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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Texas Instruments ÔË‰Ó·Ë National Semiconductor

Грег Лоу,
вицепрезидент
на направление
„Аналогов бизнес“ в TI

Американският производител на полупроводникови прибори Texas Instruments
обяви финализирането на сделката за присъединяване на компанията National
Semiconductor. Сделката на стойност 6.5 млрд. щатски долара стартира през
м. април т. г. и приключи на 24 октомври.
„National Semiconductor ще работи като част от аналоговото подразделение на Texas Instruments, което в момента носи 50% от приходите на компанията. Изкупуването ще помогне на Texas Instruments да затвърди позициите
си при аналоговите чипове, използвани при производството на мобилни телефони и таблети. Комбинираното портфолио на двете компании ще съдържа
над 45 000 аналогови продукти. Texas Instruments ще продължи да поддържа
производствените единици на National Semiconductor, разположени в щата Мейн,
Шотландия и Малайзия, както и корпоративните седалища в Санта Клара и
търговските връзки на компанията в цял свят“, заявиха от компанията. Повече от 5000 служители на National Semiconductor вече са част от екипа на Texas
Instruments.

Œ‚ÂÌÚÓÔ Ò ÌÓ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Û Ì‡Ò
Наскоро фирма Овентроп позиционира свой представител в гр. Варна с
функции на търговски представител за Източна България, съобщиха от компанията. „Все по-успешното ни присъствие в България и завишения интерес от
страна на проектанти, инвеститори и консултанти по енергийна ефективност доведе до разширяване на дейността ни в региона. Новият ни колега
Красимир Ганчев има дългогодишен опит в областта на климатичната техника и търговията, работил е като регионален представител и мениджър за
няколко световни марки. Всички наши партньори от Източна България могат
да се свързват с него на посочените на уебсайта ни телефони“, заявиха от
Овентроп.
„Фирма Овентроп има утвърдени позиции на българския и световен пазар.
Основана през 1851 г., днес компанията е един от водещите производители
на вентили, регулатори и системи за климатична и отоплителна техника“,
допълниха от представителството на Овентроп у нас.

‘‡ÌÛÍ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ‚ Â‰Ì‡ ÍÓÔÓ‡ˆËˇ
На 18 октомври т. г. Фанук разпространи комюнике за създаването на нова
корпорация, която има за цел да обедини всички европейски дейности на компанията и да подобри влиянието й на европейските пазари. „Всички предишни
европейски подразделения на Фанук, а именно: Фанук Роботикс (роботи за
промишлеността), Фанук ЕФ ЕЙ (промишлена автоматизация, CNC-системи и
задвижвания) и Фанук Робомашин Юръп (фрезови машини, електрически шприц
машини и нишкови ерозийни машини), се сливат в новата Фанук Люксембург
Корпорейшън (FLC) със седалище в гр. Ехтернах, Люксембург. Олаф Герелс, дългогодишният президент за Европа на Фанук Роботикс, е назначен за президент
на FLC. Регионалните организационни структури на различните дъщерни дружества ще бъдат запазени“, съобщиха от Фанук.
„Нашите цели по отношение на разрастването изискват ясно очертана
организационна структура. Въпреки че трябва да останем изключително мобилни на регионално ниво, трябва да сме в състояние да създадем силен корпоративен имидж в европейски мащаб“, заяви Олаф Герелс по повод на новоучредената корпорация.

œ‡Ì‡ÍÒ Ò ÌÓ‚‡ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌ‡ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÍ‡ ÙËÏ‡
През м. септември т. г. фирма Панакс постигна партньорско споразумение с производителя на вакуумна техника Korea Pneumatic System. Продуктите на корейската компания ще се предлагат у нас под новата търговска
марка Vmeca. „Фирмата е световен лидер в областта на вакуумната техника и произвежда богата гама от ежекторни вакуумни помпи, вакуумни вендузи, вакуумни конвейери и пневматични елементи. Повечето продукти са
съвместими с продуктите на много европейски производители и вече имаме
много добри отзиви за тяхната работа. Основно ще се стремим да се наложим на пазара за вакуумни системи и вакуумни конвейери с приложение в
хранително-вкусовата промишленост, дървообработването, козметиката и
др.“, заявиха от Панакс.
„Важна роля в постигането на споразумение с корейската фирма беше
наша голяма поръчка от 6 вакуумни конвейера по-рано тази година. Тогава
бъдещите ни партньори се убедиха във възможностите на нашата фирма и
в потенциала на българския пазар. През пролетта на 2012 г. предстои обучение на наши специалисти в учебния център на фирмата в Корея“, допълниха
от Панакс.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„
ОБО Беттерманн България вече разполага с каталог на български език за
продуктовата група TBS – Системи за мълниезащита и защита от пренапрежения, съобщиха от компанията. „Каталогът разполага с богата информативна част, разкриваща характеристиките на продуктите, иновациите в монтажа им и безбройните възможни комбинации. Структурата на каталога е организирана така, че ползващият го лесно може да се ориентира и намери бързо
продукта, който му е нужен, както и системите, в които може да се използва“,
заявиха от ОБО Беттерманн България.
„Схемите за монтаж, подробните описания, детайлната информация за
материалите и размерите, както и пълните технически характеристики на
предлаганата гама улесняват не само избора и монтажа, но и бързата поръчка
и доставка. Текстът и материалите са ориентирани към проектанта, специалиста, инсталатора и потребителя. Всеки от тях ще намери достатъчно
изчерпателна информация, а при нужда ще открие в каталога и начина да се
свърже с професионалния екип на ОБО Беттерманн, който ще се отзове с
компетентна помощ при всяко техническо решение“, допълниха от компанията.

–ËÚ·ÛÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Í‡·ÂÎÂÌ ‡ÒËÒÚÂÌÚ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÚ‡·Î‡

Мария Божкова, управител на Ритбул, и Херман Нагел, изпълнителен директор на Steinhauer Elektromaschinen

Наскоро фирма Ритбул представи ЕCAB PWA - персонален кабелен асистент, подпомагащ процеса на опроводяване на електротабла на немската
компания Steinhauer, съобщиха от компанията. „Steinhauer Elektromaschinen
е производител на специализирани машини с цифрово-програмно управление
за направа на отвори в електротабла. При използване на кабелния асистент, времето, необходимо за свързване на устройствата в шкафа, намалява с до 60%, при повишено качество и оптимизиране на разходите за
кабели и кабелни накрайници“, заявиха от Ритбул.
„Изделието бе представено за първи път на Международния технически
панаир Пловдив и бе отличено със златен медал за иновативност и висока
ефективност“, допълни г-жа Мария Божкова, управител на фирма Ритбул.

ÕÓ‚ ÓÙËÒ Ì‡ ¬‡È‰-¡ÛÎ ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
От 17 октомври т. г. пловдивският офис на фирма Вайд-Бул се премести на
нов адрес. „Новият офис се намира на бул. Кукленско шосе. Новото местоположение предоставя много повече функционалност и удобство както на самите нас, така и на всички клиенти, решили да ни посетят. Сградата впечатлява
със съвременната архитектура и обширен склад, с който ще предложим на
клиентите си по-голяма номенклатура в наличност и по-бърза обработка на
стоката. Новият офис предлага по-просторни офис помещения, заседателна
зала и богато модернизирана мострена зала. Разполагаме и с голям и удобен за
клиентите паркинг“, заявиха от Вайд-Бул.
Фирма Вайд-Бул е позната на нашия пазар като доставчик на електрически
компоненти и материали от западноевропейски производители, на които
компанията е официален представител за България: Wiedmuеller, Weitkowitz,
Partex. В сферата й на дейност е включен и инженерингът на двойни инсталационни подове и различни видове кабелоносещи системи.

‘ËÏ‡ ≈ÎÚÓÌËÍ ÓÚÍË ÌÓ‚ ÓÙËÒ ‚ „. –ÛÒÂ
На 25 октомври т. г. официално отвори врати новият офис на фирма Елтроник в град Русе, съобщи за списанието инж. Красимир Обретенов, управител
на компанията. „Офисът се намира на ул. Солун и е разположен на площ от 330
кв. м. Удобната локация дава възможност за лесен достъп на клиенти и товаро-разтоварни дейности. Помещенията са изградени по технологията „open
space“, което осигурява мобилност при разработването на различни по тип
проекти. Климатизиран е в съответствие с най-съвременните изисквания за
комфорт на работното място“, допълни инж. Обретенов. Фирма Елтроник
разполага и с офис в гр. Севлиево.
Компанията е специализирана в комплексното оборудване на предприятия с
автоматизирани системи за управление; проектиране и пълен инженеринг в
областта на електрониката и автоматизацията; производство на автоматизирани системи за управление и сервиз на промишлена електроника. Официален представител е на MDT technologies, Omnio и е инженерингов партньор и
сервиз за CNC на SIEMENS.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÿÂÙÎÂ ¡˙Î„‡Ëˇ Ó„‡ÌËÁË‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
От 12 до 20 септември т. г. Шефлер България организира поредица от
презентации с демонстрационен камион в страната. „Посетихме наши клиенти в Плевен, Търговище, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Перник, София, Силистра и Русе. Аудиторията се състоеше от мениджъри, конструктори, технолози и механици. Основно представихме новости в областта на линейната техника и високопрецизните лагери с марки INA и FAG,
които създадоха условия за разработване на нови идеи, проекти и приложения. Особен интерес привлякоха представените покрития, повишаващи устойчивостта на износване и корозия. Интересът към иновативната техника на Шефлер е предпоставка за организиране на такива мероприятия и в
близко бъдеще“, коментираха от Шефлер България.

Microchip Technology ÒÔÂ˜ÂÎË ÔÂÒÚËÊÌ‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡ Embeddy
В края на месец септември т. г. водещият производител на микроконтролери и аналогови продукти Microchip Technology получи годишната награда
Embeddy за новите си 8-битови микроконтролери, съобщиха от компанията.
Отличието бе присъдено от VDC Research в категорията за хардуерни продукти на Конференцията Embedded Systems в Бостън, САЩ.
„Номинираните в конкурса бяха оценени на базата на обща оценка от 1 до
5 и бяха избрани въз основа на корпоративната, технологична и индустриална
значимост на техния продукт, както и неговата наличност. Microchip победи
конкуренцията с новите си 8-битови PIC10F (LF) 32X и PIC1XF (LF) 150X микроконтролери, които разполагат с интегрирана конфигурируема логика в 6 - до
20-пинови пакети. Тази функционалност не беше възможна до момента с MCU
с по-малък брой пинове“, заявиха от компанията.
„Конференцията Embedded Systems представя най-добрите налични продукти в нашата индустрия и за нас е висока чест да бъдем удостоени с престижната награда. Новите MCU разширяват обсега на PIC10F, PIC12F и PIC16F
сериите и откриват нови възможности за приложения на MCU“, коментира
Стив Дрехобъл, вицепрезидент на направлението „Сигурност, микроконтролери и технологично развитие“ в Microchip. Компанията бе отличена и в категорията за софтуерни продукти.

Legrand ·Â Û‰ÓÒÚÓÂÌ‡ Ò Ì‡„‡‰‡ ÓÚ Frost & Sullivan
На 6 октомври т. г. агенция Frost & Sullivan връчи на Legrand почетната
награда Product Differentiation Excellence за UPS гамата, предлагана на пазарите
в Европа, Близкия изток и Африка. „Frost & Sullivan използват специална система за оценка на номинираните компании, която отчита спецификите на всеки
пазар, сравнява представянето на компаниите, различни показатели за продуктите им и др. Отличието на Legrand се базира на анализа на важни параметри,
сред които изключителни характеристики, функционалност, качество, съобразяване с изискванията на пазара, възприятие на марката и уникалност на продукта“, заявиха от компанията.
Според Frost & Sullivan, способността на Legrand за изграждане на бранд и
желанието да диференцират продуктите си позволява на компанията да направи изделия, които носят стойност на клиента. В допълнение от агенцията
посочват, че успехът на Legrand на UPS пазара се дължи на предлагането на
персонализирани решения, които отговарят на нуждите на специфични целеви
пазари. „Мащабируемият и модулен дизайн на UPS-ите свежда до минимум
необходимостта от скъпа поддръжка и спомага за увеличаване на рентабилността на продуктите“, посочват от агенцията.

LG ‡Á¯Ëˇ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ÒË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë
Наскоро LG Electronics обяви, че придобива компанията Daewoo Entec, която
е пазарен лидер в услугите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Сделката е част от разрастването на LG на пазара за пречистване
на отпадъчни води, където компанията продължава да реализира придобивания
и да прави инвестиции. Резултат от тази политика на разрастване е и наскоро създаденото съвместно предприятие LG-Hitachi Water Solutions, което предстои да започне работа. „С придобиването на Daewoo Entec LG ще може да
предложи комплексно решение за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и производство на пречиствателни станции. Сделката
ще доведе до обединяването на опита на LG по отношение на проектиране,
снабдяване и строителство (EPC), и производството на мембрани с водещите на пазара услуги по „Операции и поддръжка“ (O&M) на Daewoo Entec“, заявиха
от компанията.
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≈ ÀËÍË‰ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÓ‰ÔËÒ‡ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ‰Ó„Ó‚Ó Ò ¿ÛÛ·ËÒ
В началото на месец октомври т. г. Ер Ликид България подписа ново споразумение с Аурубис, съобщиха от офиса на компанията. „Съгласно условията
на 15-годишния договор, от 2013 г. Ер Ликид ще доставя допълнителни количества кислород за Аурубис. Ер Ликид България ще инвестира близо 10 милиона евро, за да разшири дейността си в Пирдоп, на 80 км източно от София,
и ще доставя 350 т газообразен кислород на ден, в допълнение към сегашните доставки от 800 т на ден. Споразумението е част от „Аурубис България
2014 г.“ - нова инвестиционна програма, стартирана от Аурубис“, заявиха от
Ер Ликид.
„Това е първата важна стъпка от нашата инвестиционна програма за опазване на околната среда и повишаване на производителността“, заяви Никола
Tреан, изпълнителен директор на Аурубис България. „В Ер Ликид България сме
много горди да отговорим на нарастващите нужди на нашите клиенти и да
бъдем техен партньор в разширяването им в България. Голямата инвестиция
засилва позициите ни в страната и демонстрира ангажимента ни да станем
водещ доставчик на индустриални и медицински газове в България“, коментира от своя страна Франсис Бюке, изпълнителен директор на Ер Ликид България.

¡˛Ó Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÚÂıÌËÍ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Schmidt Technology Û Ì‡Ò
Отскоро партньорът на Bosch Rexroth у нас фирма БР Техника е официален
дистрибутор за България и на немската фирма Schmidt Technology, съобщиха
от компанията. „Schmidt Presses – едно от направленията в Schmidt Technology,
е технологичен лидер и водещ производител на настолни преси - ръчни, пневматични, пневмо-хидравлични и сервопреси. Наред с най-разнообразната програма от преси, специално разработената и патентована техника за сигурност и контрол на процеса гарантират надежден монтаж дори при ръчни
операции и висока производителност. Компанията има представителства в
почти всички европейски страни, САЩ, Африка, Австралия и Азия и изнася
продукция за над 80 страни в целия свят“, заявиха от БР Техника.
„Традиционните техники за монтаж като завинтване, запояване и заваряване все повече се заменят с икономически по-изгодни операции като запресоване и занитване. Продуктите на новия ни партньор намират приложение в
сферата на автомобилостроенето, електрониката, автоматиката и навсякъде, където е нужен прецизен и ефикасен монтаж на един детайл към друг“,
допълниха от компанията.

≈‚ÓÏ‡ÍÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚Ë CNC Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡ ≈ÌÂ„ÓÂÏÓÌÚ - ¡Ó·Ó‚ ‰ÓÎ
Евромаркет Металообработваща техника достави на Енергоремонт –
Бобов дол CNC машина за право и наклонено плазмено, газокислородно рязане
и механично пробиване на листов материал, тръби и профили, съобщиха от
компанията. „CombiCut 12001.30PRGGB + CH1200P HPR260XD е производство
на MicroStep – Словакия и е доставена на Енергоремонт – Бобов дол по Европейска програма за развитие на конкурентоспособността на малки, средни
и големи предприятия. Машината има монтирана ротираща плазмена глава,
която позволява рязане под ъгъл до ±45 градуса както на листов материал,
така и на тръби и профили. CombiCut 12001.30PRGGB + CH1200P HPR260XD
притежава и пробивна глава, която може да пробива отвори от ∅4 до ∅30,
както и да нарязва резби от М4 до М20 “, допълниха от Евромаркет.

Ã‡‚‡ »Ì‰ÛÒÚË‡Î ‰ÓÒÚ‡‚Ë ·ÛÒÚÂÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡ À‡ÍÚËÏ‡
Наскоро Мава Индустриал, изключителен представител за България на немската фирма Kaeser Kompressoren, достави бустерна инсталация за въздух с
високо налягане за производствените нужди на фирма Лактима, съобщиха от
офиса на компанията. „Производителят на „Айран Балкан“ вече използва инсталацията в базата на фирмата в гр. Велико Търново. Произведеният компресиран въздух захранва високопроизводителна раздувна и бутилираща линия
за айран, прясно мляко и плодови млека, както и оперативната пневмоинсталация на предприятието“, заявиха от Мава Индустриал.
„Благодарение на новата инсталация се постига висока степен на енергоспестяване при различни натоварвания на производството, ниски експлоатационни разходи и сертифицирано по TUV качество на въздуха, което е задължително при стерилната среда в млекопреработването. По този начин Лактима
се присъедини към голямото семейство на българските компании, внедрили в
раздувните инсталации за РЕТ бутилки бустери на световния лидер Kaeser
Kompressoren“, допълниха представители на Лактима.
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ÀÓ„ÓÎ‡ÈÚ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ‰ÓÒÚ‡‚Ë ÒËÒÚÂÏ‡ NZBVE - K Á‡ ÀËÚÂÍÒ “‡Û˙
Фирма Логолайт Инженеринг достави централизирана система за контрол,
захранване и управление на аварийните осветителни тела в новата „зелена“
сграда Литекс Тауър, съобщиха от компанията. „Спечелихме конкурса за доставка със системата NZBVE – K на фирма Praezisa, част от Beghelli Group,
която осъществява всекидневен контрол и управление на аварийните осветителни тела по захранващата линия, без нужда от комуникационен кабел. Системата се самодиагностицира и алармира за аварийни ситуации. Свързана е с
централната система за контрол и управление на сградата (BMS), което позволява наблюдение на грешки или аварии и от самата BMS“, заявиха от Логолайт Инженеринг.
„Благодарение на постоянния мониторинг и контрол, клиентите от Литекс
Тауър могат да бъдат сигурни, че при възникване на авария или спиране на тока
всички аварийни осветителни тела ще бъдат захранени и ще осветяват пътя
на евакуация. Нещо повече, за разлика от аварийните осветителни тела със
самостоятелна батерия, които дават осветеност в авариен режим около 25%
от тази в нормален режим, аварийните осветителни тела, захранени от
централната система NZBVE – K, дават осветеност в авариен режим 100%
от осветеността в нормален режим“, допълниха от компанията.

TME ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡ ÎËÌËˇ ÛÎÚ‡ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓË Ì‡ Nesscap
Наскоро TME включи в офертата си нова линия ултракондензатори с капацитет в обхвата на килофаради на фирма Nesscap. „Ултракондензаторите
представляват капацитивни елементи с голяма плътност на енергията - хиляди пъти по-висока от електролитните кондензатори с голям капацитет.
Използват се за съхранение на енергия, предлагайки 10 пъти по-висока мощност и хиляди пъти повече цикли на зареждане от батериите. Сред типичните им приложения са електрически влакове, трамваи и метро, вятърни електроцентрали, UPS захранвания, соларни лампи, безжични уреди и др.“, твърдят
от ТМЕ.
„Ултракондензаторите могат да работят съвместно с традиционни батерии и акумулатори в захранващи вериги, подобрявайки тяхното действие и
удължавайки функционалността им.
Достъпните в офертата на TME ултракондензатори на фирма Nesscap са
нова линия с капацитет до 3000 F в цилиндрични корпуси и до 5000 F в блокови
корпуси“, допълниха от компанията.

¿Ï‡‡ À‡ÈÚËÌ„ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë “8 Ú˙·Ë Á‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Фирма Амара Лайтинг представи луминесцентни Т8 тръби с нова технология и индустриално приложение HT8 по време на традиционното участие на
компанията на Международен техническия панаир в Пловдив. „Тръбите HT8
представляват алтернатива на конвенционалните луминесцентни T8 тръби.
Отличават се с 2 пъти по-ниска консумация на енергия, имат 5 пъти по-дълъг
живот и осигуряват по-добра осветеност. Мигновеният им старт ги прави
идеални за употреба с PIR датчици. Монтират се на мястото на съществуващи тръби и отделят 50% по-малко топлина“, заяви Борис Йоцов, управител на
компанията.
„На изложбения ни щанд посетителите се запознаха и със специалната
светодиодна лента с висока яркост и ниска консумация на енергия. Лентата
може да бъде използвана за подмяна на съществуващи тръби Т8, генерално
осветление, осветление на витрини, архитектурни детайли и други. Светлинният поток за 60 светодиода на 1 м е от 540 до 600 lm, а консумацията на
електричество е 6 W, 12 V“, допълниха от Амара Лайтинг.

‘ËÏ‡ œÓÙËÎ Ó·ÌÓ‚Ë „‡Ï‡Ú‡ ÒË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË
Наскоро фирма Профил представи на българския пазар нови продукти от
серията Aquaclean на румънския си партньор Валром Индустрие с приложение
в областта на пречистването на отпадни води. „Предвид изискванията на
закона за опазване на околната среда и необходимостта от изграждане на
пречиствателни съоръжения в съответствие с европейските стандарти на
територията на България, разширихме продуктовата си гама, за да отговорим на потребностите на пазара. Продуктите от серията Aquaclean са насочени към различни области: промишлени води от различни предприятия като
кланици, млекозаводи, фармацевтични заводи, болници, оборудване на нови
жилища; допълнително оборудване на съществуващи септични ями; пречистване на отпадни води от канализации на селища и други“, заявиха от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ËÒÚÂÏÂ˙ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ ÒÚÛÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ
В рамките на първата международна конференция по геотехническо и тунелно строителство GeoProjects 2011 в София, Системеър презентира нова
разработка на струен вентилатор. „MOJET осигурява 20% по-силна тяга, 40%
по-висока ефективност, икономия на инвестиционни, експлоатационни и разходи за поддръжка, както и икономия на пространство“, заяви инж. Карло
Барбета от отдел MRT (метро, жп и тунели) в Systemair. „Продуктовата
гама на Systemair в областта на подземното строителство обхваща вентилационни системи както за фазата на строителния процес, така и за управление на въздуха в съществуващи тунели и паркинги, осигуряващо качество
и пожарна безопасност. Със своя изключителен опит Systemair категорично
заема водеща позиция на надежден партньор в областта на вентилационните системи за тунелно строителство и закрити паркинги“, допълни лекторът.

≈‚ÓÔÂÈÒÍË ‰Â·˛Ú Ì‡ Mazak Integrex i-200 S
Бимекс Лимитид представи нова многофункционална струго-фрезова машина Mazak Integrex i-200 S, съобщиха от компанията. Събитието се състоя в
рамките на МТП - Пловдив, паралелно с европейския дебют на машината на
изложението ЕМО – Хановер. „Многофункционалните възможности на новите
машини Integrex от серията i демонстрират философията на Mazak„Done in
one„ - производство само с едно базиране, от заготовка до крайно изделие,
елиминирайки натрупването на грешки и намалявайки времето на производствения процес.
Integrex i-200 S е с нова ортогонална конструкция, позволяваща по-големи
ходове и обработваеми детайли и едновременни 5-осни обработки. Машината се отличава с нова конструкция на инструменталния магазин, лесен достъп
на оператора до работното пространство, подобрена видимост през голямо защитно панорамно стъкло, интелигентен фрезови шпиндел с мониторинг на състоянието, мониторинг за обслужване и сервиз, увеличена стабилност и прецизност с линейни направляващи и др.“, заявиха от Бимекс Лимитид.

—ÓÓÍÓ‚ »ÌÒÚÛÏÂÌÚÒ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚ ‡ıË‚‡ÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌË ÓÚ Lumel
Отскоро фирма Сороков Инструментс предлага нов цифров записващ уред
на полския производител на компоненти и системи за автоматизация Lumel,
съобщиха от компанията.
„N30B архивира данни от устройства с RS485 интерфейс и Modbus RTU
протокол. Подходящ е за системи за енергиен мениджмънт, сградна автоматизация, събиране на данни от критично-контролни точки в хранително-вкусовата промишленост. Отличава се с компактен дизайн и отлична визуализация
на измерваните величини, възможност за 350064 записа, архивиране на данни
върху MMC/SD карта до 4G или в компютър в MySQL база данни“, поясниха от
Сороков Инструментс. Компанията е официален дистрибутор на Lumel за
територията на България от края на 2010 г. „Изделията на фирма Lumel са
познати в индустриалния бранш с конкурентните си цени, универсалност, лесно
внедряване и управление. В предлаганата гама присъстват още трансмитери
за измерване на температура и влажност, цифрови индикатори на аналогови
величини, програмируеми барграф индикатори, регулатори на температура и
др.“, допълниха от компанията.

¡ÓÎÍ‡Ì “ÂÈ‰ √ÛÔ ÔÂ‰Î‡„‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ì‡ ¿ÎËÌ„

ÓÌÂÎ

Отскоро Болкан Трейд Груп е изключителен представител за България на
продуктите на Алинг Конел, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на
компанията. „Алинг Конел е производител на ключове, контакти, удължители, разпределителни кутии, щепсели и кабелни уплътнения за вътрешен и
външен монтаж от Сърбия. Фирмата съществува от 40 години. Изделията
й досега не са предлагани на българския пазар“, поясниха от компанията.
„Като цяло производствената гама на Алинг Конел е интересна за българския потребител, но с приоритет ще се ползват продуктите от модулната
програма „Моде“, които предлагат различни варианти за контрол на токовите кръгове (включително и дистанционен). Особено успешна е и серията
„Престиж“ предвид отличното качество на материалите от Bayer – Германия и прецизната й изработка, съчетани с изгодна цена и опростен монтаж.
Сериите „Пауер Лайн“ и „Армор“ са добра оферта при използването на ключове и контакти за външна среда, като съчетават ергономичност и надеждност (степен на защита IP 44, IP 54, IP 55) с изключително изгодна цена и
лесен монтаж“, допълниха от Болкан Трейд Груп.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

œÎ‡‚ÌÓÚÓ
ÛÌ‡ÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ ÓÒÌÓ‚ÂÌ Ù‡ÍÚÓ
‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÌÓÚÓ
ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡
В съвременната динамична пазарна ситуация и постоянно засилваща се конкуренция, осигуряването на организационна стабилност играе ключова роля в устойчивото развитие на компаниите. И както би казал всеки HR
гуру - запазването на стабилността и дългосрочното
оцеляване се постигат чрез правилен подбор на персонала, адекватна мотивация на служителите и планиране
на приемствеността в експертните длъжности и управлението.
Макар и на пръв поглед неоспорима, упоменатата
„формула на успеха“ крие в себе си много неизвестни и
променливи, обусловени от присъствието на човешкия
фактор и правото му на избор. На практика се оказва, че
задържането и отглеждането на „таланти и заместници“ за ключови позиции в компанията е трудна задача,
особено в условията на голяма конкуренция и постоянно
променяща се пазарна конюнктура. Пример в това отношение са голяма част от западните семейни фирми, за
които статистиката сочи, че едва 25-30% успешно
предават лидерството на следващото поколение и само
10-12% достигат до трето поколение наследници. По
данни на Европейската комисия, почти 10% от фалитите в Европа са в резултат именно на зле управляваната
приемственост, включваща поне 30 000 сфери на дейност и 300 000 работни места годишно.
Оказва се, че много от основателите пренебрегват
планирането при прехвърлянето на бизнеса, без да осъзнават, че то е критична фаза от жизнения цикъл на
фирмата и финален тест за успешния предприемач.
Подготовката на млади, перспективни мениджъри, притежаващи практически умения, полага основите на успешната дейност на компанията в бъдеще. Освен това,
осигуряването на приемственост в развитието на съответната фирма създава доверие в нейните партньори,
клиенти, доставчици и служители, което в дългосрочен
план носи добавена икономическа стойност на предприятието.
Планирането на унаследяването трябва да се разглежда като старателно осъществен процес, а не като еднократно действие или събитие (още повече, че в много
фирми то се случва веднъж на тридесет или четиридесет години). Затова и въпросът с приемствеността е
ключов не само за дейността на компанията, но и за
цялостната икономическа картина.
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Siplace Ó„‡ÌËÁË‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ
‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ ÒË
Õ

а 15 и 16 септември т. г. в централата на производителя на SMT
монтажни автомати Siplace в Мюнхен, Германия, се проведе пресконференция, посветена на актуалната
дейност на компанията и предстоящото й участие на международното
изложение Productronica 2011. На
събитието бяха поканени журналисти от цяла Европа, както и представители на медиите в Китай.
Акцент в двудневното мероприятие за медиите бе постигнатият
прогрес в интегрирането на Siplace
в ASM Group, което е факт от началото на т. г. В тази връзка, в първия
ден на пресконференцията своите
приветствия към присъстващите
отправиха г-н Гюнтер Лаубер, изпълнителен директор на Siplace и гн В. К. Лий, изпълнителен директор
на ASMPT.
В своята презентация, г-н Лаубер
изтъкна

бързата и успешна
интеграция
на неговия екип, което той отдаде в
голяма степен на богатия опит на
ASM - водещ световен доставчик на
монтажно оборудване и системи в
областта на електронното производство. По думи на г-н Лаубер, благодарение на решението на новия собственик да съхрани екипа на Siplace в
неговата цялост, заедно със запазването на централата и организационната му структура, на компанията
не й се е наложило да губи време в
преструктуриране. „За сметка на
това, нашият екип се фокусира в задоволяване на потребностите на
клиентите и пазара“, заяви той. От
неговото експозе стана ясно, че на
един следващ етап Siplace планира
разрастването на пазарните си дялове, използвайки засилените си позиции на азиатските пазари, разчитайки и на по-ниски разходи благодарение
на разширения спектър от решения,
постигнати от отдел Развойна дейност на компанията.
От своя страна, г-н Лий отбеляза,
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че интеграцията на екипа
на Siplace се счита за успешна и от гледна точка
на компанията-майка. "От
стратегическа гледна
точка, придобиването на
Siplace направи ASM group

единственият
доставчик в
световен мащаб
който може да предложи
на клиентите в областта
на електрониката квалифицирани услуги в цялостния процес от производството на пластини до
асемблирането на чипове и
производството на SMT
монтажни автомати. Самата ASMPT е лидер на
пазара в областта на асемблирането на чипове и доставката на монтажно
оборудване за електрониката от 2002 година. През
първите 6 месеца на т. г.
бизнесът ни с решенията на Siplace
се оказа значим елемент от ръста
на продажбите на цялата ASM group.
Те са се увеличили с 48.8%, до 944
млн. USD, което е нов рекорд за нас",
сподели изпълнителният директор
на ASMPT.
По отношение на маркетинговата си политика, екипът на Siplace би
следвало да се възползва от изградените успешни бизнес взаимоотношения на ASM group на азиатските
пазари, категоричен бе г-н Лий.
Гюнтер Шиндлер, оперативен директор на ASM Assembly Systems,
предложи на присъстващите детайли относно

последните разработки
на компанията
които ще бъдат показани на предстоящото издание на Productronica.
В отговор на конкретните предизвикателства пред производителите
в електрониката като необходимостта от нови продукти, промяна в
настройките на машините и обема

октомври 2011

на производството, Шиндлер представи последните решения, разработени от инженерите на Siplace.
Спектърът от иновации варира от
NPI решения като SIPLACE Smart Pin
Support и SIPLACE Alternative Components през високотехнологични концепции за настройка като Random
Setup и Constant Table, до цялостни
ефективни разработки като SIPLACE
Smart GUI, SIPLACE LED Pairing или
SIPLACE Nozzle ID Scanning.
В своята презентация, оперативният директор отбеляза няколко
пъти факта, че съвременните SMT
решения в голяма степен са резултат от успешната компилация на
хардуер, софтуер и компоненти и че
екипът на Siplace е успял да постигне значителен напредък в съревнованието с конкуренцията.
Вторият ден от пресконференцията бе посветен на обиколка в завода на Siplace, където журналистите
имаха възможността да се запознаят нагледно с всички етапи от производството на автомати.
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œÂÚË „Ó‰Ë¯ÂÌ ÒÂÏËÌ‡
Ì‡ ABB ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
На събитието компанията представи най-новите си решения за ниско и
средно напрежение

Õ

а 19 октомври т. г. в Пловдив се
проведе петият ежегоден технически семинар, организиран от АББ
България. "В рамките на събитието
бяха представени най-новите решения на компанията в сферата на ниското и средно напрежение, както и
иновациите при двигателите и двигателни механизми. Едновременно с
това бяха обхванати и новите
възможности за клиентите на ABB
в тази сфера", коментираха организаторите.
Темите, които бяха представени
от експертите на АВВ от България,
Италия и Германия, включват: Защита и контрол на LV двигатели; Нови
продукти и решения за енергийни

системи за осигуряване на ток със
средно напрежение (MV) и ниско напрежение (LV); Продукти и решения
за фотоволтаични станции; MV защитни релета Relion и техните приложения в MV разпределителни устройства; Софтуер и поддържащи
програми за проектанти. Освен теоретичната част, на вниманието на
присъстващите на събитието бяха
показани образци и се проведоха демонстрации на живо на представените уреди.
"Винаги се радваме да намерим
най-добрите решения, създадени специално за нуждите на нашите клиенти. Представените от АББ продукти, които работят в пълен унисон, водят до увеличена ефектив-

ност на енергията, до по-висока производителност и до намаляване на
вредното влияние върху околната
среда чрез правилни замервания и
анализи, гъвкави комуникации, бързи
и точни реакции и контрол", заяви
Петер Симон, мениджър на ABB за
Румъния, България и Република Молдова.
На семинара присъстваха около
150 участници – клиенти на ABB от
местни компании като KЦМ, Амилум,
Лукойл Нефтохим, ТЕЦ Марица Изток
2, АЕС, Марица Изток 1 и др., както
и официални дистрибутори на компанията, представители на електроцентрали в страната, експерти от
екипа на ABB от България, Италия и
Германия.

Toshiba Lighting Ë ÀÛÏËÚÓÌ
Ó„‡ÌËÁË‡ı‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ
Õ

а 17 октомври т. г. японската
корпорация Toshiba и партньорът им
за България – Лумитрон, организираха презентация на тема „Преоткриване на светлината с Toshiba. Осветлението на бъдещето – сега“. Събитието се състоя в специално проектираната зала на ТопГруп в София,
осветена със светодиодни осветителни тела и лампи на Toshiba. Представени бяха историята на корпорацията, дейността на подразделението Toshiba New Lighting Systems,
визията за енергийна ефективност
на компанията до 2050 г, както и LED
продуктите, предлагани в Европа.
„Toshiba е водещ, световен конгломерат с диверсифицирано продуктово портфолио в областта на електрониката и енергетиката. С над
120-годишен опит в осветителната
техника компанията заема водеща
позиция в осветителната индустрия
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в Япония. В световен мащаб Toshiba
е един от водещите производители
на светодиодно
осветление и е водеща в LED технологията“, заявиха
организаторите.
Подразделението за осветление
на Toshiba присъства в Европа от 2010 г. с акцент върху продукти, базирани на
LED технологията и с амбиция да
се превърне в един от водещите
доставчици на осветителна техника и LED светлоизточници в Европа. „Нашите продукти са базирани
на 120-годишен опит в производството на осветителна техника.
Използваме само първокласни компоненти и модули, разработени и
произведени от Toshiba и базирани

на сериозна развойна дейност и
иновативни технологии“, заяви г-н
Гюнтер Манске, директор Продажби и Маркетинг в Toshiba Lighting
Systems. В края на презентацията
над 100 гости, сред които и водещи архитекти, дизайнери, проектанти и инвеститори имаха
възможност да се запознаят отблизо с LED продукти на компанията,
повечето от които без аналог на
пазара до момента.
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–¿»— Ó„‡ÌËÁË‡
ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÓÌÌË ‰ÌË
¬

рамките на тазгодишното издание на Международен технически панаир - Пловдив, на 27 и 28 септември, фирма РАИС инициира два поредни презентационни
дни. Участие в тях взеха партньори на компанията, а
програмата бе обединена от темата „Нови възможности и перспективи с моделите в продуктовата гама на
РАИС, FANUC България, SIEMENS, Искар България и UMT“.
Организаторите споделят, че провелото се събитие е
продължение на инициирания през лятото OPEN HOUSE,
за който сп. Инженеринг ревю ви информира.
„Като инициатор на двата поредни дни на отворените врати в Пазарджик и последвалите ги две прояви по
време на Международния технически панаир в Пловдив,
ние решихме, че в интерес на нашите клиенти е да поканим за участие и наши партньори, които предлагат
системи за ЦПУ и инструменти“, споделя инж. Нишан
Бъздигян, управител на фирма РАИС. „По този начин
смятам, че

бяхме максимално полезни на клиентите
тъй като те имаха възможност да чуят различни предложения и решения на поставените от тях въпроси.

Лично за мен Дните на отворените врати бяха успешна
инициатива и смятам, че си заслужава в името на доброто партньорство да се провеждат всяка година. Намеренията ни са те да се превърнат в традиция за РАИС“,
допълва той.
„Сред преките ползи от проведените презентации
са срещите с настоящи и потенциални клиенти, чрез
които се установяват или задълбочават бизнес отношенията и личните впечатления и контакти“, смята
Атанас Апостолов, управител на фирма ИСКАР България. „Има възможност директно и с подходящи нагледни
материали

да поднесеш по един ефектен начин найновите продукти
на своето производство. Самите клиенти имат възможност да контактуват и да споделят своето впечатление от съвместната си работа с вашата фирма и резултатите от работата с вашите продукти. Освен това,
присъстващите имаха възможността да чуят препоръки и предложения за бъдещата си работа.“
„Провелите се презентационни дни са много полезно
събитие, което дава възможност за среща на машиностроители и фирми, свързани с автоматизация на производството с техните клиенти“, заявява управителят
на FANUC България Йордан Тодоров. „Фирмите правят
презентация на най-новите си продукти и запознават
клиентите с тенденциите в бранша. Разговорите, провеждани след представянето, дават актуална информация на производителите за конкретните проблеми и
нужди, които стоят пред клиентите. Въз основа на получената информация фирмите изграждат свои концепции и се опитват да решат тези проблеми в бъдеще.“
„Съвместната ни цел с фирма РАИС бе да представим пред крайните клиенти от индустрията машините, изградени с нашите нови системи за управление
SINUMERIK 828D и новостите, свързани с обслужването
и програмирането им“, коментира мероприятието инж.
Петър Кацаров, мениджър продажби Задвижващи технологии в сектор Индустрия на Сименс. „По време на семинара бяха
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осъществени интересни
разговори с компании
които до този момент не използват
наше оборудване в тяхното производство и бяха обсъдени възможностите, които може да им осигури в
бъдеще използването на машини с
такъв тип управление. Също така, на
семинара присъстваха и представители на дългогодишни наши клиенти,
които получиха актуална информация
за CNC-системите на фирма
SIEMENS“, допълва той.
Според инж. Бъздигян, в машиностроенето конкуренцията е много
голяма и всеки производител се стреми да повишава параметрите на машините. „С цел по-голяма производителност акцентът се поставя върху
по-сложните машини. Пазарът в машиностроенето диктува

необходимостта от
комбинирането на различни
операции
в една машина и в същото време увеличаване на оборотите на шпиндела
и на скоростите на обработка. Стремежът е да се предлагат и произвеждат машини като 5-осни обработващи центри с палетни станции, а също
и с възможност за изпълняване на
стругови операции и стругови обработващи центри с два и три шпин-
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дела, с два и три супорта. Изключително се обръща внимание на универсалността и производителността на
машините. Следвайки тези тенденции, ние усвоихме в производство
новите модели 5-осен вертикален обработващ център GM350 и двушпинделен струг Т252-2S, които са машини със съвременни параметри, конкурентоспособни и на много добра цена.
Посетителите на Пловдивския панаир имаха възможност да видят найновото ни производство, а сега ни
предстои изложение извън страната,
където ще представим и новия модел
вертикален обработващ център
М500 с въртяща наклоняема маса“,
споделя новостите в продуктовото
портфолио на РАИС нейният управител.
„Изложението за машиностроене
EMO 2011, което се проведе през м.
септември в Хановер, Германия, даде
широка представа за новите тенденции в областта на машиностроенето“, споделя г-н Тодоров. „Съвременните машини в много от случаите са комплексни, съвместяващи
стругови и фрезови обработки на
една машина. Напоследък,

все повече се налагат
машини с 5-оси
едновременна интерполация. Обра-
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ботки с подаване 30-40 метра в
минута и скорост на шпиндела 50
000 оборота в минута са често срещани при съвременните машини. Обръща се особено внимание на високата точност на обработка, както и
на енергийната ефективност на машините. Все по-често се използват
софтуерни продукти за диалогово
програмиране и 3D симулация на обработвания детайл. Има възможност за свързване на машините в индустриални мрежи за контрол на управлението и високоскоростен обмен на информация“, очертава последните тенденции в машиностроенето Йордан Тодоров.
„Тенденциите в управленията за
металорежещи машини следват развитието до известна степен на
електрониката за масовия потребител - повече възможности за комуникация с други устройства и компютри, съвременна графика и визуализация“, коментира инж. Кацаров.
„Също така се цели повишаване на
възможностите за програмиране
както с използването на команди и
примитиви от съвременните езици
за базово програмиране, така и все
по-интуитивно графично програмиране, симулация на детайл програмите с анимиране и т. н.“, обобщава
той.
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20 „Ó‰ËÌË
—ËÒÚÂÏË ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ “ÂıÌÓÎÓ„ËË - —¿“
Õ‡ 16 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë Ú. „. Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ÛÒÔÂ¯ÌËÚÂ ·˙Î„‡ÒÍË ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÙËÏË —ËÒÚÂÏË ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ “ÂıÌÓÎÓ„ËË - —¿“ ≈ŒŒƒ, ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ ‰‚‡‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ÓÚ Ò‚ÓÂÚÓ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ÌÂ. fi·ËÎÂÈÌÓÚÓ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó ÒÂ
Ò˙ÒÚÓˇ ‚ ƒËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÍÎÛ· "√ÎÓËˇ œ‡Î‡Ò" ‚ Í‚. √ÓÌ‡ ¡‡Ìˇ. –ÓÎˇÚ‡ Ì‡ —¿“ Í‡ÚÓ ‚Ó‰Â˘ Ù‡ÍÚÓ ‚ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ëˇ ·‡Ì¯ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ˜ÛÊ·ËÌ‡ ·Â ‚Ë‰Ì‡ Ë ÓÚ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ËÁˇ‚ÂÌË ·˙Î„‡ÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡, Ì‡Û˜ÌËÚÂ ÒÂ‰Ë, ·‡Ì¯Ó‚ËÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‰.
—˙·ËÚËÂÚÓ ·Â ÓÚÍËÚÓ ÓÚ ËÌÊ. ¬‡ÎÂË ¿Ì‰ÂÂ‚, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â —¿“ Â ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ‡·ÓÚÂ˘‡
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÔÓ‚Â˜Â
ÓÚ 100 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Ò ÙËÎË‡Î ‚ –ÛÒËˇ, ÔÂ‚˙Ì‡Î‡ ÒÂ ‚ Â‰ËÌ ÓÚ ÎË‰ÂËÚÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë ≈‚ÓÔ‡, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡˘‡ Ò ÔÓˇ‚‡Ú‡ ÒË Ì‡ Ú˙„Ó‚ÂÚÂ ÒÚÂÒ ‚ ÍÓÌÍÛÂÌÚËÚÂ, Ì‡Î‡„‡˘‡ Ò‚Óˇ ÒÚËÎ Ì‡ ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ, ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó Ë ·ÂÁÍÓÏÔÓÏËÒÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË. "— ÛÔÓËÚ‡ ‡·ÓÚ‡, Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌË ÁÌ‡ÌËˇ, ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ Ë ˇÒÌ‡ ‚ËÁËˇ Á‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ
Ë ˆÂÎ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á‚ËÂ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ·ËÁÌÂÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ·ÂÁ
Í‡Ê·Ë Ë ‰‡Î‡‚ÂË Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓÍ‡ÊÂ Ì‡ ÏÎ‡‰ËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ˜Â ËÏ‡ Ì‡‰ÂÊ‰‡ Á‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÛÒÔÂ¯Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ Ë ÎË˜Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Û Ì‡Ò. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ‚Â˜Â ÍÓÏÔ‡ÌËË Í‡ÚÓ Ì‡¯‡Ú‡ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-·ÎËÁÓ ˘Â Â Ú‡Í‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË Ì‡Ò ÔÓÏˇÌ‡, ÌÓ Á‡
ÚÓ‚‡ ÒÂ ËÒÍ‡Ú ÏÌÓ„Ó ÛÒËÎËˇ, ‚ÓÎˇ Ë ı‡‡ÍÚÂ", Á‡ˇ‚Ë
ËÌÊ. ¿Ì‰ÂÂ‚.
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ËÏ‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 200 Â‡ÎËÁË‡ÌË Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË „ÓÎÂÏË ÔÓÂÍÚË Á‡ ˜‡ÒÚ "≈ÎÂÍÚÓ Ë ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ" ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÌÓ Ë ‚ –ÛÒËˇ, —˙·Ëˇ,
ÓÒÓ‚Ó, œÓÚÛ„‡ÎËˇ Ë ÕË„ÂËˇ. —Â‰ Ì‡È-ÁÌ‡˜ËÏËÚÂ ÓÚ
Úˇı, ·ÂÎÂÊÂ˘Ë ÌÓ‚Ë ÂÚ‡ÔË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ —¿“, Ò‡:
ï Ô˙‚ËˇÚ ÔÓÂÍÚ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ "ƒÓÏÓÒÚÓÂÌÂ" ¡Û„‡Ò, ‚ÌÂ‰ÂÌ Á‡ 80 ˜‡Ò‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡;
ï Ô˙‚ËˇÚ ÔÓÂÍÚ Á‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ˆˇÎ
Á‡‚Ó‰ - ÒÚ˙ÍÎ‡ÒÍË Á‡‚Ó‰ "–Û·ËÌ" ‚ œÎÂ‚ÂÌ;
ï Ô˙‚ËˇÚ ÔÓÂÍÚ Á‡ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÂÌ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓ ÔÓÂÍÚ˙Ú ‚ ’ÓÎÒËÏ ¡˙Î„‡Ëˇ - ¡ÂÎË »Á‚Ó - ˆÂı "Õ‡ÒËÔÌÓ ÚÓ‚‡Ë˘Â Á‡ ˆËÏÂÌÚ";
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ï Ô˙‚ËˇÚ ÔÓÂÍÚ ËÁ‚˙Ì ÒÚ‡Ì‡Ú‡ - "ÿ‡ÒÂÏ" ÓÒÓ‚Ó;
ï Ô˙‚ËˇÚ ÔÓÂÍÚ ÔÓ‰ ÍÎ˛˜ Á‡
"Á‡‚Ó‰ Ì‡ ÁÂÎÂÌ‡
ÔÓÎˇÌ‡" Á‡ ’ÓÎÒËÏ
"ŸÛÓ‚ÒÍË
ˆËÏÂÌÚ" - –ÛÒËˇ.
≈‰ËÌ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓÂÍÚË Ì‡
—¿“ Â "ÕÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÎËÌËˇ Á‡
ˆËÏÂÌÚ - Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÓÚ 5000 ÚÓÌ‡
Ì‡ ‰ÂÌ" Ì‡ ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍ‡Ú‡ ÕŒLCIM
("ŸÛÓ‚ÒÍË ÷ËÏÂÌÚ"), Ì‡ÏË‡˘
ÒÂ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÃÓÒÍ‚‡.
œÓÂÍÚ˙Ú ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ô˙ÎÌÓ ÂÎÂÍÚÓÓ·Û‰‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ ËÌÊÂÌÂËÌ„, ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ÂÎÂÍÚÓËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê,
ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ.
«‡ ÒÔÂ˜ÂÎ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ —¿“ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ Ì‡‰ÔÂ‚‡‡ Ò˙Ò ÒÂËÓÁÌË ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÙËÏË ÓÚ ≈‚ÓÔ‡ Ë –ÛÒËˇ Ë ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ë "ÌÓÛ-ı‡ÛÚÓ", ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡. “ÓÁË ÔÓÂÍÚ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÓÚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ 160 Â‡ÎËÁË‡ÌË ‚ ˆËÏÂÌÚÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ÔÓ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ, ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ (Ó·ı‚‡˘‡ ‚ÒË˜ÍË ˜‡ÒÚË ÓÚ ÂÎÂÍÚÓ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ) Ë Ò‚ÓˇÚ‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌÓÒÚ - ‚ÌÂ‰ÂÌË Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Â¯ÂÌËˇ, Ò ÍÓËÚÓ ÚÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ ˘Â ·˙‰Â ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÛÎÂÒÌÂÌÓ.
—Â‰ ‡ÍˆÂÌÚËÚÂ Á‡ ˛·ËÎÂÈÌ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ —¿“ ÔÓÒÚ‡‚ˇ
ÌÓ‚Ëˇ ÔÓÂÍÚ ÔÓ‰ ÍÎ˛˜ Ì‡ "Á‡‚Ó‰ Ì‡ ÁÂÎÂÌ‡ ÔÓÎˇÌ‡" ‚ –ÛÒËˇ; ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂ Ë ÌÓ‚Ë ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÛÒÎÛ„Ë;
Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ ı‡‰ÛÂÌË Ë ÒÓÙÚÛÂÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË
Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ; ‡ÁÛÏÌ‡ Ë ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ı‡‰ÛÂÌËÚÂ Ë ÒÓÙÚÛÂÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ë ËÌÓ‚‡ˆËË ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÒÓÍË. "«‡Î‡„‡ÏÂ Ì‡ „˙‚Í‡‚‡ Ë ÔÂ˜ÂÎË‚¯‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ, ·ÂÁ ÂÁÍË ÔÓÏÂÌË. Õ‡‰ˇ‚‡ÏÂ ÒÂ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂÏ ÏÛÎÚËÌ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ‡‚ÌË˘Â Ë ‰‡ Û‚ÂÎË˜ËÏ Ô‡Á‡ÌËˇ ÒË
‰ˇÎ Û Ì‡Ò Ë ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡. ¬˙ÁÌ‡ÏÂˇ‚‡ÏÂ ‰‡ ‡Á¯ËËÏ Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌËÚÂ ÒË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ Á‡ ÌÓ‚Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚË, ÓÒ‚ÂÌ Á‡ ‚Â˜Â ÛÒ‚ÓÂÌËÚÂ Í‡ÚÓ ˆËÏÂÌÚÓ‚‡Ú‡,
ÒÚ˙ÍÎ‡ÒÍ‡Ú‡, ·ÂÚÓÌÓ‚‡Ú‡, ÙÛ‡ÊÌ‡Ú‡, ÏÂÚ‡ÎÛ„Ë˜Ì‡Ú‡ Ë ‰. œÂ‰‚ËÊ‰‡ÏÂ ‡Á¯ËÂÌËÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ò ÔÓÂÍÚË ÔÓ‰ ÍÎ˛˜ Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë
Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‡ÍÚËÍË, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ (MES, ERP ÒËÒÚÂÏË, Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Ë ‰.)", ‰ÓÔ˙ÎÌË ËÌÊ. ¿Ì‰ÂÂ‚.
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ƒÌË Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË
‚ —ÂÌÚËÎËÓÌ
Õ

а 11 и 12 октомври т. г. една от
водещите компании в областта на
електрониката в България, отвори
вратите си за специалисти, клиенти
и партньори от електронния бранш.
Събитието откри инж. Николай Момчилов с кратко представяне на трите основни направления на дейността на Сентилион – производство на
медицинска и индустриална електроника, представителство на фирмипроизводителки на оборудване за
електронната промишленост и представителство на фирма Medel - производител на слухови имплантати.
Първият ден бе посветен на презентации на фирмите Viscom и Ersa,
на които Сентилион е ексклузивен
представител на българския пазар. В
началото лекторът от Viscom Михаел Мюге се спря на основните
типове

машини за автоматична
оптична и рентгенова
инспекция
в продуктовата програма на компанията. Той представи новата технология за 3D инспекция на нанасянето на спояваща паста, спря се на
предимствата, които осигурява
Fringe Projection методът, използван
в сензорния модул SE500 и изтъкна
софтуерната съвместимост между
машините от различни платформи.
Специално внимание бе отделено на
предимствата на рентгеновата
инспекция в нейния 2,5D вариант,
както и на новия комбиниран сензорен модул за AOI машините. В заключение Михаел Мюге подчерта значението на осигуряваната от продуктите на Viscom богата статистическа информация за процеса, надхвърляща простото регистриране на
дефекти и допринасяща за успешно
управление на качеството.
Лекцията на инж. Дитмар Волперт
от добре познатата у нас компания,
производителка на оборудване и машини за спояване, която вече носи
името Kurtz Ersa, бе посветена на

станциите за ръчно
спояване и ремонт
както и на специализираното оборудване за оптична инспекция. Подробно бяха разгледани rework станциите IR/PL 550 A и 650 A като особености, характеристики и работни
процеси. В областта на визуалната
инспекция бе представена ръчната
камера с висока резолюция ersa
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Mobilscope, която се свързва директно към мобилен компютър. Акцент
в презентацията бе фамилията
станции за ръчно спояване i-CON. Тук
лекторът изтъкна предимствата на
двойната станция i-CON2, даваща
възможност за спояване и разпояване, на универсалния модел от среден
клас i-CON nano с мощност до 80 W
и уникална система за програмиране
с SD карта, както и на бюджетния iCON pico, който бе и предмет на
демонстрацията на следващия ден.
Той започна с визитата на екип
от партньора на Сентилион ASM
Assembly Systems, производител на
SMD машините Siplace, воден от
управляващия директор Свен Буххолц. Първата лекция бе на инж. Кирил Генчев – специалист с дългогодишен стаж в компанията, който представи пред аудиторията

монтажните автомати
Siplace ASM
Лекторът накратко разясни характеристиките, особеностите и приложенията на автоматите от серии
X, SX, DX, CA и D. Основно място в
презентацията му обаче бе отделено на системата за програмиране
Siplace Pro. „Тя дава възможност докато машината произвежда даден
продукт, ние да програмираме офлайн следващата продуктова серия.
Основната цел тук е оптимизиране
на машинното време и минимизира-

не на престоя“, подчерта инж. Генчев. Той представи и различните
концепции за зареждане на фидерите
– family/floating/random setup, осигуряващи специфични предимства за
различни продуктови серии.
В последната лекция за деня Норберт Хайлман от ASM Assembly
Systems, който шеговито се представи като „технологичен разузнавач“, се
спря на решенията за автоматичен
монтаж на мощни LED компоненти.
Част от тях е и новият Siplace Glue
Feader – модул за нанасяне на лепило,
който се поставя на мястото на
фидер и използва както визуалната
система, така и софтуера на машината. За финал лекторът предизвика
любопитството на аудиторията с
анонсирането на авангардната Nano
Foil технология за автоматично спояване на термочувствителни компоненти (например LED с пластмасови
лещи) чрез точково генериране на
топлината за спойката.
Денят на отворени врати продължи с демонстрации на AOI системата на Viscom, станциите за ръчен
монтаж, ремонт и инспeкция на Ersa,
машина за селективна спойка вълна
Versaflow на Ersa и машината за автоматичен монтаж Siplace. Разделни
на групи, участниците имаха възможност да се запознаят с особеностите на представеното оборудване в
чистите помещения на Сентилион в
реални производствени условия.
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Light+Building 2012
˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÓÚ 15 ‰Ó
20 ‡ÔËÎ
œ

лощите за водещото изложение в областта на архитектурата и технологиите Light+Building 2012 са почти запълнени. Това стана ясно по време на провелата
се пресконференция на 18 октомври т. г. във Виена, Австрия. На нея присъстваха журналисти – представители на страните от Централна и Източна Европа – Австрия, Словения, Чехия, Сърбия, Румъния, България. В рамките на медийното мероприятие станаха ясни датите
на международното изложение - от 15 до 20 април 2012
година във Франкфурт на Майн, Германия.
„Основен акцент в предстоящото издание на
Light+Building ще бъде енергийната ефективност и интелигентните мрежи“, съобщи д-р Михаел Щурм, директор Маркетинг и комуникации Технически панаири на
Messe Frankfurt. „Енергийната ефективност е основополагаща както за новата енергийна парадигма, така и за
търсенето на нови мрежови решения. Освен това осигурява по-голям комфорт и безопасност“, коментира той.
Д-р Щурм представи и водещите тенденции за 2012
година, сред които са иновативният дизайн, новите
стандарти в LED технологиите, както и интелигентните системи.
Областите, в които заинтересованите ще имат
възможност да видят последни технологични решения
през идния месец април, са: техническо осветление и
лампи, градско осветление, дизайнерски решения в областта на осветление, декоративно осветление за дома и
обществените сгради, LED технологии, компоненти за
осветителни тела. Новости ще бъдат представени и в
областта на сградните системи и електроинсталациите, фасилити мениджмънт, софтуерни решения за цялостното функциониране на дадена сграда.
В предстоящото издание на изложението ще вземат
участие около 2100 изложители, представители на повече от 50 страни. Очаква се заетите площи да са около 240 000 кв. м. Изложението Light+Building 2012 очаква
над 183 000 посетители от повече от 150 страни.
„Готови сме да окажем съдействие на всички български
компании, заинтересовани от предстоящото събитие“,
заяви представителят на Frankfurt Messe в ГерманоБългарска индустриално-търговска камара г-жа Татяна
Делчева.
Light+Building 2012 ще бъде съпроводено от богата
допълнителна програма от конгрес, лекции и презентации. За всички участници и посетители са осигурени
мултимедийни услуги. Новост сред тях са приложения-
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ще са достъпни 3 месеца преди провеждането на изложението.
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Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË
Мария Божкова, управител на фирма Ритбул
по повод 10-годишнината на компанията,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Божкова, бихте
ли направили кратък обзор на
изминалите 10 години. Промениха ли се приоритетите в
дейността ви през този период?

Вече 10 години фирма Ритбул
предлага най-доброто за по-добрите.
Вече можем да кажем, че името на
фирмата ни е добре известно в
България и за всички, които ни се
довериха означава сигурност и партньорство. Така и ще продължим.
За този период натрупахме опит,
поставихме стабилни основи както
в отношенията ни с партньори и
клиенти, така и в структурата и
организацията на работата. Така че
не ни остава друго, освен да се развиваме заедно с нашите клиенти,
дано скоро и икономическата ситуация ни позволи - да се представим и
в други градове и да накараме и други да ни повярват и последват.
Това, което най-много ценим е
постигнатото взаимно доверие. Удоволствието да се чувстваме партньор, а не „продавач“, приятел, а не
„използвач“ и когато и другите така
ни възприемат, няма как да не се чувстваме успели за тези 10 години.
Коректността и качеството на
предлаганите продукти и услуги са
ключови понятия в нашата дейност.
Целта ни е дългосрочно сътрудничество, съвместна работа и допълнителни услуги в процеса на внедряване и експлоатация на закупената от
нас техника.
На каква стратегия за развитие залагате? Кои са основните ви пазарни приоритети?

Посоката, която избрахме, първоначално бе индустрия и ИТ и по-точно инженерингови, интеграторски и
инсталаторски фирми, на които да
предлагаме иновативни и качествени продукти, които да подпомагат
тяхната дейност и да ги открояват
в реализацията на проекти и решения. Такива са наложилият стандартите в електропроектирането САЕ
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продукт EPLAN, доказалите се в екстремни и
отговорни ситуации
куплунзи и конектори
на HARTING, професионалните и ергономични
инструменти и машини за обработка и монтаж на електротабла
и апаратура като
KNIPEX, WERA, ALFRA, STEINHAUER,
решения за защита на ИТ чувствителни системи и носители на данни и др.
Продуктите в портфолиото ви
са на водещи немски производители. Какво ги прави конкурентни в очите на българските потребители?

Немските производители, с които
си партнираме и чиито решения
предлагаме на българския пазар, са в
крак с международните стандарти,
а фирми като EPLAN и HARTING участват активно в международните
процеси за установяване на стандарти в областта на електропроектирането и електроизграждането.
При търсенето на партньорипроизводители винаги сме се ръководели от желанието да предлагаме качествени продукти, които да
са наистина полезни за работата на
нашите клиенти. Щастливи сме,
когато успяваме да им помагаме при
разработването и реализацията на
техните проекти. Убедени сме, че
продуктите, които предлагаме са
на световно ниво и с функционалността и възможностите си носят
допълнителна полза, увеличавайки
производителността и намалявайки
разходите за последващи отстранявания на грешки и поддръжка на
съоръженията и системите.
Доказателство за иновативността и високото качество на продуктите, които предлагаме на българския пазар, е признанието, което новият персонален кабелен център
STEINHAUER eCAB PWA получи на
Международния технически панаир в

Пловдив тази година. Изделието бе
отличено със златен медал в категория Машиностроене.
Чрез какви допълнителни услуги подпомагате дейността на
своите клиенти?

По силата на партньорските ни
договори с EPLAN, HARTING, ALFRA и
STEINHAUER нашите специалисти
участват в специализирани продуктови обучения, завършващи с тестове за сертификация. Също така, редовно посещаваме международни
изложения и панаири, където се запознаваме със световните новости и
тенденции в продуктите, технологиите и решенията в областта, в
която работим. За своите клиенти
организираме посещение на световния технически панаир в Хановер,
където най-добре се чувства духът
на иновации и прогрес. Така се вижда
колко високо е нивото и мащаба на
нашите партньори от Германия, но
се радваме да им представим и
български специалисти от високо
ниво.
Печелим доверието и се стремим
да поддържаме жив контакт с нашите клиенти, да бъдем техни истински партньори. Напоследък имаме все
повече поводи да се гордеем, че сме
макар и малка част от успехите им.
Решавайки да използват продуктите и решенията, които предлагаме,
те повишават качеството и степента на новаторство в техните
изделия в различни области като
електрозахранване, автоматизация,
управление и контрол на технологични процеси в промишления, електроенергийния и водния сектор.
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Волкмар Раухфус, управляващ директор
на Elektromotorenwerk Gruenhain (EMG), Германия,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Раухфус, бихте ли представили историята и дейността на Elektromotorenwerk
Gruеnhain?
Началото на EMG датира от 19 век и е свързано с фабриката за производство на метални изделия Bing. След
Втората световна война в нея започва производството на
специални двигатели за машини с приложение в минната
индустрия. Elektromotorenwerk Gruenhain е основана през
1951 г. В онези години клиентите буквално се тълпят пред
вратите на фабриката. Производителите на всякакви видове машини – шевни, печатарски, трошачни и други, разчитат на надеждното качество на асинхронните двигатели, произвеждани в Грюенхайн. Независимо каква е машината, циркуляр, компресор, вентилатор, металообработваща
машина или помпа, тя се нуждае от двигател.
След обединяването на Източна и Западна Германия, като
бивше държавно предприятие, EMG е обявено за приватизация и е закупено от Юрген Зендер, производител на помпи
от Франкфурт. Оттогава досега в развитието на производството са инвестирани огромни ресурси. Инвестициите в оборудване, изграждането на нови производствени единици и въвеждането на модерни управленски методи, съчетани с дългогодишния опит на саксонските производители
на двигатели, създават условия EMG да произвежда широка
гама иновативни задвижвания, отговарящи на индивидуал-
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ните клиентски изисквания.
Компанията е част от сдружението на големите индустриални предприятия в
Грюенхайн, към което принадлежи и Zehnder Pumpen.
Какво ви дава предимство пред конкуренцията?
Elektromotorenwerk Gruenhain концентрира основния си
бизнес върху еднофазните и трифазни двигатели, и днес
името й е синоним на качество и надеждност. Комбинацията от шестдесетгодишен опит, съвременни технологии
и квалифицирани служители гарантира отлични продукти.
Със способността си да създава иновативни задвижвания,
съобразени с конкретните нужди на клиентите, EMG успя
да привлече важни клиенти от Германия и света.
Elektromotorenwerk доставя двигатели в Дания, Швеция,
Белгия, Испания, Швейцария и Австрия. Доскоро фокусът на
международната ни дейност бе насочен върху традиционните пазари в Западна Европа – Франция и Великобритания,
но сега възнамеряваме да разширим пазарите си в посока
Източна Европа и съседните страни. Конкурентно предимство ни дават високата квалификация на нашите служители и способността им в кратък срок да изготвят индивидуални решения за всяко приложение, както и вертикално
организираната структура на производството ни.
Какво е специфичното в продуктовата ви гама?
Elektromotorenwerk Gruenhain e позната на пазара като
доставчик на задвижващи системи за потребителски стоки, различни занаяти и промишлеността. По-голямата част
от оборота ни се дължи на производството на монофазни
и трифазни асинхронни електродвигатели с обхват до 7,5
kW. Повечето ни поръчки са за стандартни продукти, но
изпълняваме и доста персонализирани решения като например двигатели, снабдени с вградени спирачки, сензори, комбинации от щепсел и ключ и др.
Каква е ролята на енергийната ефективност при
производството на задвижващи системи?
Енергийната ефективност е от първостепенно значение за задвижващите системи. Ние произвеждаме енергоспестяващи мотори в съответствие с клас IE2 High Efficiency
и IE3 Premium Efficiency. Този тип задвижвания са подходящи
за системи с голям брой експлоатационни цикли. Според
новия европейския регламент, всеки доставчик на моторни
превозни средства трябва да предложи нови стандарти в
гамата си. Нашият основен дизайн вече беше модифициран
да постигне по-висока енергийна ефективност чрез промяна в количеството на медта и магнитните метали. Също
така, в момента разработваме ново поколение моторни
генератори в съответствие с IE3/4. Компактните ни решения на двигатели с инвертор за променлива скорост и
въртящ момент осигуряват висока енергийна ефективност
на задвижващите системи. Честотният инвертор е монтиран директно върху мотора.
Наскоро EMG за първи път представи продуктите си на Международния технически панаир в
Пловдив. Как бяха възприети те от българските
специалисти?
На панаира имаше голям интерес към нашите продукти
благодарение на добрия имидж на стоките, произведени в
Германия. Щандът ни бе посетен от много потенциални
клиенти и партньори, които се запознаха с новата гама
енергийно ефективни двигатели на EMG.
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Ханс-Йорг Херолд, управляващ директор на Zehnder Pumpen,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Херолд, бихте ли представили себе
си и компанията Zehnder Pumpen на нашите читатели?

Работя в компанията от 2004 г. От октомври 2007
г. заемам длъжността управляващ директор.
Zehnder Pumpen е специализирана в производството
на потопяеми помпи за отпадни води, за канализацията,
за пречиствателни и помпени станции, помпи с приложение в дома и градината, и други. Дейността й стартира през 1970 г. във Франкфурт под името Zehnder
GmbH Pumps and Pumping Systems след като Юрген Зендер, управляващ директор на Zehnder GmbH до 2007 г.,
поема предприятието на баща си Zehnder Mechanics. През
1976 г. името на фирмата е променено на Zehnder
Pumpen и започва производството на оборудване за
пречиствателни станции и потопяеми помпи. Тя е една
от първите фирми, които произвеждат иновативни
помпени съоръжения за отпадни води с пластмасови
резервоари. Производството на помпи за дома и градината започва през 1992 година. През 1994 г. в град Грюенхайн, на територията на фабриката за електромотори Elektromotorenwerk, която също е част от Zehnder
Group, е пуснато в експлоатация ново производствено
съоръжение. В началото на 2001 г. седалището на Zehnder
също се премести от Франкфурт в Грюенхайн. Компанията е важен икономически фактор в региона и осигурява
постоянна заетост на повече от 250 човека.

нужда от помпи и помпени
системи за отвеждане на
отпадни и канализационни
води – сфера, в която сме
тясно специализирани. Дейността ни се вписва в рамките на глобалната европейска стратегия „Дунав“,
която има за цел да подкрепи България в усилията й за създаване на по-чиста околна
среда.
Започнахме нашата дейност в България през май т. г.
с изложба на територията на Русенския университет.
Там поддържаме постоянен щанд за обучение и квалификация на студентите и местните власти. Наскоро участвахме и в още една инициатива с екологична насоченост. През септември в София бе открит нов образователен център за събития и срещи, свързани с околната
среда. С подкрепата на българското и немското правителство, през следващите няколко години ще бъдат
организирани обучения и обмен на опит между лица, ангажирани с проблемите на околната среда, като кметове, агенции за планиране, ВиК специалисти и други.

Какво включва производствената ви гама?

Предлагаме богат асортимент от потопяеми помпи
за отпадни и канализационни води, помпи за утайки,
помпени съоръжения за мръсни и отпадни води, сглобяеми помпени станции, пластмасови контейнери, маслени
сепаратори, специални модули, помпи за промишлени,
битови и градински нужди, подводни помпи, инсталации
за оползотворяване на дъждовни води, регулатори на
налягане и др.
Как е организиран експортният ви бизнес?

Работим с вносители, търговски представителства
и дистрибутори. В България стартираме бизнес с български вносител, който разполага с изградена търговска
мрежа и има установени контакти с местни клиенти и
обслужващи дружества. Те ще ни помогнат да организираме продажбите си и ще имат мениджърски и дистрибутивни функции. Също така ще осигуряват транспорт
на стоките до клиентите и ще изградят сервизна мрежата. Сервизът е съществена част от бизнеса ни както навсякъде по света, така и в България. Ще разчитаме
на потенциала и познанията на нашите български партньори за състоянието и нуждите на местния пазар. Ние,
от своя страна, ще внесем някои немски технологични
стандарти и опит, като така се надяваме да постигнем взаимно ползотворно сътрудничество на българския пазар.
Наскоро взехте участие на Международния технически панаир в Пловдив. Според вас, какъв е потенциалът на българския пазар на индустриални
помпи?

Като цяло виждаме голямо търсене на помпи за промишлени и напоителни нужди. Освен това, има огромна
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ËÌÚÂ‚˛

œÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÏÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÔÓ·ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎË
Алпс Ки, Направление Задвижвания, Estun Automation
Technology, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Ки, бихте ли представили на нашите читатели
предмета на дейност на Estun
Automation Technology?

Estun е създадена през 1992 г. с
първоначална дейност металообработка. През 1997 г. компанията вече
е лидер на металообработващия пазар. Две години по-късно започва да
развива бизнеса със сервосистеми и
през 2004 г. лансира на пазара първата си серия EDA. Следват също толкова успешните EDB и EDC серии. В
същата година средната цена на сервосистемите на китайския пазар намалява с 2/3, защото Estun представя продукт с отлично съотношение
производителност/цена. През 2009
г. на пазара се появи и серията Pronet
– сервосистема от най-висок клас. В
момента Estun има над 500 служители и над 100 дистрибутори в повече
от 70 страни в Европа, Америка и
Азия.
Кога навлязохте на българския
пазар и как е организиран бизнесът ви тук в момента? Бихте ли коментирали бизнес отношенията си с вашия партньор Гемамекс Моушън Ко.?

Преди 2011 г. нашите продукти
се изнасяха за България предимно в
машини. Estun обхваща около 70% от
китайския пазар за металообработка, така че повечето машиностроители в Китай работят с наша автоматизация. Започнахме работа с Гемамекс Моушън Ко. в началото на
тази година. Компанията разполага
с много опит в бизнеса със задвижвания, така че им отне кратко време да разучат нашите продукти, да
ги оценят и след това да ги представят на местните машиностроители. Споделяме с Гемамекс Моушън Ко.
нашия успешен опит от Германия,
Франция, Италия и САЩ, за да им
помогнем да разберат предимствата на сервосистемите ни, в сравнение с тези на останалите китайски
производители на двигатели.
Гемамекс Моушън Ко. е технологично ориентирана компания. За разлика от повечето търговски дружества, те са по-фокусирани върху на-
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мирането на оптимално техническо решение за автоматизация, отколкото върху икономическия аспект на задачата. Те
предлагат перфектна под- Алпс Ки, Estun Automation Technology и инж. Георги Генчев, управител на Гемамекс Моушън Ко.
дръжка за своите клиенти.
Професионалният опит на ГемаПортфолиото ни включва и пет
мекс Моушън Ко. отговаря на ниво- серии сервомотори - EMJ, EMG, EML,
то на Estun като производител от EMB и EMT, с обхват от 50 W до 105
най-висок клас. Вярваме, че компания- kW. Estun има специален патент,
та ще бъде наш дългогодишен парт- който намалява вибрационния ефект
ньор на българския и европейския и осигурява по-плавен контрол на
пазар. В момента Гемамекс Моушън двигателя. Основните предимства
Ко. е дистрибуторът ни с най-голям на продуктите ни са отличното
дял продажби на българския пазар.
съотношение производителност/
Какви специфични решения за
цена и гъвкавата работа с различни
контролери, PLC и HMI.
автоматизация ще предложиНякои наши конкуренти предлагат
те заедно на българския пазар?
Най-популярните интерфейси цялостно решение, включващо сервомежду сервозадвижванията и конт- система, инвертори, PLC, HMI и конролерите са +/- 10V и pulse/direction. тролери. Това намалява избора на клиИзползвали сме го на китайския па- ента, а също и ползите за системнизар в продължение на десет години. те интегратори, които иначе могат
Някои от машиностроителите в да изберат различни компоненти в
България започнаха да търсят други зависимост от конкретния проект.
решения за полеви мрежи, но те се
Кои от продуктите на Estun са
нуждаят от специална техническа
най-интересни и атрактивни
поддръжка и цената на повечето от
за българския пазар?
тях е доста висока.
Най-интересният и атрактивен
Ние можем да им предложим цено- продукт е Pronet сервосистемата,
во ефективно и високопроизводител- която се отличава с висока точност
но решение. Последните две години и мултикомуникационен интерфейс.
използвахме мрежови протоколи В момента Pronet е съсредоточен
като CanOpen, Profibus и EtherCat в главно върху пазара на продукти виЧехия и Италия. EtherCat е бъдещето сок клас и стандартната конфигурана пазара на задвижвания и ние вече ция съчетава Pronet сервозадвижваимаме някои успешни приложения, не със 17-битов енкодер. Много скосъвместно с партньорите ни от Ев- ро ще промотираме нови серии на
ропа. Ще работим заедно с Гемамекс Pronet на българския пазар, в които
Моушън Ко., за да предложим на кли- бихме могли да съчетаем Pronet серентите ни в България нашия опит и возадвижване със серво мотори с
знания в областта на мрежовите 2500 инкрементален енкодер.
решения.
Каква е дългосрочната ви страБихте ли представили продуктовата гама на Estun и някои
ключови технически достижения в портфолиото ви?

Estun има три серии сервозадвижвания от 50 W до 105 kW - EDC, EDB
и Pronet. EDC е нашият икономичен
продукт. EDB е основният ни продукт, а Pronet е продуктът от найвисок клас. Pronet има възможност за
работа с CanOpen, Profibus, Modus и
Ethercat.

тегия за българския пазар?

Ще продължаваме да работим с
Гемамекс Моушън Ко. и да изграждаме устойчиви отношения с местните системни интегратори, крайни
клиенти и машиностроители. Нашата цел е да предлагаме все повече
ценово ефективни и високопроизводителни продукти на клиентите ни,
с което да подпомогнем подобряването на глобалната им конкурентоспособност.
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ËÌÚÂ‚˛

«‡ÒËÎ‚‡ÏÂ ‡ÍˆÂÌÚ‡ ‚˙ıÛ
ËÁÎÓÊÂÌËˇÚ‡ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
Ивайло Иванов, прокурист в Агенция Булгарреклама,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Иванов, бихте ли
представили партньорските
ви отношения с ICM Словения?
Какво наложи избора ви на нов
партньор и тематичното развитие в изложбената ви програма за 2012 г.?

В началото на следващата година
(28 февруари - 2 март 2012 г.) в Интер Експо Център – София, ще се
проведе най-голямата индустриална
изложба на Балканите, включваща
шест бизнес тематики с техническа насоченост. Един от партньорите ни в тази грандиозна инициатива ще бъде ICM от Словения – предприятие с богат опит в организирането на технически изложения на
европейско ниво, с дългогодишна
практика в Словения и отскоро в
Сърбия.
Тематиката на изложенията в
Интер Експо Център (ИЕЦ) непрекъснато се разширява, като бизнес ориентираните специализирани изложби
преобладават в програмата. С новите изложения, към които пристъпваме с ICM, засилваме акцента върху
един нов сегмент, а именно индустриалното оборудване. Известно е, че
нововъведенията в тази сфера са от
изключително значение и водят до
по-висока конкурентоспособност в
основните индустриални производства. Пазарът изпитва глад за подобни специализирани изложения и нашето решение беше естествен резултат от желанието ни да запълним тези празноти. В гамата включваме иновациите в областта на автоматизацията, мехатрониката и
роботиката, на електрониката, металургията, машиностроенето, както и най-новите постижения в секторите пластмаси и каучук.
В резултат на вашето сътрудничество Интер Експо Център
ще бъде домакин на четири
професионални изложения в началото на следващата година IFAM, Intronika, MachTech &
Metal и Plast Bulgaria, които ще
се проведат наред с утвърдените Транспорт и Логистика и
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Security - Защита и сигурност. Как новите изложения ще привлекат специалистите към залите на
Интер Експо Център?

Концепцията ни за тези индустриални изложения предвижда експонатите да се разпрострат в четири изложбени зали, което ще направи избора за посетителите много по-широк и богат.
Във всяка от залите ще има изградена семинарна зона за провеждане
на бизнес форуми и събития – делови
срещи, лекции, демонстрации и презентации на нови продукти, технологии и други нововъведения на компаниите. Специализираната аудитория (инженери, изобретатели, конструктори, технически специалисти,
експерти и мениджъри) има възможност да се запознае с тях не само
чрез популярния модел на информиране, а и да се убеди на живо как работят и какъв е ефектът от новостите, предлагани от техните колеги
от страната и чужбина.
Мащабите на изложенията и техният формат при всички случаи ще
заинтригуват инженерните и техническите експерти от цялата страна. За всички посетители ще бъде
изключително полезна срещата с чуждестранни компании, които са утвърдени имена и доказани новатори за
индустриалния сектор. Благодарение
на партньорството ни с ICM, очакваме доста фирми да стъпят за първи
път на българския пазар.
Изложенията, организирани в
Интер Експо Център, обикновено се посещават от специалисти и представители на висшия мениджмънт. Каква аудитория се стремите да привлечете за предстоящите нови
изложения? От кои професионални браншове?

Не мисля, че бъдещите изложения
ще правят изключение по отношение
на споменатата от вас аудитория.
И тук можем да говорим за широка
обхватност на инициативата – за
хора от висшия мениджмънт до

тесните специалисти.
На изложбата ще се представят
утвърдени производители, доставчици и дистрибутори на нови продукти и услуги от много страни, които
стимулират инвестициите и новаторството за отворени и конкурентни пазари. Предполагаме, че интересът към тях ще бъде адекватно
покрит от хора с широка професионална ориентация.
През тази година Интер Експо
Център отбелязва 10 години от
своето основаване. Удовлетворен ли сте от постигнатите
резултати и с кои от тях се
гордеете най-много?

Когато преди 10 години отвори
врати изложбеният комплекс на столицата, стартирахме с две изложбени зали и няколко изложения. С добра
екипна работа успяхме максимално
бързо да разширим изложбената програма така, че със специализираните
изложби да покрием почти всички
стратегически сектори на икономиката. Натоварването и работата
бяха интензивни и дадоха своите
резултати – поетапно разширихме
комплекса и сега изложбените зали са
6, а редом с тях много международни
инициативи се случват и в конгресния ни център. Така първоначалният
проект за 4 зали беше доразвит, следвахме потребностите на бизнеса и
им отговаряхме с инвестиционните
си планове. Това надхвърли нашите
собствени планове. Изцяло сме удовлетворени, защото изградихме наймодерния и съвременен изложбен комплекс на Балканите и в Югоизточна
Европа. Признанието за това не закъсня – през 2004 г., само 3 години след
откриването на Центъра, той беше
приет за член на UFI, а от 2006 г. сме
в екипа и на CEFA.
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ËÌÚÂ‚˛

ŒÔ‡‚‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ËÁÎÓÊËÚÂÎËÚÂ Ë ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ Â
ÓÚ ÍÎ˛˜Ó‚Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ Ì‡¯Ëˇ ·ËÁÌÂÒ
Тони Лазник, управляващ директор на ICM, Словения,
по повод новото им партньорство с Агенция
Булгарреклама, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Лазник, как започна партньорството ви с Агенция Булгарреклама и какви са
плановете ви за бъдещо
сътрудничество?

Познавам Иван и Ивайло Иванови
отдавна, тъй като работим в изложбения бизнес повече от 20 години.
Преди известно време започнахме да
обсъждаме идеята, че комбинирането на дългогодишния ни опит в изложбената индустрия и приятелството ни би могло да бъде от полза за нашата дейност, както и за
нашите партньори – изложители и
посетители. Резултатът от тази
комуникация са стартиращите през
февруари 2012 г. нови за българския
пазар специализирани изложения в областта на индустрията.
В резултат на вашето сътрудничество Интер Експо Център
ще бъде домакин на няколко
нови технически изложения
през следващата година - IFAM,
Intronika, MachTech & Metal и
Plast Bulgaria. Бихте ли представили концепцията им?

IFAM покрива секторите автоматизация, роботика, мехатроника, сензорни технологии, визуални системи
и производствена информатика.
INTRONIKA също е b2b изложение, насочено към професионалната и промишлена електроника, компоненти,
комуникация и др. И двете изложения
се организират в Словения от няколко години и са много успешни. През
февруари т. г. проведохме и двете за
първи път и в Сърбия. PLAST е специализирано изложение за пластмасовата и каучуковата промишленост. То
беше организирано и проведено много успешно в Сърбия и региона съвместно със специализираното изложение METAL, което е фокусирано върху
леярство, инструменти, заваряване,
машини, метали и др. Откриваме голям потенциал в обединяването на
MachTech и METAL, чиято цел е да
оптимизира възможностите пред из-
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ложители и посетители и да подкрепи металната индустрия не само в
България, но и в региона.
Нашата цел е да привличаме професионалисти от различни промишлени отрасли в зависимост от тематиката на специализираното изложение. Решението да организираме тези мероприятия по едно и също
време и на едно и също място е само
една предпоставка при изпълнение на
нашата мисия, а именно да свързваме хората и да съдействаме за установяването на бизнес контакти,
като предоставяме на нашите изложители уникалната възможност да
намерят точните си партньори.
Каква е формулата на успеха в
организацията на подобен тип
професионални изложения?

Оправдаването на очакванията на
изложителите и посетителите е от
особено значение за този род бизнес
ориентирани изложения. И двете
страни искат да правят бизнес –
изложенията са правилното място за
срещи лице в лице, презентации и
преговори. Разбира се, при положение
че и двете страни - хората, които
вземат решения, и висшият мениджмънт, са наясно за това колко
важно е тяхното лично участие и
присъствие на изложението. Професионалните посетители идват с ясна
идея за това от какво имат нужда и
какви отговори търсят. За да постигнат това, ние им съдействаме чрез
много дейности като директен мейлинг, покани, златни купони за свободен достъп след регистрация за професионални посетители, информираме ги за всички събития, които изложителите подготвят за тях и т. н.
ICM подкрепя младите предприемачи, участващи в изложенията, с редица инициативи. Бихте ли посочили някои от тях?

Да, вярваме, че партньорството
не е единична покупко-продажба. То
се развива заедно с бизнеса и укрепва с годините. Затова взехме реше-
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ние да предложим редица възможности в подкрепа на младите предприемачи, защото ние също сме минали
по този път и знаем добре колко
трудно е всяко начало. Предлагаме им
преференциална цена за изложбена
площ, Маркетингов и Бизнес пакет,
конуслтиране и образование в рамките на Бизнес академията и т. н.
Разкажете ни повече за основаната от вас Бизнес академия.

Стартирахме с Бизнес академията на ICM в Словения и развихме
няколко теми в подкрепа на фирмите – за това как успешно да участват в изложения, как да привличат
и канят точните посетители. Напоследък прибавихме и темата „Основи на управлението на проекти в
изложбената (макретингова) дейност“. В началото на всички тези
тематики използвахме факултетите и висшите училища. Сега, две
години по-късно, вече имаме първите
много положителни резултати.
Целта на Бизнес академията е да
научи старите и новите изложители как да участват на изложения, кога
да вземат решението за участие,
как да канят посетители, как да изградят щанда си така, че да привличат веднага погледа на посетителите при влизането им в залата, найобщо казано, как да използват изложенията като ефикасна платформа
за тяхното промотиране, така че да
успеят да възстановят направената
инвестиция.
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—Ú‡ÈÌË
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË
Седемдневни програмируеми
термостати CM707 и
CM727RF
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë, Ì‡ÙÚÓ‚Ë Ë
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÍÓÚÎË, ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË ËÎË ÁÓÌ‡ÎÌË ‚ÂÌÚËÎË

Дигитален термостат за
помещение DT90 и DT92
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë, Ì‡ÙÚÓ‚Ë Ë
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÍÓÚÎË, ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË ËÎË ÁÓÌ‡ÎÌË ‚ÂÌÚËÎË

Седемдневни програмируеми
термостати CM907 a
CM927RF
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë, Ì‡ÙÚÓ‚Ë Ë
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÍÓÚÎË, ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË ËÎË ÁÓÌ‡ÎÌË ‚ÂÌÚËÎË

Седемдневeн програмируем
термостат, за две зони
CM67Z
Седемдневен програмируем
термостат CM507
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë, Ì‡ÙÚÓ‚Ë Ë
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÍÓÚÎË, ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË ËÎË ÁÓÌ‡ÎÌË ‚ÂÌÚËÎË

Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë 2 ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ÁÓÌË

Оптимизация
œÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ Â„ÛÎ‡ÚÓËÚÂ
CM907 Ë CM927RF
–Â„ÛÎ‡ÚÓ˙Ú ÒÎÂ‰ ÌˇÍÓÎÍÓ ˆËÍ˙Î‡ Á‡ÔÓÏÌˇ Á‡ ÍÓÎÍÓ ‰˙Î„Ó ÒÂ Á‡ÚÓÔÎˇ ‰‡‰ÂÌÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ Á‡‰‡‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚Â˜Â ‰‡ Â Á‡ÚÓÔÎÂÌÓ ‰Ó
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÓÚ
‚ÂÏÂ‚‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.

1528 София
бул."Христофор Колумб" N 64
София Еърпорт Център
Логистична сграда 1
тел. (+359) 2/ 40 20 965
факс: (+359) 2/ 40 20 991
www.honeywell-bg-catalog.com
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’‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
В два последователни броя списанието на българската индустрия
– Инженеринг ревю, представя хранително-вкусовата промишленост в България. В рамките на настоящия материал на рубрика Във
фокус, подредените по азбучен ред ключови компании от сектора
поставят акцент на спецификите на своята дейност, актуалните
си проекти и технологичните новости в производството.

Амилум България инвестира в нов цех
за кристална глюкоза
През 1985 г. започва изграждането на предприятие Царевични продукти за дълбочинна преработка на
царевица по безотпадна американска технология. Капацитетът на
преработка на царевица е 365 т
среднодневно мелене.
„През 1993 г. Царевични продукти става част от компанията East
Starch. От 2000 г. основни акционери в Амилум България са световноизвестните компании - лидери в про-
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изводството на въглехидрати Tate&Lyle, Великобритания и ADM,
САЩ“, разказва г-н Светлозар Караджов, председател на УС на Амилум
България. По негови думи, още през
1993 г. са завършени и пуснати в експлоатация

система за пречистване
водата
на входа на предприятието и парокотелна централа. Година по-късно
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е стартирано производството на
царевично нишесте, течна декстроза и глюкозен сироп, изградена е пречиствателната станция и е завършена първата строителна фаза.
Предприятието сменя два пъти
името си - Царамил през 1993 г. и
Амилум България през 1996 г.
През 1999 г. на Амилум България
е присъден сертификат за управление на качеството – ISO 9002, a
през 2002 г. Амилум България е пресертифицирано по ISO 9001:2000.
„По същото време на компанията е присъден и първият, издаден в
България, НАССР сертификат“, припомня г-н Караджов, „като резултат от тригодишен анализ на критичните точки в производството,
в които би могло да съществува
риск от микробиологично, химично
или механично замърсяване на произвежданите продукти.“
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договорите, сключени за възлагане
извършването на различни дейности, дружеството индиректно осигурява работа за още около 100
работници и специалисти от различни фирми в региона“, дава подробности относно дейността на компанията г-н Караджов.
Той разкрива и това, че Амилум
България прави поредна

инвестиция в нов цех

Източник: Амилум България

„Един от най-важните приоритети на дружеството е непрекъснатото подобряване условията на
труд и на мерките за безопасност,
с цел свеждане на трудовите злополуки до нула“, коментира Светлозар
Караджов. „За постигането на тази
цел в дружеството е въведена

система за управление на
безопасността на труда
DuPont
- една от най-модерните системи в
САЩ и Западна Европа, даваща
възможност за включване на служители от всички нива в управлението на безопасността на труда. Към
8 септември тази година екипът на
Амилум България работи 3815 дни
без регистрирани злополуки със загуба на работно време“, споделя с
гордост председателят на УС на
компанията.
За 18 години в завода са инвес-

тирани над 70 млн. евро, среднодневният капацитет мелене е увеличен близо 4 пъти, а към първоначалното портфолио от продукти са
добавени още 4 основни групи –
модифицирани хранителни и индустриални нишестета, кристална
глюкоза, малтозни сиропи и различни блендове.
„Уникалното оборудване, с което
разполага, и непрекъснатото разрастване на неговото производство
превръщат Амилум България в лидер
на Балканския полуостров. Основната част от продукцията се продава в България, Балканския регион и
страните от ЕС. Амилум България
е сред най-крупните предприятия,
работещи в хранително-вкусовата
промишленост и със сигурност е
най-големият потребител на
българска царевица в страната.
Днес броят на работещите в
Амилум България е 200 души. Чрез

за да увеличи неколкократно капацитета на производство на кристална глюкоза. „Тази инвестиция е естествен резултат от прогресивния растеж на фирмата, развитието на нови пазари и повишеното
търсене на кристална глюкоза. В
разработването на проекта и в
строително-монтажните работи
ще се включат над 60 специалисти
и работници от фирми - партньори
на дружеството. А след пуска през
м. декември 2012 г. ще се открият
над 10 нови, постоянни работни
места. Размерът на инвестицията,
предвидена за изграждането на новия цех за кристална декстроза е
над 50 млн. лева, които ще бъдат
усвоени в рамките на година и половина. Новият цех, заедно с прилежащата му инфраструктура, ще бъде
разположен на площ 7000 м2. Новият цех ще бъде изграден съобразно
най-съвременните европейски изисквания, норми и стандарти по безопасност на храните, околната среда и условията на труд“, категоричен е Светлозар Караджов.

 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÇÀ ÊÎÍÒÐÎË È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ
È ÂËÀÆÍÎÑÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÌÀØÈÍÈ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Â
ÕÐÀÍÈÒÅËÍÎ-ÂÊÓÑÎÂÀÒÀ ÏÐÎÌÈØËÅÍÎÑÒ
 ÅË. ÒÀÁËÀ Ñ ÎÁÙÎ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
 ÈÇÄÅËÈß ÎÒ ÍÅÐÚÆÄÀÅÌÀ ËÀÌÀÐÈÍÀ

ÌÅÃÀ èíæåíåðèíã ÎÎÄ
6300 Õàñêîâî, óë. Þæíà 18
òåë.: 038/664458, 038/664461, ôàêñ: 038/664767
e-mail: secretar@megaeng.com
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Белла България с оборот над 130 млн. евро
за 2010 г.
Белла България е
основана през 1992
година. Днес компанията е водеща в хранителната индустрия в
страната, като осигурява работа на
3500 служители в
България. Портфолиото й включва над
200 продукта. Тя е
водеща в месопрера- Елза Маркова, изпълнителен директор на Белла България
ботвателния бранш
(55%), при точените кори и бутер изпълнителен директор на компанитестото (>90%) и е най-големият ята. „Тази устойчивост основаваме
български производител на маргари- на три основни стълба – да бъдем
ни. Нейните най-популярни марки са двигател на иновациите в индустБелла, Фамилия, Томми, Леки, Сачи, рията, да се фокусираме върху
Народен, Орехите.
вътрешните (служителите) и
Оборотът на компанията за м. г.
външните клиенти (потребителинадхвърля 130 млн. евро. Производ- те и бизнес партньорите) и да проството е с дневен капацитет над явяваме грижа и уважение към хора300 т. Компанията използва
та и природата. На своите партньори гарантираме, че продуктите,
модерни технологии
които предлагаме на пазара, са с поза мониторинг
стоянно качество, на най-добрата
на производствени процеси и е вне- цена във всички ценови сегменти и
дрила системи за управление на ка- че винаги се стремим да отговарячеството (ISO 22000, IFS).
ме на потребителските очаквания.
Компанията развива бизнес и в
Грижата за хората и околната среЮгоизточна Европа. Белла България да също са наш приоритет. Изгражизнася продукцията си на четири дането на партньорства, основани
континента.
на взаимно доверие и лоялност, е
„Белла България поставя устойключът към успеха ни“, категорична
чивото развитие в центъра на своя е г-жа Маркова.
бизнес“, заявява г-жа Елза Маркова,
Продуктите, предлагани от Бел-
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ла България, се произвеждат в 9
преработвателни предприятия,
разположени в регионите на Пловдив, Добрич и Ямбол. Дейността
стартира през 1992 г. Оборудването в тях е високотехнологично.
В избора си компанията се доверява на водещите международни
компании, които предлагат най-модерните технологични решения за
прилагане на стандартите за качество и безопасност на производствените процеси и на актуалните изисквания за енергийна ефективност.
Производството на тестени
продукти е оборудвано с автоматизирани линии за кори, бутер тесто
и бутер баници. Технологията е от
най-висок клас и позволява запазване на качеството на продуктите за
по-дълъг период без използване на
консерванти.
По думи на представители от
компанията, едно от последните
иновативни технологични решения
е опаковането на корите в

термоформинг с
модифицирана среда
Така се предлагат охладени кори,
които могат да се транспортират
на дълги разстояния, запазвайки високото си качество. Напълно автоматизиран е и контролът на хладилните инсталации.
„Внедрили сме системи за контрол и проследяване на качеството
и безопасността НАССР и ISO
9001“, разказват от Белла Бълга-
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ните и в рамките на производствения процес се спазват всички европейски стандарти за хигиена и високо качество на продукцията.
Контролираме разхода на енергия, като извършваме

постоянен
автоматизиран
мониторинг на
хладилните инсталации

Източник: Белла България

рия. „В месопреработвателните
ни фабрики е внедрен стандартът
ISO 22000. Следи се всяка критична точка от приема на суровините
до готовия продукт. Постъпващите суровини са от регламентирани доставчици, гарантиращи произхода и чистотата им. Суровините
са опаковани в надеждни опаковки
и се доставят със специализиран
хладилен транспорт. На всяка
партида суровини се извършва органолептичен контрол – цвят, мирис, примеси и други. Контролни
проверки за физико-химичните и
микробиологичните характеристики на постъпващите суровини се
извършват в акредитирана лаборатория. При доставката на сурови-

Всичките ни обекти са на природен газ. Използваме ко генерационнa технология, която е призната за основно техническо решение за защита на околната среда в Европа. В момента се извършва обследването и паспортизацията на сградите по отношение на тяхната енергийна ефективност. На базата на резултатите ще се реши дали съществува
необходимост от допълнителни
действия за повишаване на енергийната ефективност.
Оборудвани сме с най-съвременната техника и в близко бъдеще не
очакваме да се наложи мащабна подмяна. Периодично се подменят отделни модули, по-малки машини и
инструменти, за да сме сигурни, че
оперираме с възможно най-изправната и качествена техника“, споделят
от компанията.

Източник: Градус
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оборудване на
холандската компания
СРМ
а 100% входящ и изходящ контрол
на качеството на фуража се извършва с оборудване на шведската
компания FOSS.
Годишното производство на фермите за родителски стада в Ямбол
и Русе е 42 млн. разплодни яйца.
Производствените халета са оборудвани от холандските компании
Fancom, Gasoleck, Vencomatic.
ГРАДУС разполага с най-голямата
люпилня в България, която е с
възможност за контрол на температурата на ембриона и позволява
теглото на еднодневния бройлер да
бъде с 2 г по-тежко и с 5 мм подълго. Годишният капацитет на люпилнята надхвърля 36 млн. броя еднодневни пилета.

Оборудването
е от холандската
компания
Hatch Tech

ГРАДУС разполага с напълно
автоматизирана линия за контрол на
качеството
„Като най-големия производител
на птиче месо в България, ГРАДУС
държи както на своите потребители, така и на качеството на свои-

луфабрикати, деликатеси и колбаси. В момента на пазара се предлагат над 150 различни продукта с
марка ГРАДУС, а в компанията работят над 1100 души“, разказват
от там.
Фуражният завод на ГРАДУС в
Нова Загора произвежда повече от 80
000 т фураж годишно. Работният
цикъл е напълно автоматизиран с

те продукти“, заявяват от компанията. Тя работи с най-съвременно
оборудване на водещи европейски
марки и разполага със собствен фуражен завод, люпилня, ферми за родителски стада, ферми за угояване
на бройлери и предприятие за преработка на птиче месо, които позволяват пълното затваряне на
производствения цикъл.
„ ГРАДУС е лидер на пазара за
преработка на птиче месо в България от 1992 г. Близо 20 години
вече компанията се стреми да задоволи вкуса на потребителите и
да отговори на техните очаквания, като непрекъснато обогатява
своята продуктова гама – от охладени пилета и разфасовки до по-

разкриват детайли от ГРАДУС. По
техни думи, от фермите за угояване на бройлери на ГРАДУС в Русе,
Чирпан, Ямбол, Нова Загора и Хасково излизат над 20 000 000 бройлери годишно. Сградите са напълно автоматизирани с оборудване Roxell,
Fancom и Gasoleck и разполагат с
компютъризирани системи за хранене, поене и отопление.
Заводът за преработка на птиче месо в Стара Загора е с капацитет на производствената линия 8
000 птици на час, а годишният му
капацитет е 40 000 т пилешко
месо, разфасовки, колбаси, полуфабрикати и деликатеси. Предприятието за преработка на птиче месо
е единственото в България с
възможност за автоматизирано
машинно обезкостяване на птиците и позволява хуманно умъртвяване на птиците. Заводът е изцяло
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оборудван с холандската техника
STORK и разполага с

автоматизирана
линия за контрол на
качеството

Източник: Градус

която гарантира, че само птиците
от първо качество ще бъдат предложени на потребителите на пазара. Продуктите на ГРАДУС са с гарантиран произход, европейско качество и превъзходен вкус. Предприятието е сертифицирано по НАССР,
QS и ISO.

През 2010 година Данон Сердика внедри
производствена линия Tetra Top
Данон Сердика, клон на
DANONE Group, е лидер на пазара на свежи млечни продукти
в България. Производствената
база се намира в София. През
1993 година DANONE Group купува държавното предприятие
Сердика и през 1994 г. производството стартира. Инвестициите, направени през годините, надхвърлят 100 млн.
лева. Данон развива пазара
вече 15 години, като за това
време са създадени и развити
нови категории продукти.
Днес Данон има богато портфолио, което се състои от
традиционно кисело мляко, напитки, млечни десерти и марките Активиа и Данонино и
над 40 асортимента, отговарящи на очакванията и изискМилена Христова, индустриален директор на
ванията на българските по- Данон Сердика
требители.
„Това е факт, благодарение на
даните артикули. Инвестициите
инвестициите, направени във фаб- през цялото време винаги са били нариката“, разказва Милена Христова, сочени към оптимизиране на процеиндустриален директор на Данон са във всички негови етапи“, сподеСердика. „Площта на производстве- ля тя.
ната сграда е 2000 кв. м. В нея са
„Имаме напълно автоматизиран
разположени 5 производствени ли- процес, започвайки от приемане на
нии, т. нар. 95-милиметрови плат- суровото мляко. Използваме основформи за преформовани кофички, ли- но принципите от АНП (автоматиния за бутилка, линия Tetra Top. Про- зация на непрекъснатите процеси) и
изводството като цяло и помеще- централизирана система за управнията са добре организирани, отго- ление. Процесът на производство е
варящи на изискванията за произ- разделен на три зони: предпроцес,
водство на мляко и млечни продук- процес и процес за измиване (CIP). Те
ти като безопасност на персонала, са напълно автоматизирани чрез
качество и сигурност на произвеж- контролери на SIEMENS от серия S7
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400. Между отделните зони е изградена мрежа за комуникация и управление Ethernet. Процесът на производство се наблюдава и управлява
в реално време чрез три станции за
управление, снабдени със SCADA
интерфейс. Всички команди и параметри се съхраняват в база данни.
Процесът е защитен и се управлява
при различни нива на достъп.
По отношение на оборудването,
работим с предварително одобрени
доставчици на DANONE Group. Това
е така, тъй като смятаме, че е
добре да следваме установените
стандарти и процеси. Разбира се, че
имаме гъвкавостта и свободата да
работим с фирми, които ние да избираме, но опитът ни е показал, че
последващата интеграция е доста
трудна“, разкрива детайли относно
избора на оборудване индустриалният директор.
Контролът на качеството на
произведената продукция се осъществява в две направления: физикохимични и микробиологични показатели.
„Работим по различни програми
и проекти с цел оптимизация, направени на база на препоръки от специализирани одити. Те са свързани
главно с намаляване на производствените загуби и повишаване на
оперативната ефективност. Целта на единия проект е заснемане,
измерване и приоритизиране на производствените загуби, анализ на
първопричините и въвеждане на
корективи с цел отстраняване на
източниците на загуби и намаляване на самите загуби.
Целта на другия проект, по който работим, а именно повишаване
на оперативната ефективност е да
се въведат отмерени стандарти и
процедури за всяка дейност, свързана с подготовката за производство, миене и поддръжка на съоръженията. По този начин всяко едно
действие е стандартизирано и максимално ефективно, а така се постига и максимално възможната
ефективност на съответното
съоръжение и процес.
Повишаването на енергийната
ефективност е свързана главно с
въвеждането на проекти, които са
идентифицирани на база на специализирани енергийни одити и Добри
практики, въведени от Danone
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Източник: Данон Сердика

Group. Пример за такъв проект е
въвеждането на честотно управление (VFD) и система за оптимален
коефициент на производителност
на всички големи енергийни консуматори. Други такива проекти са:
автоматично спиране и пускане на
подаването на сгъстен въздух по
консуматори, предзатопляне на разтворите, използвани в системите
за измиване, използване на кладенчова вода за санитарни нужди и т. н.
През 2010 г. реализирахме голям
проект – внедряване на нова машина и нов процес - Tetrа машината е

от ново поколение и е единствената в България, която произвежда
продукти в Tetra Top формат. Тя се
състои от две пълначни линии,
напълно независими една от друга.
Формата на продуктите, които
може да произвежда са както следва: 1l, 0.75l, 0.5l и 0.5l, 0.33l, 0.25/0.2l.
Машината е снабдена с две последно
поколение независими станции за
дозиране на плодов концентрат и/
или аромат, с помощта на които
биха могли да се произвеждат огромна гама млечно-кисели продукти.
Процесът е изграден по последните технологични, качествени и безопасни изисквания на Danone Group.
Състои се от няколко модула: станция за приготвяне на белите маси,
пастьоризатор - стерилизатор,
съдове за съхранение и охладител.
Процесът е изграден по такъв начин, че да може да произвежда цялата гама от свежи млечни продукти,
има много големи технологични
възможности. Напълно е автоматизиран чрез контролер на SIEMENS
(S7 400) и визуализиран чрез SCADA
система за управление“, информира
Милена Христова.

Загорка оптимизира производството си
чрез програма за устойчиво развитие
Загорка е водещ пивопроизводител, притежаващ в своето портфолио марки като Загорка, Ариана, Хайнекен, Desperados, Амстел, Ариана
Тъмно, Старобърно и Столично
Тъмно. Загорка има близо 110-годишна история, която води началото си
от първата пивоварна, основана в
Стара Загора през 1902. През 1994
год. компанията се присъединява
към Хайнекен. "От този момент

Източник: Загорка
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досега, Загорка е инвестирала над
110 млн. евро в модернизация и увеличаване на производството, като
по този начин се превръща в наймодерната пивоварна в България.
Пивоварна Загорка се намира в
Стара Загора, а администрацията
на компанията – в София. Производството на бира Загорка започва
през 1902 година. След Втората
световна война пивоварната е обновена и отваря врати официално
под името Загорка, такава, каквато съществува и днес. Пивоварната се разполага на обща площ от
близо 93 дка и днес се нарежда сред
най-модерните и високотехнологично оборудвани пивоварни в
страната.
В днешно време голяма част от
основните процеси в производството са автоматизирани“, коментират от компанията и допълват:
„Разбира се, човешкият фактор е
много важен и той присъства при
контролирането на процесите и

опосредстването им. Пример за автоматизация на процесите в нашата пивоварна намираме в пивопроизводство – там наскоро бе въведена
система за транспорт на малц и нов
филтър, но с това не се изчерпва
всичко. В пакетирането разполагаме
с мултимодулна етикетираща машина, специализирана система за повишаване на безопасността при работа с палетизиращи и депалетизиращи машини. Всичко е съсредоточено
върху самодиагностика и контрол
над изправността, за да се гарантира безопасна работна среда и високо качество на продукцията.“
„Компанията ни винаги е била
водена от стремеж към качество,
който се отразява както във всяка
една от стъпките в производствения процес, така и в крайния продукт и отношението ни към потребителя“, категорични са от Загорка. „Ние сме първото предприятие
от сектора на бързооборотните
стоки в България и първата пивоварна компания от Централна и Източна Европа, чиято система за управление и контрол на качеството е
сертифицирана по международния
стандарт ISO 9001. Сертифицирането става факт през 1998 г. и оттогава регулярно се извършва ресертифициране. През ноември 2005 г.
в компанията е въведена нова Интегрирана система за управление
(ИСУ) на качество и околна среда ISO
14001:2004. Създаването, прилагането и поддържането на този стандарт има за цел предотвратяване
замърсяването на околната среда,
вследствие производствена и битова дейност на организацията в унисон със социално-икономическите
потребности и европейските стандарти. През 2011 г. компанията е
сертифицирана и по ISO 22000:2005
за безопасност на хранителните
продукти“, информират те.
От компанията разкриват, че
Загорка развива активно своята
програма за устойчиво развитие
„Създаваме по-добро бъдеще“, в която са заложени редица проекти,
насочени към оптимизиране процесите с цел

редуциране на
използваната енергия и
вода в производството
Чрез система за мониторинг се
проследява каква е консумацията на
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През тази и следващата година
компанията инвестира в

оптимизиране на
складовите пространства

Източник: Загорка

вода, електроенергия и топлинна
енергия, за да се прецени къде може
да се наложи оптимизиране на консумацията. Вследствие на тези
цели, през 2010, в сравнение с 2005
за 1 hl бира сме използвали 32% помалко термална енергия, 27% помалко вода и 12% по-малко електричество. Повишаването на енергийната ефективност повлиява
върху количеството CO2 емисии,
които се отделят в атмосферата
– през 2010 в сравнение с 2009,
например, са генерирани 10% помалко.

и построяването на нови такива.
Дългосрочният проект предвижда да
бъдат увеличени възможностите за
складиране на готова продукция и
амбалаж, с което се цели повишаване капацитета и подобряване на логистиката в пивоварната. Това
включва изграждане на нова площадка за амбалаж от една страна и построяване на нов склад за готова
продукция от друга. Новият склад за
готова продукция ще бъде сертифициран по BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method). „Новата придобивка
на пивоварна Загорка ще бъде първата сграда, проектирана по този
метод, сред 140-те пивоварни компании на Хайнекен, опериращи в над
70 страни по света, а също така и
първата по рода си в България“, споделят с гордост от компанията. В
момента протичат строителните
процеси и по план складът ще влезе
в експлоатация през април 2012.

"Каменица" АД повишава пазарния си
дял в сравнение със септември 2010
"Каменица" АД е водеща пивоварна компания в България, част от групата компании StarBev Group, контролирани от фонда за частни инвестиции CVC Capital Partners. До придобиването й от CVC Capital Partners
в края на 2009 г. компанията е част
от най-големия производител на
бира в света Anheuser-Busch InBev.
"Каменица" АД е единствената
българска компания, която съчетава
трите пивоварни традиции: белгийската, немската и чешката. Портфолиото й включва както местните марки Каменица, Астика, Бургаско пиво, Славена, така и водещите
световни марки Stella Artois, Beck’s
и Staropramen. Компанията оперира
с две пивоварни - в Пловдив и Хасково. Общият брой на заетите в дружеството е около 780 работници и
служители. Общата стойност на
вложенията през настоящата година възлиза на 18 млн. лв. От началото на т. г. компанията реализира
редица нововъдения както по отно-

46

Милко Апостолов, мениджър "Техническа поддръжка" в пивоварна Хасково

шение оптимизирането на производствените мощности, така и на
продуктите си.
„През т. г. "Каменица" АД пусна
на пазара четири нови продукта –
Каменица Пшенично, Каменица
Фреш Лимон, 6% Тъмно от Каменица, Астика Тъмно“, припомнят от

компанията. „По-голямата част от
тях тази година са част от програмата, с която дружеството отбеляза 130-годишния юбилей на марката Каменица. Създадена през 1881
г., Каменица е първата бира в България“, заявяват те.
„Реализираните иновации допринесоха за лидерската позиция на "Каменица" АД“, разказват от компанията. „Пазарният ни дял през м. септември т.г. достига 31,3% и бележи ръст от 3,8 процентни пункта
в сравнение с месец септември
2010 г. Това позиционира "Каменица"
АД като лидер на пазара и най-динамично развиващата се българска пивоварна компания“, допълват те.
Производството на "Каменица" АД
се осъществява в две отделни пивоварни – в Пловдив и Хасково. Площта
на пивоварната в Пловдив е
36 000 м2, а тази в Хасково – 54 500
м2. Пивоварна Хасково е разположена
в Северна индустриална зона на града.
„Изборът на производствено оборудване е от изключителна важност
за "Каменица" АД“, коментира Милко
Апостолов, мениджър "Техническа
поддръжка" в пивоварна Хасково.
„Продиктуван е от редица фактори,
като всички те са подчинени на една
основна цел - да произвеждаме и предоставяме на консуматора продукция
с качество на изключително високо
ниво. Като компания с повече от 130
години на доказани качество и традиции, за нас това е много важен
критерий при избора на доставчици
и партньори. Затова и първият и найважен фактор за избора на доставчици на оборудване за пивоварните заводи, е то да съответства на качествените показатели, които компанията трябва да обезпечава“, категоричен е г-н Апостолов.
„Сред останалите детайли, на
които държим, са историята и „биографията“ на компаниите. От значение е дали те имат опит в сферата на производството на оборудване за пивоварната промишленост,
какви традиции има самата компания. Разбира се, от значение са и
фактори като срокът на доставка,
гаранциите, които фирмите доставчици предоставят, както и цената. Пивоварните в Пловдив и
Хасково използват оборудване на
световно признати производители
като Huppmann (GEA Group), Krones,
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намаляване на загубите

Източник: Каменица

OKME, Transpak и други“, разкрива детайли Милко Апостолов.
И в двете пивоварни на "Каменица" АД в Пловдив и Хасково са внедрени системи за автоматизация
на различни процеси,

базирани на контролери
Siemens и Omron
„По отношение на качеството
всеки един продукт има спецификация,
която се следи непрекъснато по време на всички етапи на производствения процес. Ангажимент за това има
отдел „Качество“. Колегите ни осигуряват непрекъснат контрол и следят за параметрите във всеки един
етап от производството. Използваме една от най-модерните и сигурни
системи на SAP, чрез които проследяваме и гарантираме качеството на
произведената продукция. Дори и наймалкото отклонение от зададените
предварително критерии е в състояние да блокира цялата система. Качеството на произведената продукция
е ключов приоритет за "Каменица"
АД, затова не правим компромиси и
държим да работим с най-модерните
и сигурни системи в тази област.
Енергийната ефективност и нейното оптимизиране са обект на
дългосрочна политика и "Каменица"
АД работи в тази насока от много
години. Основните насоки, върху които са фокусирани усилията ни, са

от нагорещени повърхности, намаляване на разхода на ел. енергия чрез
доставката и монтаж на честотни
регулатори, пуск на винтови компресори към хладилната инсталация в
двете пивоварни“, споделя мениджърът "Техническа поддръжка" в
Хасково.
„Компанията има своя инвестиционна програма, въз основа на която
се развива, и която е в унисон с основната ни цел – да бъдем водеща
компания в пивоварния бранш в България. Цел, която вече е факт – през м.
септември т. г. по данни на АC Nielsen
компанията достигна пазарен дял от
31,3%, което я прави лидер на пазара
на бира в страната. Този резултат е
следствие и от реализирането на
множество иновации и модернизации
на производствения процес. Общата
стойност на осъществените от "Каменица" АД инвестиции през последните 4 години възлизат на 68 млн.
лв., като по-голямата част от тях са
съсредоточени именно в пивоварните заводи в Пловдив и Хасково, и които имаха за цел да оптимизират
производствения капацитет, така че
той да съответства на целите на
компанията. През 2010 г. в Хасково
бяха направени редица мащабни нововъведения – нов логистичен склад,

модернизирана варилна
инсталация
и много други на обща стойност 16
млн. лв. Разбира се, непрекъснатото
усъвършенстване и оптимизиране е
постоянен приоритет на "Каменица"
АД. Като цяло и през следващата година планираните инвестиции ще
бъдат насочени към усъвършенстване и оптимизиране на производствения процес на компанията“, допълва
в заключение г-н Апостолов.

Новите производствени линии на Победа
са с микропроцесорно управление
Победа е производител на захарни изделия с над 80-годишна история и традиции. Компанията е сред
лидерите в производството на шоколадови бонбони, бисквити, мини
кексове и кроасани. Най-известните
продукти на Победа са бисквитите
Закуска, Изгрев, Еверест, Навона,
Анелия, бонбони Черноморец и сери-
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ята мини кексове Супер Браво.
Дружеството разполага с голяма
производствена база, широк продуктов асортимент и дистрибуторска мрежа в България. Има утвърдени позиции на грузинския, полския и
румънския пазар. Сред страните, в
които изнася своята продукция са и
Германия, Гърция, Естония, Италия,

Източник: Победа

Кипър, Ливан, Словакия, Турция, Унгария, Чехия и ЮАР.
Компанията е основана през 1929
г. Централният й офис, както и
фабриката за производство на захарни изделия са разположени на
територията на гр. Бургас, а от
1999 г. компанията има офис и в
София. Към момента в Победа работят над 500 служители.
„Победа работи както с български, така и с чуждестранни фирми
като винаги се стреми да купува от
лидерите в производството на
машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост“, заявяват от компанията. „Тази година
дружеството закупи

две нови производствени
линии
с прилежащо оборудване към тях и
изборът на доставчици е направен
след провеждане на конкурс между
фирмите, които отговарят на зададените критерии. Двете нови
модерни производствени линии на
австрийската фирма HAAS са с
пълна автоматизация и микропроцесорно управление на процесите.
Закупено е и силозно стопанство
за съхранение, транспорт и дозиране на брашно и захар от Агрифлекс“,
допълват те.
От Победа споделят, че контролът по качеството започва още
с подбора на доставчици на суровини и постоянно наблюдение на доставките и преминава през целия
производствен процес. Дружество-
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се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС и държавата. Финансирането е предназначено за

модернизация на вафлено-бисквитения
цех

Източник: Победа

то разполага със собствена физико-химична и микробиологична лаборатория, която осъществява непрекъснат контрол на суровините и готовите продукти.
„Победа е една от първите български компании,
приели стандарта ISO 9001:2000 през м. декември 2003
г. Към момента интегрираната система за качество
на Победа е в съответствие с изискванията за следните сертификати: ISO 9001:2008/HACCP, ISO
22000:2005, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007“, информират от компанията.
„През т. г. Победа завърши проект за „Повишаване
на конкурентоспособността на ПОБЕДА чрез внедряването на иновативни производствени линии“, който

на компанията. За целта са въведени в експлоатация
две нови производствени линии, заедно със съпътстващо оборудване към тях. Новото оборудване ще повиши
производствения капацитет на предприятието с близо 1/3. Модернизацията ще спомогне за реализацията
на част от дългосрочните проекти на дружеството
за обогатяване на продуктовия асортимент. Компанията планира съвсем скоро да предложи на българския
пазар множество нови продукти - вафли – бели и тунквани, солени бисквити, сандвич-бисквити и бисквити
с добавки“, разкриват детайли относно плановете си
от българския производител.

Тандем инвестира
в реализирането на пакет
от енергоспестяващи мерки
Месопреработвателна компания Тандем – В е създадена през 1993 г. Тя има богато продуктово портфолио от над 160 артикула в следните групи: сурови
продукти, малотрайни колбаси, пушени деликатеси,
печени деликатеси, шунки, трайни колбаси, сурово-сушени колбаси и деликатеси, пастети.
„ През 2002 г. Тандем пуска в действие

първото предприятие със собствена
лаборатория в България
разкриват от компанията. „Безопасността и качеството на храната се контролира посредством съвременно високотехнологично оборудване. Проби от продуктите се изследват допълнително и във външна акредитирана лаборатория. В завода се внедрява ERPсистема, която гарантира стриктна отчетност и
цялостна проследяемост на продукцията. Модерният
бизнес софтуер позволява лесно оперативно и стратегическо управление и контрол на всеки етап от производството на продукцията.
През 2003 г. Тандем получава ветеринарно-санитарна оторизация за свободна търговия на европейския
пазар. Компанията осъществява експорт в Германия,
Испания, Кипър, Гърция, Белгия и други държави от ЕС“,
споделят те.
През 2006 г. управителите на Тандем създават ферма Биологика за пасищно месодайно говедовъдство в
полупланинската зона край севлиевското с. Дамяново.
В началото на 2008 г. Тандем покрива изискванията на
международния стандарт за качество и безопасност
на храните IFS (International Food Standard). Всяка година
предприятието преминава нов одит за повторното му
покриване, уточняват от компанията.
В края на октомври 2008 г. Тандем открива специализирано предприятие за традиционни български сурово-сушени деликатеси и колбаси в Габрово. В завода
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Източник: Тандем - В

се произвеждат характерни мезета като луканка, суджук, пастърма,
филе „Елена“ и др.
През 2007 г. Тандем пуска на пазара серия деликатеси с до 3% мазнини, които имат висока хранителна стойност, осигуряват на организма нужните белтъчини и са подходящи за консумация от хора, които спазват специален режим на
хранене. „През 2010 г. Тандем инвестира в реализирането на Пакет
от енергоспестяващи мерки чрез
ЕСКО договор с Енемона. Проектът
включва преминаване от дизелово
гориво към
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Източник: Тандем - В

използване на природен
газ
за топлинните агрегати/котли;
оползотворяване на отпадната
топлина от хладилни машини; утилизация на топлината от димни
газове и реконструкция на кондензна линия. От началото на т. г. започна периодът на мониторинг на
резултатите от направените енергоспестяващи мерки. През февруари
2012 г. ще се отчетат данните от
измерванията и ще бъде изготвен
анализ, който ще покаже икономическите, екологичните и обществените ползи от реализацията на про-

екта. Предварителните проучвания
показват, че с тези мерки ще бъдат
спестени 50 т условно гориво за
една година. Инвестицията ще се
изплати за период от 2 до 2 години
и половина“, очертават новостите,
внедрени в производството, от
Тандем.
Последната иновация, разказват
от Тандем, е нова марка колбаси и
деликатеси от екзотични видове
месо. За края на т. г. е предвидено и
пускането в действие на нова хладилна камера на завода на Тандем в
София. Разширението има разгъната площ 500 кв. м.
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Ядки Детелина разполага
с модерна линия за овкусяване,
печене и охлаждане
Фирма Ядки Детелина има повече от 22 години опит в сферата на
производството и търговията с
ядки и сушени плодове. Създадена е
през 1989 г като малка семейна
фирма в град Севлиево, като в началото се специализира основно в
печенето и пакетирането на
слънчогледови семки. С годините
фирмата натрупва опит и постепенно разширява дейността си,
като добавя към асортимента си
голям брой ядки и сушени плодове.
Днес тя е лидер на българския пазар в производството и търговията с печени и сурови ядки, сушени
плодове и зеленчуци. Ядки Детелина е първата фирма в България,
която въвежда пълната гама от
сурови ядки и сушени плодове в
отговор на тенденциите за здравословно хранене.
„Сред основните предимства на
фирмата са високото качество на
подбраните суровини, строгият
производствен контрол и ефективна дистрибуция в цялата страна.
Качеството не е всичко, но всичко
без качеството е нищо“, припомня
управителят на компанията г-н
Детелин Винчев. Фирмата се радва
и на висок интерес в чужбина, като
външният пазар постепенно увеличава своя дял.
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Младият екип на фирмата се стреми винаги да е в
крак с новите тенденции
от технологичното оборудване до висококачествените опаковки и визия на
продуктите и тяхното
представяне в магазините
до крайният клиент. „Нашата цел е не само да произведем качествен продукт, но и да направим
така, че клиентите ни да
разберат, че това е "щастливият избор" - да се почувстват доволни от своята
покупка и да се върнат
отново при нас“, заявяват
от компанията.
Производствените и
складовите площи на Ядки Детелина са разположени на 7400 кв. м,
като голяма част от тях са климатизирани. През 2007 г. фирмата изгражда собствена база за почистване и селектиране на суровини, оборудвана с

най-нови технологични
съоръжения за
фотосортиране и
селектиране по цвят
както и разделяне на ядките по
относително тегло. Преди две го-

Източник: Ядки Детелина

Източник: Ядки Детелина

дини фирмата закупи и модерна
технологична линия за овкусяване,
печене и охлаждане на ядки. Благодарение на нея външният пазар се
увеличи с около 20%.
Качествените суровини са както
български, така и внос от целия
свят. През 2004 г. Ядки Детелина
става първата фирма сертифицирана по НАССР от TUV REINLAND България и ISO 9001:2000 в отрасъла Ядки и сушени плодове, а през юни
2008 г. фирмата получава сертификат ISO 22000.
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Нови интегрални схеми и модули за реализиране на PLC решения

—

Стефан Куцаров

ъщността на телекомуникациите по електрозахранващата мрежа (Powerline Communications) PLC
вече бе разгледана на страниците
на списание Инженеринг ревю (вж.
бр. 2/2007 г.). През последните години се увеличи както броят на фирмите-производителки на необходимите за реализирането им интегрални схеми (ИС) и адаптери, така и
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този на приложенията им. Силно се
разви многообещаващата област на
връзки между прибори и устройства
със скорост до 500 kbps в енергийната мрежа и интелигентните сгради (Smart Home), като се утвърди и
терминът Powerline Networking
(PLN). Във Франция се разработва
мрежа за отчитане на данните от
електромери на 35 млн. абонати,
като скоростта на обмен на данни
между компютърни и комуникацион-

ни устройства по мрежата достигна 500 Mbps. В района на Манхайм
(Германия) действа PLC мрежа, обхващаща 200 000 домакинства от
6 града, а в Еквадор има такава за
Интернет връзка на 800 000 жилища.
Настоящата статия е посветена на ИС за PLC, като преобладаващо място е отделено на тези със
скорост до 500 kbps. Разгледани са
и новостите в останалите „класи-
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чески“ PLC заедно с най-новия тип,
появил се в последните години.

Особености на PLС
Електрическите мрежи са комуникационната среда с най-големи смущения, като същевременно съществуват ограничения за амплитудата на предаваните по тях PLC сигнали. Това налага обменяните данни
да са задължително цифрови и да се
ползват подходящи модулации на
сигналите, съпътствани от усъвършенствани методи за коригиране на
грешките при приемането. Последните обикновено автоматично
изискват повтаряне на дадено съобщение, което удължава времето за
предаването му и, съответно, скоростта за обмен на данни намалява.
Това е причината нейната стойност като параметър на дадено
устройство да зависи от нивото на
смущенията.
Друга принципна особеност е, че
електрозахранващите мрежи не
могат да осигурят задължителното
в специализираните комуникационни
мрежи съгласуване, резултатът от
което е увеличено затихване на предаваните сигнали и евентуални техни отражения от електрически ключове, контакти и други комутационни компоненти. И не на последно
място PLC трябва да отговарят на
международните норми за ниво на
смущенията, създавани от тях по
електрическата мрежа и излъчвани
около нея. Тези и други проблеми са
решени и продължават да се решават чрез подходящи технически и
програмни средства, като последните обикновено са вградени в паметта на ползваните ИС. Независимо
от това засега основната част от
приложенията на PLC са за осигуряване на връзки по електрозахранващата мрежа на разстояние (в смисъл
дължина на проводниците) до няколко стотици метра. Същевременно,
има сериозни успехи в използването
на електроразпределителната мрежа средно напрежение, където допълнителен проблем е преминаването
на сигналите на PLC през трансформаторите.

Цифрови модулации при
PLC
В PLC се използва значителна
част от голямото разнообразие на
цифрови модулации, като основният
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принцип е, че по-голямата скорост
на обмен на данни изисква по-сложна
модулация. При това в техническата документация на всяка ИС се
отбелязва модулацията или модулациите, с които тя може да работи.
Най-простата е амплитуднокодовата модулация (Amplitude Shift
Keying) ASK, при която логическата
"1" на обменяните данни представлява синусоидално напрежение с фиксирана честота, а логическата "0" е
липса на напрежение. Използва се за
скорост на обмена на данни до няколко kbps, например в PLC системи
за управление на електрическите
уреди в жилища. Малко по-сложна е
двоичната честотнокодова модулация (Binary Frequency Shift Keying)
BFSK, при която и двете логически
нива се предават чрез синусоидално
напрежение. За "0" то е с честота
fs , а за "1" – с друга, по-голяма честота fm. Използващите я PLC обикновено работят в честотен обхват
50-500 kHz, а скоростта на обмен
на данни е между 100 bps и 30 kbps.
Нейна разновидност е S-FSK със значително разстояние между fm и fs за
избягване на нежеланото влияние
между напреженията с двете честоти.
Друга разновидност е честотнокодовата модулация с неизменна
фаза (Continuous Phase Frequency Shift
Keying) CPFSK, използвана основно в
теснолентови канали. Причината за
това е, че двете напрежения при
BFSK са с различна фаза, което може
да доведе до краткотрайно нулиране на напрежението (едната синусоида се прекратява и малко след това
започва другата) и, съответно, появата на нежелани високочестотни
сигнали. При CPFSK двете синусоиди са еднаква фаза и напрежението
не се нулира. Когато всяка от честотите се изменя в определени граници по псевдослучаен закон, налице
е кодова модулация с разпръсната
честота (Spread FSK) SFSK. Също с
променяща се честота работи диференциалната кодова модулация
(Differential Code Shift Keying) DCSK,
при която за предаване на всеки от
64-те символа честотата расте и/
или намалява в специфични за него
граници. Например за един символ тя
нараства от 20 до 40 kHz, а за друг
най-напред расте от 30 до 40 kHz,
след това се връща на 20 kHz и
отново нараства до 30 kHz. Об-

хватът от честотите е определен
от използвания PLC стандарт, а
времето за предаване на един символ е фиксирано. Това е най-устойчивата модулация на импулсни смущения (които са типични за електрозахранващите мрежи), а приложенията й са за PLC със скорост до 500
kbps - най-вече за автоматично отчитане на показанията на електромери.
При двоичната фазовокодова модулация (Binary Phase Shift Keying)
BPSK двете синусоидални напрежения са с еднаква честота и дефазирани на 180°, поради което широчината на предавателния канал е помалка в сравнение c BFSK. Когато
напреженията са четири на 90° едно
спрямо друго, се получава четворна
фазовокодова модулация (Quad PSK)
QPSK – широчината на канала е същата, както при BPSK, но се предават
два пъти повече данни за определено време, тъй като на всяко от напреженията съответства двуразредно двоично число. Аналогично, при
осморната модулация (8PSK) напреженията са осем, дефазирани на 45°
и данните се предават с 3-разредни
двоични числа. Съществуват разновидности на всички PSK с общо наименование диференциални фазовокодови модулации и означения DBPSK,
DQPSK и D8PSK, при които данните
не са новите стойности на фазата,
а само промяната от предната й
стойност.
Цифровата квадратурна модулация (Quadrature Amplitude Modulation)
QAM отново използва определено
количество дефазирани синусоидални напрежения с еднаква честота,
но при модулацията се променя и
тяхната амплитуда. Например в
16QAM напреженията са четири на
90° едно спрямо друго, като всяко
може да има по 4 стойности, т. е. в
един канал се предават 16 различни
символа под формата на 4-разредни
двоични числа. Освен нея в PLC се
използват 64QAM (напреженията са
осем на 45° и всяко има по 8 стойности), 256QAM, 1024QAM и
4096QAM.
Също с голямо приложение в PLC е
ортогоналната многочестотна модулация (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) OFDM, която използва
множество синусоидални напрежения с близко разположени честоти
(обикновено наричани подносещи),
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Фиг. 1

всяко от които е модулирано с някоя от фазовите модулации или от
QAM. Понякога пред означението й
се поставя число, показващо броя на
ползваните честоти, например 97
OFDM. Препоръчва се за работа при
наличие на силни импулсни смущения
и зависимо от честотата затихване на сигналите. Най-важната й особеност е възможността за осигуряване на голяма скорост за обмен на
данните, която автоматично се
променя в зависимост от нивото на
шума в мрежата (по-голям шум – помалка скорост). Разновидност на
OFDM, предназначена за ползване на
мрежата от много потребители, е
ортогоналната многочестотна модулация с разпределен достъп
(Orthogonal Frequency-Division Multiple
Access) OFDMA. При нея на всеки
потребител се предоставя само
част от честотите, които ползва,
както в OFDM.

PLC системи със скорост
до 500 kbps
Засега най-често се използват за
двупосочен обмен на данни между
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Фиг. 2

доставчиците на електроенергия и
електромерите на потребителите,
известно като Smart Metering (SM).
Други приложения са в системи за
осветление и охрана, в климатични
системи, фотоволтаични системи
за производство на електроенергия,
в индустриални автоматизирани
системи, в уличното осветление и
системите за контрол на транспорта. На тях се разчита особено в
изграждането на интелигентни
енергийни мрежи (Smart Grid) SG и
интелигентни сгради, характеризиращо се с максимално ефективно
използване на енергията, както и за
зареждане от мрежата на акумулаторите на хибридните и електрическите автомобили. В Европа използваните честотни обхвати са
определени от стандарта CENELEC
(фиг. 1), като честотната лента А
е само за предаване на данни към потребителите, а останалите са за
PLС. При това в В и D може да се
работи без протоколи, докато С е
предвидена за работа в съответствие с протокола CMSA (Carrier
Sense Multiple Access), при който

предавателят най-напред проверява
дали по мрежата не се предават
други съобщения и само при липсата
им излъчва своето. Честотите между 100 и 400 kHz се ползват от
стандарта FCC в САЩ и ARIB в Япония.
Основният вид ИС, които се използват за реализация на PLС до 500
kbps, са интегралните модеми.
Част от тях изискват добавянето
на 1 до 3 допълнителни ИС за осигуряване на функциите на PLC, а при
други такива ИС не са необходими.
Според някои производители, първата категория е малко по-евтино
решение и те я препоръчват за
едросерийно производство на PLC
устройства. Задължителен за тази
категория е външният микроконтролер, който е единствената допълнителна ИС за модемите в редове
3, 4 и 9 на таблица 1. Модемът в
ред 9 на таблицата е предназначен
за включване и изключване на електродомакински уреди и има вероятно най-простата съществуваща
структура поради използването на
ASK. Еднаквите параметри на ИС в
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Таблица 1. Основни параметри на модеми със скорост под 500 kbps.
1

ADD1010

A D D S e m ic o n d u c t o r

× å ñ ò î ò í à ëå í ò à , k H z
( ì î ä óë à ö è ÿ )
60¸132,5 (8FSK)

0 ,6 ¸ 4 ,8

È íò åðô åéñè
(ä î ï ú ë í . è ç â î ä è )
2 x S P I ; 3 x U A R T ; 3 x T ; (G P I O )

2

ADD1000B

A D D S e m ic o n d u c t o r

132,5 (FSK)

0 ,6 ¸ 4 ,8

2 xS P I; 3 xT

S16

3 ,3

3

ADE8155

A n a lo g D e v ic e s

74,9¸84,2; 105,5¸118,7 (CPFSK)

0 ,8 ; 2 ,4

UART

-

-

4

ADE8165

A n a lo g D e v ic e s

74,9¸84,2; 105,5¸118,7 (CPFSK)

0 ,8 ; 2 ,4

UART

-

-

2 ,4 m a x

I2C; 4xUART; SPI; (24xGPIO)

F32; S2; T32; ADC14; DAC9

5 (8 )

¹

5

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

CY8CLED16P01 Cypress Semiconductor

Ñ êî ð î ñ ò , k b p s

Ä î ï ú ë í è ò åë í è
áëîêîâ å
S16; DLCD

U CC, V
(IC C , m A )
3 ,3

9

TDA5051A

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

9¸140 (FSK)
42¸ 88
(O F D M / D B P S K / D Q P S K / D 8 P S K )
40¸140 (FSK)
10¸95; 95¸120; 120¸140
(O F D M / B P S K )
132,5 (ASK)

0 ,6 ; 1 ,2

-

-

5 (47)

10

A M I S -3 0 5 8 5

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

9¸95 (S-FSK)

0 ,3 6 ; 0 ,7 2 ; 1 ,4 4

JTAG (TEST)

-

3 ,3 (6 0 )
3 ,3 (6 0 )

6

M B87S2080

F u j it s u S e m ic o n d u c t o r

7

M B87S2090

F u j it s u S e m ic o n d u c t o r

8

M A X 2990

M A X IM

20¸128

2 xS P I; 3 xU A R T ; 3 xT

A FE ; LN

-

0 ,6 ¸ 4 ,8

2 xS P I; 3 xU A R T

S16; 3xT; LN; DLCD; AFE

3 ,3

32 m ax

S P I; I2 C ; U A R T

F32; S8; R TC

-

11

A M I S -4 9 5 8 7

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

9¸95 (S-FSK)

0 ,3 ; 0 ,6 ; 1 ,2 ; 2 ,4

R S -2 3 2 ; S C I

-

12

SM 2200

Semitech Semiconductor

5¸500 (OFDMA/BPSK/QPSK)

175 max

SPI

2xOA

-

13

SM2101-X1

Semitech Semiconductor

67¸132 (FSK; BPSK)

1¸5,4

U ART; SPI

RAM ; ROM

3 ,3

14

ST7540

ST Microelectronics

9¸125 (FSK)

Ï ð î ã ð à ì è ð ó e ì à ä î 4 ,8

U ART; SPI

T

7,5-13,5 (5)

15

ST7590

ST Microelectronics

9¸95 (OFDM/BPSK/QPSK/8PSK)

Ïðîãðàìèðóeìà äî 128

UART; SPI; I2C (10xGPIO)

3xT ; A F E ; LN

3,3; 5; 8-18

16

IÒ700

Yitran

9¸95; 95¸125 (DCSK)

2 ,5 (R M ) 0 ,6 2 5 (E R M )

(24xGPIO)

F256; LN

3 ,3

17
IÒ 8 0 0 D
Yitran
9¸95; 95¸125 (DCSK)
2 ,5 (R M ) 0 ,6 2 5 (E R M )
U ART; SPI
Çà âðúçêà ñ äðóãè ìðåæè
3 ,3 (6 5 )
CPU - ïðîöåñîð; DLCD - äðàéâåð çà LCD; GPIO - èçâîäè ñ îáùî ïðåäíàçíà÷åíèå, ðàáîòåùè êàòî âõîä è èçõîä; F - ôëàø ïàìåò; LN - äðàéâåð çà åë. çàõð. ìðåæà; ÎÀ - îïåðàöèîíåí
óñèëâàòåë; RAM - îïåðàòèâíà ïàìåò; ROM - ïîñòîÿííà ïàìåò; S - ñòàòè÷íà îïåðàòèâíà ïàìåò; Ò - òàéìåð; RM - óñòîé÷èâ ðåæèì; ERM - èçâúíðåäíî óñòîé÷èâ ðåæèì.
×èñëîòî ñëåä îçíà÷åíèåòî íà ïàìåòèòå ïîêàçâà îáåìúò èì â ÊÂ. ×èñëîòî ïðåä èíòåðôåéñèòå è íÿêîè îò áëîêîâåòå å áðîÿò èì.

другите два реда се дължат на
съвместната им работа за отчитане на показанията на електромери – ADE8165 е управляващ модем
(Master Modem), с който могат да
работят до 64 управлявани модема

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

(Slave Modem) ADE8155. Предназначени са за събиране на данни по
трите фази на мрежата. Действието на тези три ИС може да се
изясни чрез обобщената им структура на фиг. 2. Постъпващите дан-
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ни на входа Rx се демодулират от
DMOD и подават на основния блок
Base, който осигурява действието
на модема в PLC и от него през
интерфейсния блок Int се получават
на входно/изходната шина I/O.
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Също на нея постъпват данните за
предаване, които отново чрез Base
достигат до модулатора MOD и
изхода Tx. Необходимото за работата на модема програмно осигуряване постъпва на шината Cntr и през
блока MI достига до Base.
В редове 8, 10, 11 и 13 на таблицата са дадени параметрите на
модеми с вграден микроконтролер,
които също изискват външен, наричан в случая Host Application µC или
Application MCU. Това води до значително усложняване на ИС, които се
превръщат в т. нар. системи върху
чип (System-on-Chip) SoC. Идея за
тяхната структура е дадена на
фиг. 3.
Приемникът Rc получава данните от входа Rx, обработва ги (включително демодулация) и ги предоставя на микроконтролера СС, от
който те постъпват на шината I/
O. На нея се подават и данните за
предаване, които чрез СС и предавателя Tr (където се осъществява
модулацията) се получават на изхода Tx. Шината Cntr, освен за управление, в някои случаи (например в

Фиг. 4

Източник: ON Semiconductor

Фиг. 5

модема от ред 10 на таблицата)
се използва и за проверка на действието на ИС. Микроконтролерът
изпълнява и множество допълнител-

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
innovation, quality, customer support
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3 åíåðãèéíè íèâà íà ðàáîòà
âãðàäåíî ìåíþ çà êàëèáðèðàíå

62

Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

EKRA
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÀÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ
ïðèíòåðè çà ïå÷àò íà ñïîÿâàùà
ïàñòà ñ 2½ D êîíòðîë íà ïðîöåñà
ïðèíòåðè çà ïå÷àò íà ñëúí÷åâè
ïàíåëè
ìàøèíè çà ãðàâèðàíå è åòèêèðàíå
ìàøèíè çà äåïàíåëèçèðàíå
àâòîìàòèçèðàíè òðàíñïîðòíè
ñèñòåìè

ни функции, например за работа на
модема с един или повече интерфейси, за обмена на данни през I/O, за
корекция на грешките при приема-

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

VISCOM
ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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не, за изпращане на заявка за повтаряне на съобщението (Automatic Repeat Request) ARQ при невъзможност
грешката да бъде коригирана, за криптиране на данните с цел защитата им (обикновено с AES128). Действието на описаните блокове се осигурява от тактовите импулси на генератора CLK, на чийто вход Х се
свързва кварцов резонатор. За улесняване на приложенията някои от модемите съдържат допълнителни блокове, отбелязани в съответната колона на таблицата. Например за фиксиране на времето на измерване
се използва часовник за реално време (Real Time Clock)
RTC, а различните памети (някои защитени с парола)
са за запис на програмни продукти и/или на данни.
Особеност на модема в ред 13 е, че вграден в него
блок позволява свързването му към 1023 различни мрежи, всяка от които с максимум 2047 устройства (node).
Пример за свързването на този тип модеми е даден на
фиг. 4. Драйверът за електрозахранващата мрежа (PLC
LINE DRIVER) осигурява необходимата мощност на сигналите по мрежата (в много случаи товарите в нея са
твърде нискоомни), свързването към която е трансформаторно. Схемата показва още възможността за използване на някои модеми и за измерване на консумацията на вода и газ.
Друга обща особеност е, че част от модемите (дадените в редове 8 и 13) изискват допълнителна ИС с
наименование Analog Front End (AFE) между тях и драйвера. Например за модема в ред 8 тя е МАХ2991 на MAXIM.
Характерни особености на модема в ред 11 е, че двете
честоти на S-FSK могат да се програмират със стъпка
10 Hz и че той може да работи като управляващ и управляван, което улеснява създаването на PLC мрежи.
Пример за такава е даден на фиг. 5, като връзката между външните микроконтролери и модемите е реализирана чрез интерфейса RS-232.
Втората категория може условно да бъде наречена
самостоятелни модеми (дадените в редове 1, 2, 6, 7,
16 и 17 на таблицата), тъй като имат мощен вграден
микроконтролер (най-често тип 8051) и не се нуждаят от външен. Тяхната структура се изяснява чрез
примера на фиг. 6, където е представен модема от
ред 7 на таблицата заедно с външно свързваните устройства. Той има 3 части – FSK PHY за осигуряване
на приемането (блокът AFE) и предаването (блокът
Power Driver) на данните, MAC Support за изпълняване
на необходимите действия за обмена на данни и обработката им и управляващо-интерфейсната част с
микроконтролер 8051, памети, таймери (Т0, Т1 и Т2),
интерфейси SPI и UART, драйвер за LCD индикатори,
аварийно изключване (WD) и регулиране на подсветката (4xDimmer). Характерно за модема в ред 6 е използването на OFDM с 97 подносещи. Модемът на ред 5
е създаден специално за управляване на LED осветление, поради което съдържа съответния контролер и
специализираните интерфейси DALI и DMX512. Интересно решение на такъв тип модеми предлага Renesas
- в ИС M16C/6S, наречена микроконтролер, е вграден
IT800 (практически същият, като дадения в ред 17 на
таблицата) и изчислителен блок. Модемът работи в
честотни обхвати 20-80 kHz и 95-125 kHz при скоростите от ред 17.
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Източник: Microchip

Фиг. 7

Източник: Fujitsu Semiconductor

Фиг. 6

Производителят
Semitech
Semiconductor е приел да използва
наименованието приемопредаватели за електрозахранващата мрежа
(Power Line Transceiver) вместо модеми, каквито са дадените в редове 12 и 13 на таблицата. Особеност на този в ред 12 е, че OFDMA
е с 54 стойности на честотата от
100 възможни, а даденият в ред 13
има 8 честоти и всеки негов екземпляр е със собствен номер от 48разредно двоично число.
Някои от големите производители на цифрови сигнални контролери
(DSC) и цифрови сигнални процесори (DSP) предлагат на пазара свои
разработени устройства за PLC на
тяхна основа. Развойният кит
АС164145 (фиг. 7) на Microchip е
реализиран с микроконтролер
dsPIC33F, работи с честота 72 kHz
и има скорост 6 kbps. TI предлага

кит със SFSK и честоти 63,3 kHz и
74 kHz, реализиран с процесора
TMS320C2801 и използващ като
мрежови драйвери два операционни
усилвателя. Принципните предимствата на тези решения са, че DSC
и DSP могат едновременно да изпълняват и други функции, например
корекция на фактора на мощността и управление на електродвигатели и инвертори, както и че предоставят възможност за прилагане на новопоявили се модулации.
Голямото внимание, което се
отделя за разработването на SG,
налага по-нататъшно усъвършенстване на управлението на свързаните към тях прибори. Това е
смисълът на публикувания през юни
2010 г. стандарт Homeplug Green
PHY, предназначен за ползване на
тези мрежи като комуникационна
среда с максимална скорост на об-

мен на данните 10Mbps и намалена
със 75% консумация на енергия на
устройствата. Прогнозите са, че
до края на т. г. ще бъдат пуснати в
производство първите прибори за
него.

Бързи PLC
Точно определение за „бързи PLC“
няма, но практиката показва, че засега те са с максимална скорост
между 14 Mbps и 500 Mbps, като
при големи смущения реалната скорост може да е над 100 пъти помалка.
Съществуват три основни метода за реализиране на бързи PLC.
Първият е създаден от консорциума Homeplug, обединяващ над 60
фирми и предлагащ четири отделни стандарта за връзки с максимални скорости 14 Mbps, 85 Mbps, 200
Mbps и 500 Mbps. Вторият метод
е на Асоциацията за връзки по електроенергийната мрежа (Universal
Powerline Association) UPA с наименование Digital Home Standard (DHS)
и е за PLC в жилища с максимална

Дистрибутор на оборудване и материали от водещи
световни производители за монтаж, почистване и лакиране
на печатни платки - от производството на прототипи и
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скорост 200 Mbps. Той осигурява работата на съвременните мултимедийни устройства, при които са
необходими поне 150 Mbps. Най-новият метод е публикуван през 2008 г. от Международния съюз за телекомуникации (International Telecommunication Union) ITU
като стандарт ITU-T G.9960 и е едновременно за комуникации по електроенергийната мрежа, телефонни линии и коаксиални кабели с максимална скорост 500
Mbps, която при последните достига 700 Mbps. Основното му предимство е, че по всички жични мрежи в
едно жилище или сграда се използва един протокол, което улеснява техническата реализация на устройствата за връзка и позволява едновременно и лесно ползване на всички монтирани проводници. Стандартът
може да се използва и за осъществяване на разгледаните връзки със скорост до 500 kbps. За въвеждането му
в практиката е създаден HomeGrid Forum, в който участват над 40 компании.
PLC със скорост до 14 Mbps. Обменът на данни се
извършва в съответствие със стандарта Homeplug
1.0, но независимо от фиксираната в него максимална
скорост от 14 Mbps има ИС, при които тя е по-малка.
Използва се OFDM с подобрена разновидност на BPSK,
като каналите са 84 и разположени с честотна лента
4,5-21 MHz. Обменяните данни са криптирани с 56-разредни числа. Връзките се установяват главно между
компютри и съпътстващи ги устройства, например
принтери, като предимство е комбинирането им с
безжични мрежи – последните осигуряват достъп до
сграда, жилище или офис, а в рамките на тях се използва PLС. Използват се за реализация на охранителни
системи (вкл. с видеонаблюдение) и VоIP. Новите ИС за
тези PLC са малко, например INT51Х1 на Intellon (вече
част от Qualcomm ATHEROS) с вградени интерфейси
MII/SPS1, USB1.1 и Ethernet, възможности за свързване
на външна EEPROM и захранващо напрежение UN=3,3 V.
PLC със скорост до 85 Mbps. Осъществяват се на
основата на подобрените стандарти Homeplug 1.0
Turbo и Homeplug 1.0.1, съвместими с Homeplug 1.0. Поголямата скорост на обмен на данни разширява приложенията – към споменатите приложения на предните
PLC се прибавят цифрови телевизионни програми,
свързване на цифрови видеорекордери, обмен на други
видео и звукови файлове и Интернет телевизия, което позволява изграждането на домашни видео мрежи.
Ползва се честотната лента на предния стандарт и
отново се работи с OFDM, а като модулации, освен
съвременните разновидности на BPSK, се използват и
QAM16, QAM64 и QAM256. Криптирането отново е
56-разредно. Съвременна ИС е INT5500CS на Qualcomm
ATHEROS с вграден интерфейс MII и захранвана с напрежения 1,8 V и 3,3 V. За връзката й с електроенергийната мрежа е необходим драйвер.
PLC със скорост до 200 Mbps. Развитието на тези
PLC е най-усилено през последните години поради допълнителните възможности, които предлагат в сравнение с предните, най-съществените от които са свързване на телевизионни приемници с висока разделителна
способност (HDTV) и охранителни камери, на Blue-ray
възпроизвеждащи устройства, игрови конзоли и др. Използват се стандартът HomeplugAV с честотна лен-
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та 2-28 MHz, в която са разположени 1155
канала на разстояние 24414 Hz, от които
реално се използват 917 и стандартът
UPA DHS с лента 2-32 MHz и 1536 канала в
нея. Криптирането и в двата стандарта е
със 128- или 256-разредни двоични числа,
също се използва OFDM, но възможните модулации са повече – освен тези в предните
PLC, се ползват още QAM8 и QAM1024, позволяващи с една носеща честота да се предават съответно 3- и 10-разредни двоични
числа.
Използваните ИС обикновено са комплект (Chipset) на AFE и процесор, осигуряващ работата в съответствие със стандарта. Пример за такъв на Qualcomm
ATHEROS по стандарта HomeplugAV, е
даден на фиг. 8 заедно със структурата
на двете ИС и най-важните външни елементи. Сигналите от електрозахранващата
мрежа преминават през лентов филтър
BPF, който не пропуска сигнали извън опреФиг. 8.
делената от стандарта лента и се усилват от усилвателя с програмируем коефициент на усилване PGA в AFE. Те постъпват в процесора INT6400, като най-напред се преобразуват в числа
от ADC. Следва обработката им от блоковете PHY и
MAC и подаване към свързаното устройство. В обратна посока данните от последното отново се обработват от PHY и МАС, след което чрез цифровоаналого-
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Източник: Qualcomm Atheros

вия преобразувател DAC се превръщат в аналогови
сигнали. От тях се премахват тези с честоти под
долната на обхвата според стандарта и се усилват
от PG Driver. Блокът System Clock осигурява необходимите тактови импулси, а PLL е схема с фазова донастройка на честотата с външен кварцов резонатор.
Подобна е ИС INT6000, по същия стандарт и също с
външни AFE и драйвер, но работеща с протокола CSMA/
CA и позволяваща свързването на външни памети
SDRAM и Flash.
PLC със скорост до 500 Mbps. Този най-нов тип ИС
са в съответствие със стандарта HomeplugAV2, означаван от някои производители като HomeplugAV+ или
HomeplugAVPlus. По-голямата скорост се постига чрез
разширяване на честотната лента до 2-68 MHz, в която има 2880 канала, прибавяне към модулациите на
QAM4096, позволяваща с една носеща честота да се
предават 12-разредни двоични числа и използването
на известната от безжичните връзки (стандарт
802.11n Wi-Fi) технология с няколко входа и изхода (MultiInput, Multiple-Output) MIMO. Увеличената скорост на обмен на данните налага използването и на
Ethernet1000BASE-TX и позволява обмен на триизмерни телевизионни изображения (3D HDTV). Засега на
пазара има два комплекта от процесор и AFE на
Qualcomm ATHEROS. Първият е AR7400 и AR1500 със
свързване, аналогично на фиг. 8, а вторият е от AR7420
и AR1540, като и двата осигуряват криптиране
AES128.
Споменатият стандарт UPA DHS също осигурява
скорост до 500 Mbps при използване на честотна лента с широчина 50 MHz и до 1 Gbps при лента 100 MHz.
Обменът на данни се извършва чрез OFDM и с една носеща честота могат да се предават до 12-разредни
числа, а защитата на информацията се осигурява чрез
същото криптиране. Към средата на т. г. на пазара все
още няма ИС по този стандарт.

октомври 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

—˙‚ÂÏÂÌÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
—

тремежът към икономия на
електроенергия не отминава и електрозадвижванията, където една от
съществените възможности за осъществяването й е чрез ефективно
управление. Това означава с помощта на подходящи електронни схеми
да се осигурява оптимален работен
режим в зависимост от изпълняваните в момента функции и особено
при промяна на товара. В статията „Концепции за управление на електродвигатели“ в брой 4/2011 на
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списание Инженеринг ревю бяха разгледани основните методи за регулиране на скоростта на въртене,
чието ефективно действие изисква
усложняване на алгоритмите за осъществяването им при запазване и
дори увеличаване на тяхното бързодействие. От друга страна е желателно техническите средства за
управление да бъдат надеждни, с
малка консумация на енергия и ниска
цена. За постигане на тези цели непрекъснато се усъвършенстват
структурите на управленията, а за
реализацията им се използват нови
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или с подобрени параметри полупроводникови прибори, интегрални схеми (ИС) и модули.

Управление
на постояннотокови
колекторни
електродвигатели
Съществува значително разнообразие в техническите реализации на
управленията на тези електродвигатели в зависимост от техния
тип (колекторни и безколекторни),
тяхната мощност и работно напрежение, изискванията към парамет-
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Фиг. 1.

рите им и вида на самото управление. Задължителен
елемент във всички тях са ключовете, реализирани с
MOS транзистори (най-често NMOS и по-рядко PMOS)
или биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT). Основната причина за това е, че се управляват лесно и с
нищожна консумация на енергия, като същевременно могат да осигуряват големи напрежения и токове. За електродвигатели с напрежение до около 300 V и токове
до стотина А се предпочитат NMOS транзистори, но
има и такива до 600 V и токове до 400 А. Основната
причина за предпочитанието е малкото им съпротивление ron като затворен ключ (в някои съвременни модели то е под 1 милиом). Например за управляване на
електродвигател 24 V/40 А (мощност около 1 kW) с
един такъв транзистор с ron = 2 mW върху него ще се
загуби напрежение 80 mV и дори да е непрекъснато
затворен, ще се отдели мощност 3,2 W – и двете
величини са нищожни спрямо тези на електродвигателя, т. е. транзисторът може да се счита за идеален
ключ. За напрежения над около 300 V, т. е. за електродвигатели СН, се предпочитат IGBT, определени типове
от които работят до 6 kV. Максималният ток на IGBT
е между няколко А и 100 А. Продължават да се използват, макар и твърде рядко, биполярни транзистори.
Най-простите съвременни управления на колекторни електродвигатели са чрез ИС на мощни ключове
(Power Switch), понякога наричани „интелигентни“ (Smart
Power Switch), които могат да се използват и за много
други индуктивни, активни и капацитивни товари. Те
съдържат един NMOS транзистор с необходимата допълнителна електроника и в зависимост от модела могат да управляват електродвигатели с напрежение
между 5 и 60 V и ток от 1 до 60 А. Съдържат вградени
защити срещу неправилна полярност на постоянното
напрежение и недопустимо големи стойности на напрежението и тока на електродвигателя, както и на
собствената им температура. При надхвърляне на
определена граница от някоя от тези величини някои
интегрални схеми изключват електродвигателя, а други подават напрежение на специален свой извод. Двата
начина за свързване на електродвигателите са дадени
на фиг. 1, като ключът SW на фиг. 1а е от вида High-
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Фиг. 2.

Side Power Switch, а този на фиг. 1б
– Low-Side Power Switch. Изборът на
схемата става в зависимост от
това кой възел на веригата на електродвигателя трябва да бъде
свързан към маса.
И в двата случая регулирането на
скоростта на електродвигателя се
осигурява чрез подаване от цифров
изход на микроконтролера МС на
правоъгълни импулси с широчинноимпулсна модулация (ШИМ), каквато
възможност имат голямата част
от моделите. При наличие на импулс
SW е затворен и двигателят се
свързва към напрежението U, а при
липса на импулс ключът е отворен.
Така средната стойност на напрежението върху двигателя, което е
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правопропорционално
на скоростта, е dxU,
а d е коефициентът на
запълване на импулсите. Неговата стойност се задава чрез
постоянно напрежение или цифров сигнал
на входа С на МС.
Сред голямото разнообразие на съвременни микроконтролери трябва да се избират препоръчваните от производителите
им за управление на електродвигатели, като се има предвид наличието на твърде много модели с много
малка постояннотокова консумация
(дори под 1 uW) и ниска цена. Освен
това, микроконтролерите чрез
вградената си памет и възможност
за програмиране позволяват автоматичното изпълняване на поредица от включвания и изключвания със
задаване на времето на всяко от
тях. Не по-малко важно е, че чрез
допълнителни ИС може да се осигури управление чрез някой от стандартните жични интерфейси, както и безжично. Диодите на фиг. 1

са запушени при работа на двигателя и се отпушват при отваряне на
SW от обратното е. д. н. на ротора, като го дават накъсо. Протичащият ток създава електромагнитно поле, което взаимодейства с
това на статора и осигурява т. нар.
бавно спиране (Slow Decay).
Друг тип управление на колекторни електродвигатели е с обобщената структура на фиг. 2, като ключовете S1 и S2 образуват полумост
(Half Bridge). За показаните на фигурата техни положения електродвигателят е свързан към напрежението U, а при смяната им (S1 затворен и S2 отворен) ключът S1 действа както диодите на фиг. 1, но
върху него се отделя поне десетина
пъти по-малка мощност (това е предимство). При смяна на положението на ключовете задължително найнапред единият се отваря и след т.
нар. мъртво време (Dead Time) другият се затваря. В противен случай
може за кратко време двата да се
окажат затворени и източникът на
напрежението U да се даде накъсо.
Диодите успоредно на ключовете са
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Фиг. 3

задължителни, например D1 има
същото действие при отваряне на
S1, както диодите на фиг. 1. Описаното действие се осигурява от
драйвера DR, управляван от своя
страна от микроконтролера МС,
чиито ШИМ импулси определят скоростта на въртене както при схемите на фиг. 1. Три са основните
практически начини за реализация на
схемата – с два дискретни транзистора за S1 и S2, ИС на полумост с
ключовете и диодите и ИС, съдържаща и DR.
Схемите на фиг. 1 и 2 не осигуряват реверсиране на електродвигателя, което се постига чрез използване на мостова схема (H-Bridge)
от ключовете S1-S4 на фиг. 3. Те
могат да се реализират с две ИС
на полумостове, но по-често са
една ИС. Всеки от тях се управлява
от един извод на DR, който очевидно е по-сложен. При показаното положение на S1 токът през електродвигателя е с посока от А към В,
а за регулиране на оборотите S3 и
S4 трябва да са през част от пери-
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ода на импулсите в показаното положение, а през останалата част
S3 да е затворен и S4-отворен.
Въртенето в обратна посока се
осигурява чрез ток от В към А,
като постоянно затворен е S4, а
състоянието на S1 и S2 се променя
за регулиране на скоростта на
въртене.
За спиране на електродвигателя съществуват два начина, като
споменатото бавно спиране се осъществява чрез едновременното
затваряне на S1 и S2 или на S3 и
S4, които дават накъсо електродвигателя. За бързо спиране (Fast
Decay) четирите ключа се отварят
едновременно и обратното е. д. н.
запазва посоката на тока през електродвигателя, който протича през
успоредните диоди на ключовете и
механичната енергия на въртящия
се ротор се преобразува в електрическа и се връща в източника на
U. Например, ако токът е бил в
посока от А към В, обратното е. д.
н. осигурява т. B да е положителна
спрямо т. A, а при преобладаване

на второто – т. A е положителна
спрямо т. B и токът протича през
диодите на S2 и S3.
В случаи на честа смяна на посоката на въртене се предпочита
ШИМ с наименование Locked-antiphase. При нея във всеки момент от
времето са затворени само ключовете в единия диагонал на моста.
Ако затвореното състояние на S1
и S2 трае колкото това на S3 и S4,
средната стойност на напрежението върху електродвигателя е 0.
Когато първото време преобладава,
т. А е положителна спрямо т. В,
което означава не само реверсиране, а и промяна на скоростта на
въртене в зависимост от съотношението на двете напрежения.
Схемата на фиг. 3 има още две
допълнителни възможности. Едната
е безсензорно измерване на оборотите, на които е пропорционално
обратното е. д. н. (Open Loop Voltage
Control). Обратното е. д. н. (или част
от него чрез делител) се подава на
вграден в МС аналоговоцифров преобразувател (АЦП), чието изходно
число съответства на оборотите.
Това измерване е особено необходимо в сервоуправления. Токът на електродвигателя може да се измерва
чрез поставяне на нискоомен резистор между точки С и D, като неговото напрежение отново се преобразува от АЦП.
Полезно е да се има предвид, че в
техническата документация на микроконтролерите и в предлаганите
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Фиг. 4.

от повечето
производители приложни
примери (Application Notes)
към тях се дават подробни
сведения за
приложението
им в управление на електродвигатели,

включително начинът на програмиране.
Относителната грешка в установяване на скоростта на въртене в описаните дотук управления е не
по-малка от няколко % и за нейното намаляване се използва обратна връзка. Това е показано в обобщената
структура на фиг. 4, в която ВВ е една от схемите на
фиг. 2 и 3 (рядко се прилага обратна връзка в схемата
на фиг. 1). Блокът Comm е за осъществяване на едноили двупосочна жична или/и безжична връзка с други
устройства или системи, докато Contr осигурява сигнала на вход С в схемите на фиг. 2 и 3. Обратната
връзка се създава от блока S/M, който измерва скоростта, формираща сигнала на вход v и тока на електродвигателя (напрежението на вход I).
Съществуват голям брой съвременни модули за управление на постояннотокови колекторни електродвигатели, обикновено с блоковата схема на фиг. 4 или
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a

Фиг. 5

подобна на нея. Така например един типичен модул за
управление на 12-волтови и 24-волтови колекторни
електродвигатели с ток до 40 А ползва 32-разреден
микроконтролер, може да следи оборотите чрез енкодер и тока чрез отделна ИС, има приемопредаватели
за работа с интерфейсите RS-232 и CAN и ИС за блока
за постояннотоково захранване. Възможна е и непосредствена връзка с компютър.

Управление на постояннотокови
безколекторни електродвигатели
Този тип електродвигатели (BLDC) най-често са трифазни, т. е. статорът им е с три двойки намотки, обикновено управлявани от три полумоста (Triple Half-Bridge)
в съответствие с фиг. 5а, където А, В и С са намотките. Ключовете S1-S6 са MOS транзистори, а при двигатели с повишено напрежение и мощност се предпочитат IGBT. Управляват се от контролер чрез драйвер
аналогично на фиг. 3. Принципът на действие е във всеки
момент две от намотките да са свързани последователно към напрежението U, а третата да е свободна
– на фиг. 5а чрез S1 и S6 са свързани А и В. В съответствие с принципа на действие на BLDC, скоростта на
въртене се определя от движещото се магнитно поле
на статора, т. е. от това колко време всяка двойка
намотки остава включена, а то се задава от контролера. Практически, за ръчно регулиране на вход на контролера се свързва потенциометър, а за цифрово му се
подава изходното напрежение на АЦП. Подаването на
опорно напрежение на входа означава фиксиране на скоростта на въртене, а на променливо с ниска честота
– нейното бавно изменение. За спиране се отварят S1,
S3 и S5, с което се прекъсва захранването на електродвигателя и се затварят останалите ключове за
даване на намотките накъсо, което означава бавно
спиране. Управлението според фиг. 5а е известно като
Full Wave, докато това на фиг. 5б е Half Wave – във
всеки момент е свързана само една от намотките чрез
затваряне на съответния ключ, а спирането се осигурява само чрез отваряне на трите ключа – то е побавно за сметка на опростената схема.
За управление на 4-фазни BLDC се прибавят още два
ключа на фиг. 5а и един на фиг. 5б. Най-простото управление е на 1-фазни BLDC (фиг. 5в), като във всеки момент
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Фиг. 5

от времето е затворен само един
от ключовете, а за спиране те трябва да се затворят и да се отвори
SB. Важна практическа особеност е,
че чрез подходящо програмиране на
един контролер и съответен силов
драйвер могат да се реализират
всички описани управления. Резисторът в схемите на фиг. 5 е за контрол на тока на електродвигателя.
Не трябва да се забравя, че нормалната работа на BLDC двигателите
изисква постоянно следене на положението на ротора чрез сензори, енкодер или обратното е. д. н. на неизползваната намотка, като получените сигнали се връщат на съответните входове на контролера. Важно
е да се има предвид, че когато ключовете са MOS транзистори или
IGBT, успоредно на тях има диоди,
както в схемите на фиг. 2 и 3, но на
фиг. 5 те не са начертани за простота.
Няколко са възможните съвременни практически реализации на управленията. Ключовете най-често са
дискретни транзистори, а осигуряващият управлението им драйвер е
по-често специализирана ИС, обща
за всички ключове. Могат да се използват, макар че това се прави порядко, драйвери с изход за един MOS
транзистор или IGBT, които освен
за електродвигатели имат и други
приложения. При електродвигатели
с повишена мощност и, съответно,
захранвани от по-високи напрежения, драйверът е високоволтова ИС,
за да се избегне галваничното разделяне между него и транзисторите. Сред последните новости е серия от драйвери с максимално на-
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прежение 1200 V и два изхода (управляват един полумост) за IGBT на
електродвигатели с напрежение до
460 V. За токове и напрежения на
електродвигателите, съответно,
до около 1 А и около 40 V има нови
ИС, съдържащи драйвера и мощните
транзистори, с което цялото управление използва само две ИС и неголям брой пасивни елементи. Връзката между контролера и драйвера
може да е директна или чрез някой
от стандартните интерфейси, например SPI. Две са разновидностите за реализация на самия контролер. Едната е чрез универсални микроконтролери с възможност за осигуряване на необходимите управляващи сигнали за драйвера, а втората (все по-често използвана) е специализиран процесор. Вече има ИС
от този тип с вграден генератор,
флаш памет и интерфейс за връзка
с външни устройства, например разработеният специално за автомобили LIN.
Аналогично на колекторните
електродвигатели, съществува значително разнообразие на модули,
съдържащи контролера, драйверите
и изходното стъпало, често означавани като Power Stage. Нерядко те
включват и токоизправител, за да
могат непосредствено да се захранват от електрическата мрежа. Например един съвременен модул за
електродвигател 460V/2kW заема
площ 27 cm2 и има цена под 10 USD.
За улеснение при разработката на
управления производителите на елементи често предлагат готови конструктивни решения и развойни
модули.
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‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Â„ÛÎËÛÂÏË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë Ë ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë
ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÂÎ. Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÔÓ‚Ë¯ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓËÚÂ Ë ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ Ì‡
‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË Ë ÔÂˆËÁÌË
Ï‡¯ËÌË: ÔÓ-¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ, ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍË ÒÚ‡ÚË˜ÌË
Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ. œÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ
ÌÓ‚Ë ÏÓ‰ÂÎË ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ˆÂÌË
Ò˙˘Ó Ò˙Á‰‡‚‡Ú Â‡ÎÌ‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÌÓ‚Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰-
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Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò Úˇı.
»Ì‚ÂÚÓËÚÂ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÓÚ
≈ÎÂÍÚÓËÌ‚ÂÌÚ ŒŒƒ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ „ÛÔË:
ï◊ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌË ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË (U/f Ë ‚ÂÍÚÓ ÍÓÌÚÓÎ);
ï¿— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Á‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
“‡ÌÁËÒÚÓÌËÚÂ ˜ÂÒÚÓÚÌË
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ ELDI
(U/f ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ) Ë ELDI/V (‚ÂÍÚÓ
ÍÓÌÚÓÎ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ) Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÚËÙ‡ÁÌË ‡ÒËÌıÓÌÌË
‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ï‡„ÌËÚË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÓÚ 0,37 kW ‰Ó 75,0 kW.
œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂËË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.

◊ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË
Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ ·‡Á‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ, ÏÓ˘ÌË IGBT Ú‡ÌÁËÒÚÓË ‚ ÒËÎÓ‚‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ë ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ◊ÂÁ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ú‡ ËÎË Ò ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ˜ÂÁ –— ËÎË PLC, ËÏ‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ë
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÓ.
√‡Ï‡Ú‡ A— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
ELAS Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
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Ì‡ ¿— ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË. √‡Ï‡Ú‡ ÒÂ
ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ Ò ·ÂÁ˜ÂÚÍÓ‚Ë ÒËÌıÓÌÌË ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ï‡„ÌËÚË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 0,55 kW ‰Ó 11,0 kW.

¿— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÂˆËÁÌË ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË, Ó·ÓÚË
Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÌË Â‰ÌÓÓÒÌË Ë ÏÌÓ„ÓÓÒÌË ÔÓÁËˆËÓÌË‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË. «‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ > 1:5000 (1:8192); ‚ËÒÓÍË ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË (ÔË ÛÒÍÓÂÌËÂ Ë
ÔË ÒÔË‡ÌÂ); Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏË Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÒÍÓÓÒÚ, ÏÓÏÂÌÚ Ë ÔÓ ÔÓÁËˆËˇ; Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÌÌË Á‡˘ËÚË, „‡‡ÌÚË‡˘Ë ·ÂÁ‡‚‡ËÈÌ‡ ‡·ÓÚ‡;
Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡;
Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ Ò ˆËÙÓ‚Ë Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â Ë ËÁıÓ‰Ë. —Â‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡
ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ë
Í‡ÚÓ ‡‚ÚÓÌÓÏÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò ÔÓÁËˆËÓÌË‡˘ ÍÓÌÚÛ. ‘ËÏ‡Ú‡
ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ËÌ‚ÂÚÓË.

1407 София, п.к. 74, бул. "Черни връх" 43
тел.: (+359 2) 862 14 06; 862 30 96
868 70 65; 862 24 06
факс: (+359 2) 962 52 63
e-mail: office@elinvent.com
www.electroinvent.com
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ÃÓ‰ÛÎË
Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÒË„Ì‡ÎË ÓÚ ÒÂÌÁÓË
E

дно от важните условия за
съществуването на прецизни и
високоефективни индустриални системи е използването на съвременни
сензори. Не по-малко важни са модулите за обработка на сигнали, представляващи платки за вграждане в
системите или техни блокове с подходящо конструктивно оформление.
Модулите се класифицират по два
начина – в зависимост от вида на
входните сигнали (или сензорите, за
които са предназначени) и според
изходните сигнали. Значително посъществен е първият начин, възприет и в статията. Последователно
са разгледани модули за термодвойки, за резистивни сензори на температура, за сензори в мостово
свързване, за честота, за ъгломери,
за акселерометри, с потенциометричен вход и други разновидности.

Характерни особености
на модулите
Захранващото напрежение е от
външен източник и има една от
стойностите: постоянно 15V±10%,
24 V±10%, 9-30 V, 12-35 V, 19-30 V и
променливо 230 V. Като параметър
се дава консумираната мощност
(Power Consumption) със стойности
между няколко десети от W и няколко W.
Обикновено производителите
предлагат набор от модули с еднакво конструктивно оформление, различаващи се само по вида на сензорите, свързвани на входа им и самите входни сигнали. Подчертан стре-
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меж е модулите да се правят все потънки. Не са малко модулите, предназначени за работа в тежка околна
среда.
Входовете, включително тези за
захранващо напрежение (Power Input),
в класическите конструкции са на
лицевата плоча на модула, а изходите – на задната плоча, но има съвременни модели, в които те са съответно в долния и горния край на лицевата плоча.
Изходите са галванично отделени
от захранването и като параметър
се дава максималното изолационно
напрежение (Isolation), което при моделите с постояннотоково захранване е постоянно (типични стойности
1-2 kV) и е променливо с типични
стойности от 1,5 kV до 3,5 kV (специалистите съветват да се обърне
внимание дали дадената стойност
е средноквадратична или амплитудна) при тези с променливотоково
захранване. Съществува галванично
разделяне на изхода и захранването
и между изхода и входа.
Твърде често на лицевата плоча
има индикатори за работното
състояние на модула, като почти
задължителен е този за наличие на
захранване, а освен него най-често
има и индикатор, показващ че измерваната величина е извън обхвата.
Последният може да е дублиран от
изход за аларма при излизане на входната величина извън определени граници. Все повече стават модулите с
дисплей за отчитане на входната и/
или изходната величина.
Захранването на сензори, чиито
сигнали се обработват, почти вина-

ги се осигурява (Excitation) от източник, вграден в модула.
Съществуват модули с възможност за вграждане по желание на
клиента на различни математически функции за обработка на входните сигнали, например за линеаризация, за отделяне на сигнали в определени граници, за реализиране на PID
контролер и др.
Входовете на модулите обикновено са с вградена защита (най-често
диодна) срещу импулсни смущения.
Максималното напрежение, до което
защитата работи нормално, се дава
като параметър защита от пренапрежение (Overvoltage Protection) със
стойности няколко десетки V между които и да е два входа и няколко
стотици V между произволен вход и
маса. Предвидена е и защита на изходите за предпазването им от късо
съединение, което може да се получи
по време на монтаж или повреда.
Работният температурен обхват е твърде различен в зависимост от модела, но трябва да се има
предвид, че в немалко модули долната му граница е 0 °С.

Изходни характеристики
Изходната величина на модулите
не е пряко свързана с вида на обработваните сигнали, а зависи само от
предвидените приложения. Все още
най-често се използват аналогови
изходи, които са напрежителни и
токови. Даден модул може да има
един от тях или и двата (по-често),
като в последния случай те не могат да се използват едновременно.
Твърде често се предлагат две раз-
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Èíòåðôåéñíè ìîäóëè WAGO
Ðåøåíèÿ çà âñè÷êè îáëàñòè ñ åäíà ïðîäóêòîâà ñåðèÿ!

Ðåëåòà ñåðèÿ 788 • Êîìïàêòåí äèçàéí: 15õ53õ86 mm;
• Åäèí èëè äâà ïðåâêëþ÷âàùè êîíòàêòà;
• Èíäèêàòîð íà ñúñòîÿíèåòî;
• Ëåñíà ïîäìÿíà.

Ðåëåòà ñåðèÿ 857 • Øèðèíà ñàìî 6 mm
• Èíäèêàöèÿ íà ñúñòîÿíèåòî
• Çàìîñòâàíå íà âñè÷êè êëåìè ñúñ ñòàíäàðòåí ìîñò
WAGO ïðåäëàãà íÿêîëêî ãðóïè ìîäóëè:
ðåëåòà, îïòîêóïëåðè, òåìïåðàòóðíè ïðåîáðàçóâàòåëè,
ïàñèâíè èçîëàòîðè è äðóãè.

www.wago.com
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî:
1330 Ñîôèÿ, áóë. Àêàä. Èâàí Ãåøîâ 2Å, Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1, åò. 4, îôèñ 417
òåë.: 02/ 489 46 09, 489 46 10; ôàêñ: 02/ 928 28 50; info-bg@wago.com
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новидности на даден модул – едната с напрежителен, а другата с
токов изход. Напрежителните изходи са с постоянно напрежение, което може да е еднополярно (най-популярните обхвати са 0-5 V, 1-5 V и 010 V) или двуполярно (±5 V или ±10 V).
Съществуват модули с обхвати 5-0
V, 5-1 V и 10-0 V, при които на минимален входен сигнал съответства
най-голямото изходно напрежение.
Напрежителните изходи са с малко
изходно съпротивление (максималната му стойност обикновено е между 10 и 50 Ω, но има модули при които е дори под 1 Ω) и понякога като
допълнителен техен параметър се
дават минималното и максималното
изходно напрежение извън обхвата,
например при обхват 0-10 V те са 1 V и 11 V. Друг допълнителен параметър е максималният ток, който
изходите могат да осигурят (обикновено десетина mA), с което се дава
възможност да се определи минимално допустимото съпротивление на
товара в изхода.
Токовите изходи са с постоянен
ток с един или повече от обхватите 0-1 mA, 0-20 mA, 4-20 mA (найчесто) и 20-4 mA и с голямо изходно
съпротивление (стойността му
обикновено не се дава като параметър). И тук може да се указват
минималният и максималният ток
извън обхвата, например при 0-20 mA
те са -1,5 mA (токът влиза в изхода
вместо да излиза) и 22 mA. При тези
изходи ограничението е за максимално възможното напрежение (около 10
V) върху товара, което от своя страна определя най-голямото му допустимо съпротивление. За осигуряване на максимална точност при обра-
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Фиг. 1.

ботката на сигналите в значителна
част от модулите е предвидена настройка на нулата чрез потенциометър (Offset Potentiometer) и чрез
друг (Span Potentiometer) на максималната стойност на обхвата, като в
някои модули се осигурява нейно
относително изменение до 50%.
Не са малко модулите с няколко
напрежителни и токови обхвата,
всеки от които се избира от ползвателя. По-често това се прави
чрез микроключета (DIP Switch),
като върху самата плоча на модула
са означени необходимите им положения за получаване на желан обхват. Сравнително по-рядко са модулите с избор на обхвата чрез тактилен ключ на лицевата плоча. Нарастваща е популярността на модули, при които изборът на обхвата се прави чрез персонален компютър.
Вторият тип са цифровите изходи, на които стойността на входния сигнал се получава в съответствие с някои от известните интерфейси – сред най-често използваните са RS-232, RS-485, SPI, ASCII Serial

Protocol, HART Protocol и MODBUS
Serial Protocol, а напоследък и USB. Има
и модули с изход за импулси с широчинно импулсна модулация, чиито
коефициент на запълване е правопропорционален на входния сигнал. Някои
производители предлагат към своя
комплект от модули и специализиран
сървър със същото конструктивно
оформление като тях, позволяващ
предаване на данните от тях по
локални компютърни мрежи и Интернет.

Модули
за термодвойки
Използват се за измерване на
температура, като всеки модул в
зависимост от структурата си
може да работи с два или повече
вида термодвойки, определящи обхватите на измерване. Според съществуващия принцип, трябва освен
термодвойката, поставена в точката на измерване на температурата, да има още една термодвойка при фиксирана температура. В
съвременните модули, последната,
заедно с нейната температура, се
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симулира от електронен блок (Cold
Junction Compensation), най-често
вграден в модула, а в изолирани случаи – свързван външно към специални негови изводи. На фиг. 1 е дадена
обобщената структура на модул, на
чийто единствен вход IN се свързва
термодвойката независимо от
типа й. Напрежението й се преобразува от аналоговоцифровия преобразувател ADC (обикновено 24-разреден) и полученото число постъпва
в микроконтролера uC. Той може да
работи самостоятелно или да е
свързан с микропроцесора на системата, част от която е модулът.
Предназначението на uC е да управлява целия процес на измерване: през
колко време да се провеждат измерванията, резултатите евентуално
да се записват в паметта му, да
сравнява числото от всяко измерване със записаната в паметта максимална температура и ако тя е
превишена, да подаде сигнал за аларма, който чрез оптрона Opt2 задейства ключа SW за осигуряване на
необходимото логическо ниво на
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изход Alarm. Благодарение на Opt2 се
осигурява галванично разделяне на
входа IN от изхода Alarm. Числата
от всяко измерване се получават на
изход А и през оптрона Opt1 и цифрово-аналоговия преобразувател
DAC осигуряват напрежение на изход U_Out и ток на I_Out. Особено
важно качество на почти всички
модули е, че изходната им величина
зависи линейно от температурата,
независимо от силно нелинейните
характеристики на термодвойките. Тази линеаризация се осигурява
от uC. В много модули микроконтролерът заедно с допълнителен блок
осигурява автоматично нулиране на
изходното напрежение (Autozero)
преди всяко измерване, което повишава точността. Външното захранващо напрежение се подава на PwrIn
и преобразувателят Conv осигурява
необходимите постоянни напрежения на всички блокове.Чрез прекъсната линия е показано, че блокът може
да има и изход за захранване на евентуални индикатори на модула, например за налично захранване и из-
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мерване на на температура извън
обхвата.
Много са модулите за едновременна обработка на сигнали от повече
термодвойки (до 16) , т. е. за едновременно измерване на множество
температури. Това се осигурява с
помощта на мултиплексор на входа
на ADC, който се управлява от микропроцесор.
Освен температурните обхвати,
които се определят от използвания
тип термодвойка, други параметри
са абсолютна грешка (Accuracy) със
стойности между няколко стотни
от °С и няколко °С, времето на преобразуване (Conversion Time) между
няколко стотици µs и няколко десетки ms (с увеличаване на времето
грешката намалява и затова има
модули с възможност за избор на
режим High-resolution e с минимална
грешка и голямо време и High Speed
с малко време и по-голяма грешка) и
входен импеданс (Input Impedance) –
типично няколко десетки MΩ.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
Методи, използвани за анализ на газови смеси

√

азоанализаторите са измервателни прибори, използвани за извършване на анализ на газови смеси
с цел определяне на техния качествен и количествен състав. Широко използвани са в областта на екологията и опазването на околната
среда, химическата промишленост
и други. Основни техни приложения
се явяват определяне на концентрациите на промишлените отпадни
газове, контрол на замърсяването
на атмосферата в жилищни райони,
контрол на изхвърляните газове от
автомобилите, контрол на атмосферата в работната зона, контрол
на технологичните процеси и т. н.
Намират приложение и при пожароопасни и взривоопасни производства, а също така могат да бъдат
използвани за контрол на газовете,
съдържащи се във вода или в други
течности.

Методи за газов анализ
Принципно, методите за извършване на газов анализ се основават на измерването на физичните
параметри и свойства на средата,
стойностите на които зависят от
концентрацията на определени компоненти. Свойствата на средата,
които имат отношение към извършването на газовия анализ, са
електрическа проводимост, магнитна чувствителност, топлопроводност, оптична плътност, коефициент на разсейване и т. н. Съответ-
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но, в зависимост от естеството на
измерваните физически параметри,
методите, използвани за газов анализ, могат да бъдат разделени на
механични, акустични, топлинни,
магнитни, оптични, йонизационни,
мас-спектрометрични, електрохимични, полупроводникови.
Към механичните методи се отнасят методи, базирани на измерването на обема, налягането, плътността. Акустичните се основават на
измерване на поглъщането или скоростта на разпространение на звуковите и ултразвуковите вълни в
газовата смес. Топлинните методи,
съответно, се базират на измерването на топлопроводността на газовата смес или на топлинния ефект
на излъчването с участие на определени компоненти. Магнитните методи измерват физичните характеристика на газа, обусловени от магнитните свойства на определен компонент в магнитното поле. В групата на оптичните методи се включват абсорбционните методи, основаващи се на измерването на оптическата плътност, емисионните,
базирани на интензивността на излъчване и рефлектометричния метод, при който се измерва коефициентът на пречупване. Използването
на йонизационни методи е свързано
с измерване на електрическата проводимост на йонизираната газова
смес. Мас-спектрометричният метод се базира на измерването на
масата на йонизираните компонен-

ти на анализирания газ. При електрохимичните методи се измерват
параметрите на системата, състояща се от течен или твърд електролит, електроди и определени компоненти от газовата смес или продукти от реакцията й с електролита.
При полупроводниковите методи се
измерва съпротивлението на полупроводника, взаимодействащ с определен компонент от газовата смес.
В някои случаи, към методите за газов анализ се включват и т. нар. комбинирани методи.

Газоанализаторите
Обикновено се подразделят на две
основни групи - газоанализатори с
ръчно и такива с автоматично действие. Сред газоанализаторите с
ръчно действие най-разпространени
в практиката са абсорбционните
газоанализатори, при които компонентите на газовата смес се поглъщат последователно от различни реагенти. Автоматичните газоанализатори измерват непрекъснато всяка една физическа или физикохимична характеристика на газовата смес или нейните отделни компоненти. Днес най-широко разпространени са именно автоматичните
газоанализатори. В зависимост от
принципа си на действие, те могат
да бъдат разделени в три групи: уреди, базирани на чисто физични методи за анализ; уредите, базирани на
физични методи за анализ, включващи спомагателни химични реакции;
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уреди, базирани на физични методи
за анализ, включващи спомагателни
физико-химични процеси.
Сред методите, използвани в уредите, базирани на чисто физични
методи за анализ, са термокондуктометричните, термомагнитните, оптичните методи и др. От тях термокондуктометричните, основаващи
се на измерването на топлопроводността на газа, позволяват да се
анализират двукомпонентни смеси
или многокомпонентни при условие на
изменение на концентрацията само
на един компонент. Магнитните газоанализатори се използват
основно за определяне концентрацията на кислорода, характеризиращ се
с голяма магнитна възприемчивост.
С помощта на ултравиолетовите
газоанализатори се определят
съдържащите се газовите смеси халогени, живачни пари, някои органични съединения.
С помощта на уредите, базирани
на физични методи за анализ, включващи спомагателни химични реакции,
наричани още обемно-манометрични
или химични, се определя изменението на обема или налягането на газовата смес в резултат на химичните
реакции на отделни нейни компоненти.
От уредите, базирани на физичните методи за анализ, включващи
спомагателни физико-химични процеси, термохимичните се основават
на измерване на топлинния ефект от
реакцията на каталитично окисление (горене) на газа, използвани предимно за определяне концентрацията на горивни газове, например опасни концентрации на окиси на
въглерода във въздуха. Електрохимичните позволяват да се определи концентрацията на газа в сместа в зависимост от електрическата проводимост на разтвора, поглъщащ газа.
Фотоколориметричните се основават на изменението на цвета на
определени вещества при тяхната
реакция с анализирания компонент
от газовата смес, използват се предимно при измерване на микроконцентрации на токсични примеси в газовата смес – сероводород, окиси на
азота и др. Хроматографските са
най-широко използвани за анализ на
смеси на газообразни въглеводороди.
Производителите на газоанализатори днес използват на практика
всички от споменатите методи за
газов анализ. Сред най-използваните
от тях са електрохимичните газоанализатори. Според специалисти
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това се дължи на сравнително пониската им цена, универсалността
и простотата. Недостатъци на
този метод се явяват невисоката
избирателност и точност на измерването, сравнително краткият срок
на работа на чувствителния елемент, податливостта към влиянието на агресивни примеси.
Освен в зависимост от методите за измерване, широко използвана
класификация за газоанализаторите
е в зависимост от функционалните
им възможности, спрямо които те
се подразделят на

индикатори, сигнализатори
и газоанализатори
Индикаторите са уреди, използвани предимно за качествена оценка на
газовите смеси по наличието на контролируемия компонент, на принципа много-малко. Не измерват точната концентрация, но обикновено могат да определят дали количеството
е голямо или малко. Към тази група
могат да се отнесат и детекторите за течове. С детектор за течове,
оборудван със сонда или устройство
за вземане на проби, може да се локализират местата на утечки от
тръбопроводи, например. Сигнализаторите също дават приблизителна
оценка на концентрациите на контролирания компонент, но при тях има
един или няколко алармени прагове.
При достигане на концентрации,
съответстващи на алармения праг,
сработва сигнализацията, която
може да бъде оптичен индикатор,
звуков сигнал, реле. Последната група газоанализаторите са уреди, с които може да се получи количествена
оценка на концентрациите на измервания компонент с индикация на показанията, по обем или по маса, но могат да бъдат снабдени и с всякакви
спомагателни функции като изходни
аналогови или цифрови сигнали и т. н.
Газоанализаторите могат да
бъдат мобилни, преносими или стационарни. Мобилните, или още наричани портативни, газоанализатори
са уреди с малки размери и тегло,
които обикновено се използват за
контрол и анализ на димни и технологични газове за определяне на високи концентрации, за мониторинг
на процесите на горене и т. н. Те са
ефективни там, където е невъзможно използването на стационарни
системи. Стационарните системи,
от своя страна, се използват за контрол на концентрацията на газове
при различни технологични процеси

в нефтохимията, енергетиката,
металургията. Те се характеризират с големи размери и тегло и
обикновено са предназначени за дълга
и непрекъсната работа. Основни
техни предимства се явяват гъвкавостта и универсалността на уредите, позволяващи икономично и
ефективно да се реши проблемът с
общия контрол в непрекъснат режим
на опасните работни зони в производствените предприятия.
Полустационарните или преносимите газоанализатори имат по-малки габарити и без особени усилия
могат да бъдат премествани между
обектите. Както при стационарните системи, при преносимите газоанализатори количеството измервани газове е индивидуално в зависимост от броя на датчиците.

Възможност за анализ на
няколко компонента
Газоанализаторите могат да
бъдат конструирани за анализ на
няколко компонента. Освен това,
анализът може да бъде едновременно за всички компоненти, така и
поотделно в зависимост от конструктивните особености на уреда.
Също така, уредите за газов анализ могат да бъдат както едноканални (едни датчик или една точка за
вземане на проба), така и многоканални. Обикновено броят им варира
от 1 до 16. Следва да се отбележи,
че съвременните модулни газоанализаторни системи позволяват нарастване на броя на каналите за измерване на практика до безкрайност.
Измерваните компоненти за различните канали могат да бъдат както
еднакви, така и различни в произволен набор. За газоанализаторите с
датчик проточен тип (термокондуктометрични, термомагнитни, оптико-абсорбционни) задачата за многоточковия контрол се решава с помощта на специални спомагателни
устройства – газови разпределители, които обезпечават алтернативно подаване на проби към датчика от
няколко точки на пробовземане.
Трудно е да се създаде един универсален газоанализатор, с помощта на
които да могат да се решат всички
задачи, свързани с газовия анализ. Контролът на различни газове в различни концентрации протича различно,
посредством различни методи и начини за измерване. Поради това, производителите конструират и предлагат уреди за решаване на конкретни задачи при измерването.
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предишен брой на сп. Инженеринг ревю ви представихме характеристиките и класификацията на хидромоторите, както и специфичните особености на зъбните, пластинковите и ротационно-радиално буталните
хидромотори. В настоящия брой публикуваме втората
част на статията, в която ще бъдат разгледани ротационните аксиално-бутални хидромотори, героторните
и планетарните хидромотори, както и характеристиките на хидромоторите.

ливото движение на вала от постъпателно-възвратното движение на буталата в цилиндрите на блока. В
първия вид това е изменен колянно-мотовилков механизъм, а във втория – наклонен диск, който представлява една или няколко последователни гърбици.
Аксиалните хидромотори се изпълняват като регулируеми или нерегулируеми, като бързоходни нискомоментни и по-рядко - като бавноходни високомоментни, предимно реверсивни и обратими. Броят на цилиндрите е
от 7 до 9, рядко 11 или в два реда.

Ротационни аксиално–бутални
хидромотори

Ротационни аксиално-бутални
хидромотори с наклонен цилиндров блок

Този вид хидромотори представляват обемни хидромашини, в които оста на въртене на ротора (цилиндровия блок) е успоредна на оста на цилиндрите. Работните камери са оформени между осово разположените
цилиндри на ротора и движещите се в тях бутала (плунжери). Изменението на обема на камерите се осъществява с едно преносно въртеливо движение на ротора и едно
възвратно – постъпателно движение на буталата в
цилиндрите. Абсолютното движение на буталата в тези
хидромашини е пространствено.
Ротационните аксиално-бутални хидромотори намират много широко приложение, което се дължи на не
малкото им положителни качества сред които: високи
работни налягания до 35 - 45 МРа; големи честоти на
въртене (в авиацията до 20 000 min-1 ); компактност
(малки габаритни размери и маса); големи стойности на
пълния КПД - до 0,94, а на обемния до 0,98 - 0,99; широк
диапазон на регулиране честотата на въртене на вала
– до 1:100 при променливи и 1:1000 при постоянни натоварвания; благоприятна енергетична характеристика (в
интервал от 3 до 35 МРа, не по-нисък КПД от 0,75, а в
интервал на дебита от Qmax до Qmax/7 – не по-нисък от
0,6), което е особено благоприятно за трансмисии на
мобилни машини; голям ресурс за нормална работа – до
10 000 – 12 000 часа; бързодействие (малка инерционност); отлични моторни характеристики – пусковият
момент на вала е по-голям от 0,9 Мmax; ниско ниво на
шума около 70 - 85 децибела и малки експлоатационни
разходи.
Съществува голямо конструктивно разнообразие на
ротационни аксиално–бутални хидромотори. Независимо от това всички конструкции практически могат да
се обединят в две големи групи: хидромотори с наклонен
цилиндров блок и хидромотори с наклонен опорен диск
(шайба). Разликата между двете групи машини се състои
в различието на типа на механизма, осигуряващ върте-

Техни предимства пред машините с наклонен диск са:
малко радиално натоварване на буталата, благодарение
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на мотовилковата връзка на буталата с вала; малки обемни загуби в
разпределителя и буталната група;
голям ъгъл между блока и изходния вал
(до 450 при външна конусна предавка); много добри моторни характеристики и по-висок КПД с от 2 до
4%. Характеризират се и със следните недостатъци: голяма осова сила
и за това - голям лагерен възел, което затруднява създаването на мотори с много голям работен обем; работа с по-ниски налягания поради
големите контактни напрежения в
сферичната става на мотовилката
в буталото и по-голяма конструктивна и технологична сложност.
Хидромоторите с наклонен цилиндров блок могат да бъдат класифицирани според предаването на движението от блока към вала като:
l хидромотори с мотовилкова
връзка и неразтоварен (силов) единичен карданен съединител (кардан).
Теса малко приложими поради по-големите радиални размери, сложността и неравномерното движение на
вала в рамките на едно завъртане.
Чрез кардана се предава голямата
част на въртящия момент между
блока и вала. За подобряване на равномерността на въртеливото движение в някои конструкции се използва двоен, по-често, разтоварен кардан. Голямата част от въртящия
момент се придава чрез буталата и
мотовилките към диска на вала, а
чрез кардана се осигурява синхронността на движението;
l хидромотори с мотовилкова (безкарданна) връзка. Тук предаването на
въртеливото движение от блока към
водения вал се осъществява с помощта на мотовилките (мотовилково
задвижване). Силата от налягането
от буталата чрез удължената им
пола с вътрешна конусна повърхност
въздейства върху мотовилките и
блока, блокът се завъртва, като с
големите глави на мотовилките,
монтирани във водимия диск на вала,
завърта и него. Всяка от мотовилките участва в предаване на движението от буталата към вала два пъти
при едно завъртване, като се осъществява едно щафетно поредно предаване на воденето на вала. Мотовилковата връзка между блока и вала
поради премахването на кардана
намалява радиалните размери на блока и на хидромотора като цяло и
опростява конструкцията му. Въвеждането на допълнителни функции на
мотовилките за предаване на движението налага повишени изисквания
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към точността на сферичните им
глави в задвижвания диск на вала, а
също към точността на техните
конусни повърхности. Центрирането
на блока към разпределителя, найчесто със сферична повърхност,
става чрез централно вретено, а
началното им притискане - с тарелкова пружина. Използват се и други
конструктивни решения чрез пружини за притискане на блока към разпределителя. В резултат на свободното движение на мотовилката в
полата на буталото, при реверсирането възникват удари, което влошава работата на хидромотора, а при
рязко използване в спирачен режим
има опасност от скъсване на мотовилкова глава в диска на вала. Поради това не се препоръчва мотвилковото задвижване да се прилага при
честоти на въртене над 3500 min-1
и често реверсиране. Независимо от
посочените недостатъци, хидромоторите с мотовилково задвижване
намират широко приложение в редица машини и в частност в хидротрансмисиите на мобилните машини.
l хидромотори с предаване на движението чрез конусна зъбна предавка. Конусната зъбна предавка за предаване на движението между блока
и диска на вала е възможно само при
нерегулируеми хидромотори. Мотовилките при тази конструкция предават само осовите сили от налягането на работната течност, в останалото тази синхронизация е подобна на мотовилковата връзка. Тук
блокът се натоварва допълнително
от силите в конусната зъбна предавка, но няма неравномерност във
въртенето. Използват се конусни
зъбни предавки, вградени във водимия
диск на вала, които увеличават радиалните размери и външни предавки, на които зъбните венци на колелата са оформени по перифериите на
блока и диска. В тези случаи се достигат ъгли на наклона на блока до
45°, буталото е дисково изработено заедно с мотовилката и е уплътнено с един метален пръстен.
Друг признак, използван за класифициране на хидромоторите с наклонен цилиндров блок, е според вида на
механизма за изменение на работния
обем (регулирането). Регулирането,
обикновено, се извършва чрез изменение на ъгъла на блока и вала, с което се изменя ходът на буталото,
респективно - работният обем. Тук
особена трудност представлява осигуряването на подвеждането и отвеждането на течността към цилин-

дровия блок. Трябва да се спази изискването оста на отклоняване на
блока да се пресича през центровете на сферичните глави на мотовилките, монтирани в диска на вала.
Механизмът на регулиране при машините с наклонен блок е по-сложен и
по-инерционен от този с машините
с наклонен диск. Обикновено се използват два механизма: механизъм „люлка“ и такъв, с плъзгащ отклоняващ
се разпределител. Механизмът „люлка“ е сложен и се използва главно за
регулиране на помпи и рядко за хидромотори с наклонен блок.
Има и други признаци за класификация на хидромоторите с наклонен
цилиндров блок, но разгледаните са
основни.

Ротационни аксиалнобутални хидромотори с
наклонен диск
В последните 50 - 55 години все
по-голямо приложение в хидрозадвижванията намират аксиално-буталните хидромотори с наклонен диск. При
тяхната конструкция липсват мотовилките, а валът е съосен с цилиндровия блок и е свързан непосредствено с него най-често чрез шлици или
са едно цяло.
Хидромоторите с наклонен диск
имат следните предимства пред
тези с наклонен цилиндров блок:
възможност за работа с по-високи
налягания – до 45 МРа и повече; пониско ниво на шума; по-малки габаритни размери и маса; по-проста и
технологична конструкция и по-малка инерционност на регулируемите
машини.
Като техни недостатъци се посочват: по-нисък КПД, поради по-големите загуби на мощност при преобразуване но постъпателновъзвратното движение във въртеливо; голяма напречна сила върху буталата, което ограничава ъгъла на наклона на диска до γ = 18 - 20°; необходимост от осигуряване на постоянен
контакт на буталата към наклонения диск.
Класификация на хидромоторите
с наклонен диск може да се направи в
зависимост от вида на механизма за
изменение на работния обем (отнася се за регулируеми машини) и според вида на контакта на буталото
към наклонения диск
Според вида на механизма за изменение на работния обем хидромоторите с наклонен диск биват:
l чрез люлеещ се диск. Дискът има
централен отвор, през който преми-
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нава валът на машината. Чрез лост
дискът се отклонява, като се върти
в лагери и изменя ъгъла на наклона си
спрямо нормалата към оста на вала,
в граници γ = 7 - 18°. С това се изменя големината на хода на буталата
(плунжерите) и работният обем на
хидромотора. Осовата сила на буталата се поема от диска и лагерите,
а лостът се задвижва от хидроцилиндър. Недостатък на люлеещия се
диск е, че увеличава радиалните размери на хидромотора.
l чрез диск с тилна цилиндрична
повърхност и два сегментни ролкови лагера. Това решение позволява да
се получи по-компактна конструкция,
но механизмът за управление и осъществяване на завъртането на диска е с по-голяма сложност от люлеещия се диск.
Според вида на контакта на буталото към наклонения диск хидромоторите биват:
l с точков контакт. Контактът е
в точка от сферичната повърхност
в задната (външната) част на плунжера и равнинната повърхност на
диска. Контактната плочка е ексцентрично разположена спрямо оста на
плунжера и при въртенето на цилиндровия блок, освен постъпателно
възвратно движение, се осъществява и въртене на плунжера в цилиндъра, което подобрява работата на
възела. Точковият контакт, поради
големите контактни напрежения,
ограничава големината на работното налягане до 20 МРа.
l Чрез хидростатични опори. Хидростатичната опора (пета) е осов
плъзгащ лагер, осигуряващ течностно триене по повърхността на наклонения диск. Конструктивно опората най-често е завалцувана към сферичната глава на плунжера. По надлъжния отвор в плунжера, завъртващ
като дросел, се подава течност под
налягане, чрез което се осигурява хидростатично лагеруване както между главата на плунжера и опората,
така и между опората и диска. Това
позволява работни налягания за хидромоторите над 45 МРа и прави изключително голямо използването на
хидростатичните опори.
Независимо от някои недостатъци, работата с високи налягания,
компактността, конструктивната
и технологична простота, малката
инерционност и по-малката безшумност разширява използването на
хидромоторите с наклонен диск за
хидрозадвижване в металорежещи,
земеделски и др. работни машини.
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Фиг. 1

Фиг. 2

Ротационни аксиалнобутални високомоментни
хидромотори
В практиката на машиностроенето получават все по-голямо приложение и високомоментните аксиално-бутални хидромотори с наклонен диск.
Те са много по-компактни, защото във
всеки цилиндър на блока има по две
бутала, които под действието на
пружината контактуват с наклонения диск чрез хидростатични опори.
Разпределението на течността се
осъществява посредством челен разпределител. Положителни качества
на тези хидромотори се явяват малката пулсация на скоростта на
въртене на вала, малка инерционност,
компактността и големият пусков
въртящ момент. Регулирането на
честотата на въртене е безстъпално и се постига за сметка на изменение ъгъла на наклона на диска или чрез
дебита на подаваната работна течност. Оформянето на две, три или
четири последователни гърбици по
наклонения диск позволява получаване
на многоходови високомоментни аксиални хидромотори.

Героторни (бироторни) и
планетарни хидромотори
Това са машини, близки по принципа на работа към зъбните с вътрешно зацепване, но с по-сложна кинематика. Те представляват интерес благодарение на твърде малката си металоемкост. При тях липсва сърпообразният разделителен елемент,
присъщ на обикновените зъбни помпи с вътрешно зацепване и еволвентен профил на зъбите. Изпълнението
на зъбните колела 1 и 2 (фиг. 1) по
специален циклоиден профил, позволява непрекъснат контакт между зъбите (точките 3, 4, 5 и 6) и изолиране
на отворите за подвеждане на течността с високо налягане и за отвеждане на работната течност. Такава
зъбна хидромашина се нарича „геро-

торна“. Действието на героторния
хидромотор е следното. При подаване на течност под налягане от десния прозорец на капака (отбелязан с
пунктир) в камерите между зъбите
от неуравновесено налягане върху
зъбите възникват въртящи моменти,
от които вътрешното зъбно колело
1 с изходния вал и външният зъбен
венец 2 се завъртват в една посока
спрямо съответните центри О1 и О2.
По посока на въртенето от Б към А
камерите нарастват под действие
на налягането на течността, а от А
към Б намаляват и работната течност се изтласква през левия прозорец. За осъществяване на обемния
принцип на работа задължително условие е наличието на разлика от един
зъб между броя на зъбите на вътрешното колело 1 (първи ротор) и тези
на външния зъбен венец 2 (втори ротор). Затова тези машини се наричат още бироторни.
Героторните хидромотори работят с налягания до 15 МРа, но в
отделни случаи могат да работят и
с налягания до 30 МРа, пригодени са
за работа в качеството на бързоходни хидромотори с честота на въртене 3000 - 4000 min-1. Намират приложение в земеделски и други машини.
Ако зъбният венец 2 (фиг. 1) се застопори, вътрешното зъбно колело 1,
при съществуващите степени на
свобода, ще извърши абсолютно планетарно движение. Геометрията на
зацепването на планетарния ротор
1 и статора 2 осигурява наличието
на камерите с високо и ниско налягане. Оста О1 на планетарния ротор 1
при неговото търкаляне по неподвижния статор 2 описва окръжност около центъра О2 с радиус, равен на ексцентрицитета. Такава хидромашина
се нарича планетарна (фиг. 2).
Съотношението на честотите
на въртене на ротора 1 и изходния
вал, а също работният обем на планетарните хидромашини, зависят
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от начина на преобразуване на сложното равнинно движение на ротора
във въртене на изходния вал.
Планетарните хидромашини са нерегулируеми, средноскоростни (честоти на въртене от 20 до 600 min-1). Те
са компактни и намират добро приложение в пътностроителни, земеделски и други машини.

Характеристики на
хидромоторите
Това са графично представени зависимости между основните параметри на хидромоторите, получени
по опитен път. Всички видове обем-
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ни хидромотори имат еднакви по вид
характеристики, с една особеност, че
теоретичният въртящ момент на
вала не зависи от честотата на
въртенето му и теоретичният дебит не зависи от пада на налягането. На фиг. 3 са показани характеристики, които изразяват зависимости
на показателите от пада на налягането – фиг. 3а и от честотата на
въртене фиг. 3б. Първата характеристика се получава при постоянни n и
q. Вижда се нарастването на действителния обем Q с увеличаване
пада на налягането ∆p и необходимия
пад на налягането ∆ро за тръгване на
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хидромотора на празен ход (без товар). Въртящият момент се изменя
линейно от ∆р. Втората характеристика се получава при постоянни ∆р и
q. Тя показва твърдостта на моментната характеристика с увеличаване на честотата, докато полезната
мощност РП и дебитът Q се изменят
пропорционално. Вижда се, че за да се
завърти валът на хидромотора под
товар е необходим дебит на течността по-голям от обемните загуби в
хидромотора при дадения товар. С
увеличаване на натоварването този
начален дебит нараства. Коефициентът на полезно действие започва
от 0, нараства бързо и поддържа високи стойности при голям диапазон
на изменение на честотата.
Най-пълна представа за техническите възможности на хидромотора
дава универсалната му характеристика. Тя се построява след снемане
на известен брой характеристики
от типа на фиг. 3а или 3б, при различни големини на честотите или на
пада на налягането. Това е характеристиката, която се използва за
подбиране на хидромотор за работа
със зададени въртящ момент и честота на въртене.
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исокото качество на производството не винаги зависи само от
използването на високотехнологично
оборудване, а до голяма степен и от
условията, в които протича производственият процес. В редица производства, сред които електроника, фармация, медицина, хранително-вкусова
промишленост, микроелектроника,
генетика, оптика и т. н., протичането на производствения процес изисква не само поддържането на точно
определени параметри на микроклимата, но и налага специфични изисквания към чистотата на въздушната
среда. За протичането на подобни
процеси обикновено се обособяват
чисти помещения, с които се цели
предпазването на производствения
процес и произведените продукти и
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от най-малкото замърсяване. Това е
свързано, от една страна, с ограничаване на количеството частици, отделяни по време на производството,
а от друга - с тяхното отстраняване. Необходимо е използваните системи за климатизация на въздуха да
подават в помещенията определено
количество предварително обработен и пречистен въздух, с който да
се осигури поддържането както на
подходящ микроклимат, така и на
необходимия клас на чистота в помещението. В същото време, подаването на въздух в помещението е необходимо да бъде организирано по начин,
непредразполагащ към образуването
на застойни зони, в които биха могли
да се натрупат прахови частици.

Чисто помещение
Обикновено, под наименованието

чисто помещение се има предвид
помещение с намалена в сравнение с
околната среда запрашеност, съответстваща на определен клас на чистота, което е оборудвано със съоръжение за поддържане на необходимите параметри на микроклимата като
температура, влажност, подвижност на въздуха.
Дефинирането на класа на чистота на въздуха обикновено е въз основа на броя на частиците с определена големина в единица обем. Осигуряването на съответния клас на чистота спрямо изискванията на потребителя изисква предприемането на
специални мерки за ограничаване на
източниците на прах. Тези източници могат да бъдат външни и вътрешни. Вътрешни източници се явяват
както машините и протичащият
технологичен процес, така и намира-
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щите се в помещението хора.
Външен източник обикновено се явява подаваният от климатичната
инсталация външен и рециркулационен въздух.
От съществено значение за чистите помещения са и параметрите
температура и относителна влажност на въздуха, и границите на
тяхното изменение, както и нивото
на звуково налягане, амплитудата на
допустимите вибрации, поддържането на свръхналягане спрямо съседни
помещения, интензивността на
електростатичното поле.

Организация на
въздухообмена
Подаваният към чистите помещения дебит въздух е необходимо да
може да осигури отвеждане на праховите частици съгласно класа на чистота и на топлопритоците при необходимост, както и поддържане на
подходящи стойности на относителна влажност. За да може да се постигне съответният клас на честота, е
необходимо осигуряването на кратност на въздухообмена и скорост на
въздуха в напречното сечение на обслужващата зона в определени граници. В някои случаи, за по-ниски класове
на чистота при големи топлоотделения и тесни допустими граници за
изменение на температурата може
да се наложи увеличаване на кратността на въздухобмен.
Специалистите съветват по-високи кратности и скорости да се избират за помещения с високи топлинни
натоварвания с оглед предотвратяване разпространението на частиците от гравитационните сили.
Обикновено, за чистите помеще-
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ния се предвижда организирането на
турбулентна или безтурбулентна
(ламинарна) вентилация. Възможно е
и организирането на смесена вентилация, когато в една част на помещението въздушната струя е ламинарна, а в други - не.

Турбулентна вентилация
Организирането на турбулентна
вентилация в чистите помещения в
основата си не се различава съществено от вентилацията на офис
сгради, търговски центрове, производствени предприятия и т. н. Необходимият за помещението вентилационен въздух, който в случая е с
висока степен на чистота, се подава в помещението през вентилационни отвори, разположени в тавана.
Основните разлики с обикновените
помещения са свързани с големите
специфични дебити на подаван
въздух, използването на тристъпално филтриране на постъпващия в
помещението въздух и на високоефективни филтри, и поддържането
на свръхналягане в помещението.
Повишеното количество подаван
въздух играе съществена роля за контролирането на частиците. При
турбулентната вентилация решаващо значение за степента на чистота има ограничаването на разпространението на отделните частици
от различните замърсители. Използването на високоефективни филтри гарантира отстраняването на
много малки частици. Поддържането
на надналягане е с оглед недопускането на попадане на прахови частици в чистите помещения от заобикалящите ги помещения.
За помещенията с турбулентна

вентилация схемата на отвеждане
на въздуха играе важна роля. В тези
помещения широко използвани са
стенните смукателни решетки.
Препоръчително е те да бъдат разположени равномерно по периметъра на помещението. Това е и причината в тях да не се препоръчва разполагане на оборудването в близост
до стените. Желателно е то да се
разположи на известно разстояние
от тях. Препоръчваната схема на
организация на въздухообмен обикновено е „горе-долу“.

Ламинарен въздушен
поток
Организирането на вентилация с
ламинарен въздушен поток обикновено е в случаи, при които се изисква
поддържането на ниски концентрации
на замърсяващи частици. В този случай през помещението предварително преминава безтурбулентно течение, на което токовите линии са приблизително успоредни и по цялото
сечение на ограниченото пространство скоростните полета са равномерни и приблизително еднакви. Степента на чистота се определя от
скоростта на отделящите се в работните места замърсители. Скоростта на течението обикновено се
избира така, че да се потискат формиращите се гравитационни струи,
а образуващите се вихри и развиващата се турбулентност да не създават затруднения. Най-често скоростта на течението се движи в границите от 0,3 - 0,5 m/s. Излизане извън
тези граници се допуска само в определени случаи, като според специалисти е добре отклоненията от средната стойност на скоростта да не
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Фиг. 1. Схема на вентилация с турбулентен въздушен поток.

Фиг. 2. Схема на вентилация с ламинарен въздушен поток.

бъдат по-големи от ±20%. Счита се,
че подобна скорост на въздушната
струя може успешно да отстрани
сравнително големи частици, преди
те да се наслоят върху повърхностите. Чрез ламинарния въздушен поток
се осигурява незабавно отстраняване на отделяните във въздуха замърсители. За разлика от него, при турбулентната въздушна струя за премахване на замърсяванията се разчита предимно на смесване и разреждане на частиците.
Добре е да се има предвид фактът,
че в празна стая, в която няма никакви препятствия, замърсяванията се
отстраняват при скорости на
въздушния поток много по-ниски от
посочените. В реална ситуация, обаче, на пътя на струята има различни
препятствия и движещи се хора.
Сблъсквайки се с препятствие, ламинарният поток се превръща в турбулентен. В тези зони, съответно, се
наблюдават и по-високи концентрации на замърсявания. Желателно е, за

да се избегне образуването на застойни зони, мебелите и оборудването да
се разположат така, че да не предразполагат към образуването им.
Установено е, че чистота на помещенията с ламинарен поток е правопропорционална на скоростта на
потока.
Обикновено, при използването на
ламинарен въздушен поток, схемата
на разпределение е подаване на
въздух от тавана и отвеждането му
през вентилационни отвори в пода.
Ако помещението е тясно (4,2-4,6 m),
въздухът се отвежда не през пода, а
през вентилационни смукателни
отвори, разположени в близост до
пода. В този случай, въздухът, подаван отгоре се движи вертикално
надолу до височина от 0,6-0,9 m, след
което се отклонява към смукателните решетки.

Използвани схеми на
въздухообмен
Както вече отбелязахме вида на

ПОЛИМАТ ООД

вентилацията обикновено се избира
в зависимост от класа на чистота
на помещението. Обикновено безтурбулентна вентилация се организира за класове на чистота до 1000
включително.
Въздухът се подава по цялото сечение на тавана или по една от страничните стени, където са монтирани абсолютните филтри. Отвеждането на въздуха е от противоположната страна.
За помещения с класове на чистота 10 000 и 100 000 се препоръчва
организацията на въздухообмена по
схема „горе-долу“.
В случаите, когато е ограничен
броят на технологичните операции,
изискващи висок клас на честота,
специалистите препоръчват обработваният въздух да се подава непосредствено на работните места.
По този начин се постига значителна икономия на енергия, както и ограничаването на вибрациите и постигане на допълнителен шумопоглъщащ ефект.
За ефективно решение се счита и
използването на чист тунел с разделна зона за зареждане и обслужване.

Чисти кабини и работни
места
Когато в помещението има технологични процеси, изискващи по-висок клас на чистота от общо поддържания в цялото помещение, за
икономически изгодно се счита използването на чисти кабини и работни
маси. Те обикновено са оборудване
със самостоятелен вентилатор, който засмуква въздух от помещението и го нагнетява през абсолютен
филтър в работната зона.

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

1618 София, п.к. 109.
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76 колонки за вода, пара и процеси
е-mail: polymat@techno-link.com
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

Индустриална арматура:
- Сферични кранове с уникална уплътнителна система
- Бутално-шибърни вентили за пара и газ, регулиращи
- Манометрични вентили
Безазбестови клингерити:
- Листи, голямо разнообразие на склад
- Готови гарнитури

- KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който
остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
уплътнителните материали от чист графит;
- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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роизводствените процеси в различните отрасли от хранително-вкусовата промишленост като производството на месо и млечни продукти, морски храни и риба, обработката на плодове и зеленчуци, производството на сладкарски изделия, захар,
безалкохолни и алкохолни напитки и
т. н. се явяват сериозни консуматори както на суровини и енергия, така
и на огромни количества вода. Водата се използва както като съставка, така и за почистване, за транспортиране на суровините, а също
така и за хигиенизиране на мишини,
съоръжения, работни зони и т. н. В
резултат се получават големи количества отпадни води, замърсени с
биоразградими течни и твърди отпадъци. Това налага преди да бъдат
отведени към градската пречиствателна станция или директно заустени в естествените водоеми, тези
води да бъдат подложени на предварително пречистване.

Състав на отпадните
води
Всеки един от отраслите в хранително-вкусовата промишленост
се явява сериозен консуматор на чиста вода, а отпадните води са с
различно съдържание. Например, при
преработката на плодове и зеленчу-
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ци отпадните води се характеризират с високо съдържание на неразтворени твърди вещества, органични
захари, а също така могат да
съдържат и остатъчни пестициди.
Месопреработвателната промишленост, от своя страна, е източник на
отпадни води с високо съдържание на
кръв и много висок показател за биологична потребност от кислород
(БПК). Също така, тук съществува
реална опасност от разпространението на болести чрез патогенни организми, пренасяни и предавани от
животни, птици и риба.
При производството на безалкохолни и алкохолни напитки най-голямо количество отпадни води се получават в резултат на ферментационните процеси.
В млекопреработвателната промишленост източници на отпадни
води се явяват процесът на пастьоризация на млякото, почистването
на оборудването и цистерните за
мляко. Съответно, опадните води
съдържат основно мляко и остатъци от почистващи препарати.
Като цяло, отпадните води от
хранително-вкусовата промишленост са мътни и се характеризират
с високи концентрации на твърди
вещества под формата на суспензии,
висока биологична и химична потребност от кислород (БПК и ХПК),

съдържание на животински и растителни мазнини, хранителни вещества като азот и фосфати. Те могат да бъдат определени като нетоксични, тъй като съдържат малки
количества опасни и неразтворими
съединения. Съдържанието на химични замърсители обикновено е сравнително ниско. Характерна особеност на тези отпадни води се явяват и значителното им вариране
като количество и състав през отделните сезони, големите часови
вариации в концентрацията и вида
на съдържащите се вещества, наличието на оцветяващи водата вещества, като кръв например, разликите в концентрациите на въглерод,
азот и фосфор, което усложнява пречистването в биорeактори.

Трудности в процеса на
пречистване
Сред особеностите на отпадните води от хранително-вкусовата
промишленост е високото съдържание на замърсяващи вещества, в някои случаи многократно превишаващи тези на градските отпадни води,
както и от някои индустриални производства. Съответно, основна цел
на тяхното третиране е намаляване на концентрациите на съдържащите се в тях замърсители. Трудностите при организирането на процеса
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БПК и ХПК
Като дефиниция, биохимичната потребност от кислород (БПК) е онова количество
кислород, което е необходимо да се внесе в отпадните води за протичане на биологични процеси до пълна биодеградация на съдържащите се в тях органични вещества. От своя страна, химичната потребност от кислород (ХПК)- представлява
количеството кислород под чиста или свързана форма, което е необходимо да се
внесе в отпадните води с цел протичането на химически процеси за пълно химично
неутрализиране на отпадните вещества в тях.
ХПК и БПК са международно признати показатели за оценка на замърсеността на
отпадните води и се използват за окачествяването им. Като правило, химичната
потребност от кислород е по-висока от биохимичната.
на пречистване са свързани с факта,
че тези отпадни води могат да се
променят по часове, дни и седмици,
в зависимост от извършваните процеси, както и с разнообразния им
състав, със сложността на физикохимичните и биологичните процеси,
лежащи в основата на тяхното пречистване. Също така, третирането
им е свързано с получаването на голямо количество утайки с ниско
съдържание на твърди вещества,
които трябва да бъдат обезводнени. От друга страна, необходимите
капитални и експлоатационни разходи за съоръженията не са малки. В
много случаи, наличното място за
разполагане на съоръженията не е
голямо. Допуска се високо концентрираните отпадни води със съдържание на суспендирани частици над 10%
от общата маса директно да бъдат
обезводнени и използвани или рециклирани в екарисажи. Честа практика
е ниско концентрираните отпадна
води, като например водите от котлите или охладителните кули, директно да бъдат отвеждани без да
бъдат подлагани на пречистване.
С малки изключения, отпадните
води от хранително-вкусовата промишленост съдържат предимно органични вещества и за пречистването
им могат да се използват традиционно използваните технологии за
биологично пречистване. За отстраняване на патогенните организми
обикновено се използва дезинфекция
с хлор. Все по-широко приложение
намират и по-нетрадиционни методи като третиране с озон или ултравиолетова радиация, поради ограниченията, свързани с количеството
хлор в пречистените води.
Добре е да се има предвид, че немалка роля играе нивото на рН на
водата, тъй като използваните биоорганизми при третирането на отпадните води са много чувствителни към резки колебания в него.
Според специалисти, основните
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насоки при разработването на система за пречистване на отпадните
води от хранително-вкусовата промишленост са: системата да е с
малки размери, да може да се приспособява бързо към честите промени,
настъпващи в отпадните води, получените утайки да са с високо
съдържание на твърди вещества и
намаляване на разходите, свързани с
третирането на водите.

Първично третиране
За постигането на тези цели са
разработени различни решения за
първично и вторично третиране на
отпадните води. Обикновено,
първичното пречистване включва
механична, физико-химична и електрохимична обработка на водите.
Основни цели са: отстраняването на
патогенни организми, неразтворени
твърди вещества, разтворени вещества, азот и фосфор. Основните
съоръжения, които се използват обикновено, са сита, пясъкоуловители,
утаители, маслоуловители, различни
филтри.
Сред често използваните методи за гравитационно отделяне на
съдържащите се във водата замърсители е утаяването. Повечето
животински и растителни мазнини,
обаче, имат ниска плътност и не
могат да бъдат отделени чрез утаяване. В този случай за много подобър метод се счита флотацията,
която представлява процес за сепариране на суспендирани или емулсирани вещества от течната фаза и
прилепването към газови мехурчета, най-често въздух, и изнасянето
им към повърхността. Един от ключовите моменти при флотационния
метод е въвеждането на газовите
мехурчета във водата. Използват
се различни методи, като газът
може да бъде свободно нагнетен
чрез компресор или дифузори, или
разтворен под налягане във водата.
В първия случай получените мехур-

чета са с размер от 1 до 5 мм, докато във втория се образуват микромехурчета с размери от 20 до 50
микрона. Сред използваните физикохимични методи, освен флотационният, приложение намират също и
сорбционният метод и коагулацията.
Към електрохимичните методи
спадат електрофлотацията и електрокоагулацията.

Вторично пречистване
Вторичното пречистване или биологичното пречистване е широко
използвано при пречистването на
промишлени отпадни води за отстраняване на органичните биоразградими материали. Тези технологии
са разработени за пречистване на
градски отпадни води, които се характеризират с относително постоянна концентрация на замърсяващи вещества. При отпадните води
от хранително-вкусовата промишленост, както вече споменахме, тези
концентрации се променят с часове
и могат да бъдат в значително поголеми количества. С този факт са
свързани някои от трудностите при
организирането на биологично пречистване.
Принципно, за биологично пречистване на отпадните води се използват две групи съоръжения: такива,
при които процесите протичат при
условия, близки до естествените и
съоръжения, при които процесите
протичат при изкуствени условия.
Първата група съоръжения обхваща
напоителните и филтрационните
полета, биологичните езера. Към
втората група се включват различни видове биофилтри и биобасейни.
За отстраняване на патогенните
организми отпадните води се подлагат на обеззаразяване, което обикновено е чрез хлориране, облъчване с
ултравиолетови лъчи, озониране, използване на ултразвук и др.
Сред най-често използваните методи за биологично пречистване в
хранително-вкусовата промишленост са аеробното и анаеробноаеробните методи за третиране на
отпадните води. Според специалисти, аеробното пречистване се счита за подходящо за предприятия от
хранително-вкусовата промишленост, при които отделяните отпадни води се характеризират с ниски
стойности на ХПК. В случаи на силно
замърсени и топли отпадни води, за
подходящо се счита използването на
аеробно-анаеробни методи.
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ÕÓ‚‡ ÓÔÚË˜ÌÓ-ÙË·Â Î‡ÁÂÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
“‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ „ÓÎÂÏË Î‡ÁÂÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ˇÁ‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ
ÔÓÎÁ‚‡Ú Á˙·ÌË ÂÈÍË Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú Ò Ï‡ÎÍË ÛÒÍÓÂÌËˇ Ë ÌËÒÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ. ŒÚ ‰Û„‡

ÒÚ‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ï‡ÎÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÂÊ‡Ú Î‡Ï‡ËÌË Ò „ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÚÓ‚‡ ‰‡
ÒÚ‡‚‡ Ò ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. — ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ
ÚÂÁË ‰‚‡ ÏÂÚÓ‰‡ Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜Â
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Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ ËÎË
Ó·‡ÚÌÓÚÓ, ‚Ó‰Ë ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ÒÔ‡‰ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡.
œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË
Î‡ÁÂË ÓÚ ÍÎ‡Ò‡ BLS "Vantage"
Ì‡ Baykal, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ˇÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÂÏË Ó·ÂÏË Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë ËÁ‰Ë„‡Ú Î‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ‰Ó ÌÓ‚Ë ‚ËÒÓÚË. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‡ÁÍÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò „ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë Ì‡‚Â‰Ì˙Ê.
œË ÍÎ‡Ò‡ "VANTAGE", ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ˙ÔÍÓ‚ËÚÂ ÒË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë ÏÓ‰ÛÎÌ‡Ú‡ ÒË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ‡ÁÏÂËÚÂ ‚‡Ë‡Ú ÓÚ
1500ı3000mm ‰Ó 3200ı12000mm.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò
‰‚ÓÈÌ‡ Ï‡Ò‡ Á‡ ÚÓ‚‡ÂÌÂ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍËÚÂ Ë ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡
„ÓÚÓ‚ËÚÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË, ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
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ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡.
— ÌÓ‚ËÚÂ ÓÔÚËÍÓ-ÙË·Â Î‡ÁÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ÒË˜ÍË ÚÂÁË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÔÓ„ÂÒË‚ÌÓ ‡ÒÚ‡Ú.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂˇ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ˇÁ‡ÌÂÚÓ Ò ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË
Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡. Õ‡Ï‡ÎÂÌËˇ
‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ÒÂ‚ËÁ, Ô‡‚ˇÚ ÙË·Â Î‡ÁÂ‡ Ì‡ÈÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËˇÚ Ë ËÁ„Ó‰ÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ Á‡ ‡ÁÍÓÈ ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË.

99

Ï‡¯ËÌË

«‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙·Ë ÓÚ
ÔÓÎËÏÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË
ƒ

обрите експлоатационни характеристики на тръбите от полимерни материали са сред основните фактори, обуславящи все по-широкото им използване в практиката при транспортирането на течности и газове. Успявайки да осигурят висока надеждност и дълъг експлоатационен срок при сравнително малко тегло, те често биват
предпочитани пред използването
на метални тръби. Намират широко приложение както при изграждането на сградни тръбни системи,
така и на магистрални тръбопроводи и газопроводи.
Присъединяването на полимерните тръби при изграждане на тръбопреносните мрежи обикновено е чрез
заваряване, което се счита за сравнително бърз и лесен процес.
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Надеждна технология за
присъединяване
Според специалисти, присъединяването на тръбите чрез заваряване
се явява по-надеждната технология
в сравнение с други използвани методи. Използват се основно няколко
метода – челно заваряване, заваряване чрез стопяване, заваряване посредством електромуфи.
Използването на подходящото
заваръчно оборудване и добро познаване на технологията и изискванията към тръбите са сред условията
за тяхното успешно и надеждно
присъединяване. Основно изискване
към използваното оборудване е то
да отговаря на съответните стандарти. Специалистите съветват
при избор на заваръчен апарат, първо
да се определят целите, за които
той ще се използва. Разнообразието

от предлагани апарати не е малко,
като се започне от ръчни апарати и
се стигне до професионални машини
за заваряване на тръби с големи диаметри.
Принципно, използваните апарати
могат да се разделят на механични
или хидравлични, апарати за заваряване чрез стопяване, апарати за заваряване с електромуфа и т. н.

Машини за челно
заваряване
Челното заваряване е метод за
присъединяване, при който предварително обработените краища на
тръбите се подлагат на равномерно загряване по цялата им
повърхност, след което се притискат един към друг по цялата контактна зона. Протичането на процеса
изисква повече време и усилия в срав-
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нение с други използвани методи, но в резултат се получава здраво и надеждно съединение.
Използваните машини обикновено са с механично или
хидравлично задвижване. Предлагат се също и ръчни заваръчни апарати. Използването на механични заваръчни
апарати предполага работа с тръби с неголеми диаметри. Препоръчват се предимно, в случаите, когато качеството и здравината на заваръчния шев, не са от съществено значение, като например безнапорни тръби за
водоснабдяване и канализация или друг вид тръби с ниски
експлоатационни изисквания.
За челно заваряване на напорни тръбопроводи и газопроводи се използват предимно електрохидравлични
заваръчни апарати. Тези машини могат да бъдат с различна степен на автоматизация, до напълно автоматизирани, което значително облекчава заваръчния процес и
повишава качеството на заваръчното съединение.
Добре е да се има предвид, че челното заваряване на
пластмасовите тръби, предполага използването на допълнителни инструменти, например, скоби и нагревателни елементи.

Полифузно заваряване
Тези апарати се използват основно за полимерни тръби
и фасонни елементи с диаметър от 16 mm до 125 mm.
Биват два вида - ръчни и механични. Разликата основно е
в мощността и производителността на работа. Ръчните се използват основно за работа с тръби с малки диаметри. Механичните машини са подходящи за работа с
тръби с диаметри, обикновено в диапазона от 110 mm до
125 mm. Считат се за подходящи за заваряване на тръби
и фитинги от полипропилен и полиетилен.

При полифузното заваряване фитингът и тръбата се
нагряват едновременно до достигане на високо пластично състояние, след което тръбата се вмъква в края на
фитинга, връзката се фиксира и охлажда. Полученото
съединение се характеризира с хомогенност и висока
якост. Добре е да се има предвид, че в процеса на заваряване е необходимо стриктно спазване на основните
параметри на заваряване – температура, налягане и
време, с оглед на качеството и продължителността на
живот на заварката.

Електрозаваряване
Този метод се основава на използването на електромуфи, представляващи готови фасонни изделия с вградени нагревателни елементи. По време на монтаж интегрираният нагревателен елемент се загрява с електрически ток. При нагряването полимерният материал се
топи и тръбите се съединяват. Муфите защитават
шева от негативното влияние на температурата, поради което мястото на присъединяване се характеризира голяма здравина и надеждност.
В практиката този метод е все по-широко използван,
тъй като е лесен, удобен и сигурен и се приема за един
от най-надеждните. Счита се за подходящ при извършването на локални ремонти на тръбопроводи и газопроводи, положени под земята или разположени в труднодостъпни места, за заваряване на тръби, доставяни на рулони и други. Методът също така позволява заваряването на тръби с много големи диаметри.
При използването на този тип заваряване е добре да
се има предвид, че преди започване на самия процес, е
необходимо повърхността на заваряване да бъде добре
почистена със специален препарат, за да се отстранят
възможните замърсявания. С оглед на по-лесното заваряване се препоръчва контактът на жицата да бъде в
горния край на тръбата. Обикновено тръбите разполагат с баркод, съдържащ необходимата за процеса на
заваряване информация. След заваряването е необходимо известно време за охлаждане на тръбата. Добре е да
се има предвид също, че фактор, оказващ влияние върху
качеството на заваряване, се явява осигуряването на
пълна неподвижност на тръбата.
Заваряването с електромуфи има редица предимства,
които позволяват надеждно да се съединят пластмасовите тръби и да се създаде единна система на тръбопровода. Сред предимствата му са: лесен и бърз начин за
съединяване на тръбите, възможност за заваряване в
траншеи с наклон, бърз монтаж и здрава връзка, икономичност и практичност.
Апаратите за електрозаваряване могат да бъдат
универсални, с възможност за работа с различни материали или предназначени за работа с точно определен
полимер.

Екструзионно заваряване
Друг вид апарат за заваряване на тръбите от полимерни материали се явяват инструментите за екструзионно заваряване. В този случай монтажът се осъществява с помощта на добавка, която по състав и форма
е необходимо да бъде сходна с основния материал. Допълнителният материал обикновено се подава пластифициран в зоната на заваряване от екструдер. Заваряваните краища се пластифицират както от допълнителния
горещ материал, така и от горещ газ, подаван към зоната на заваряване.
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Õ¿…-œ–Œƒ¿¬¿Õ»“≈ Ã¿ÿ»Õ»
Œ“ SUHNER
Õ‡È-ÌÓ‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÓÚ SUHNER ·˙ÁÓ ËÁ‚Ó˛‚‡ Ò‚ÓËÚÂ Ô‡Á‡ÌË ÔÓÁËˆËË. UPK 5R e ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ÔÓÎË‡˘ ¯Î‡ÈÙ Ò ÔÂˆËÁÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ
Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ÓÚ 2300 ‰Ó 5000 Ó·ÓÓÚ‡. ÃÓ˘ÌËˇÚ 1530W ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‡·ÓÚ‡ ·ÂÁ ÔÂ„-

Ú‡ ÓÚ 4000 ‰Ó 9000 Ó·ÓÓÚ‡ ËÎË ÓÚ 11000 ‰Ó 25000
Ó·ÓÓÚ‡. «‡ Á‡˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÂÌ˙ˆË, Á‡ ÔÂÏ‡ı‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‚‡ÍË, Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÎÍË ÔÓ‚˙ı-

ÌÓÒÚË, Á‡ Ò‡ÚÂÌË‡ÌÂ ËÎË ÔÓÒÚÓ Á‡ ‰ÓÓÙÓÏˇÌÂ Ì‡ Ï‡ÎÍË ‰ÂÚ‡ÈÎË, USC 9R Ë USC 25R Ò‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÂ.

ˇ‚‡ÌÂ ‰ÓË Ë ÔË ÌËÒÍËÚÂ Ó·ÓÓÚË. ÕÂÁ‡ÏÂÌËÏ
ÔË Ò‡ÚÂÌË‡ÌÂ Ë ÔÓÎË‡ÌÂ. — UPK 5R ‚ËÂ ÒÚÂ
„ÓÚÓ‚Ë Á‡ ÙËÌ‡ÎÌËˇ ˘Ëı Ì‡ ‚ÒˇÍÓ ËÁ‰ÂÎËÂ. —˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ˆÂÌ‡/Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡‚Ë Ï‡¯ËÌ‡Ú‡
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ÔÓ‰‡‚‡ÌËÚÂ ‚ ÚÓÁË ÍÎ‡Ò.

ÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ˙„ÎÓ¯Î‡ÈÙ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ Â ÒÂ‰ Ì‡È-ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚÂ ‚ ÍÎ‡Ò‡ ÒË. «‡‰‚ËÊ‚‡Ì ÓÚ 1050W ÏÓÚÓ, Ò Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ÓÚ 4600 ‰Ó 10000 Ó·ÓÓÚ‡ Ë ËÁˆˇÎÓ ˙˜Ì‡Ú‡ ÒË ËÁ‡·ÓÚÍ‡ UWG 10R ˘Â
‚Ë ÒÎÛÊË ‚ˇÌÓ ‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË. œÂˆËÁÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ Ë „‡-

—‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÓ‚‡, Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ UKC 3R ÒÂ ‰ÓÍ‡Á‡ Í‡ÚÓ ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Á‡‚‡ÍË ‚ ˙„ÎË Ë Ì‡ ÚÛ‰ÌÓ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÏÂÒÚ‡. —ÔÂˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Û‰˙ÎÊÂÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ „Î‡‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ¯Î‡ÈÙ‡Ú Ë ‰ÓË ÔÓÎË‡Ú Á‡‚‡ÍË Ì‡ ÏÂÒÚ‡, Ì‡ ÍÓËÚÓ ‰ÓÒÂ„‡ ÒÂ ‡‡ÌÚË‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÔË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÒÍÓÓÒÚË. — ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ÒË ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ UWG 10R Â ËÁ‚Ó˛‚‡Î ÏˇÒÚÓÚÓ ÒË ‚˙‚ ‚ÒÂÍË
ˆÂı Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.

·ÓÚÂ¯Â Ò ÍËÒÂÎËÌË ËÎË ·‡Èˆ. — 500W ÏÓÚÓ Ò ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡, Â„ÛÎË‡˘‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ ÓÚ 1300 ‰Ó 3000,
ÚÂÊ‡˘‡ Ò‡ÏÓ 1,8 kg., UKC 3R ÒÔÂ˜ÂÎË ÏˇÒÚÓÚÓ
ÒË ÒÂ‰ ·ÂÒÚÒÂÎ˙ËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡!
”ÌË‚ÂÒ‡ÎÌËˇÚ Ô‡‚ ¯Î‡ÈÙ Ì‡ SUHNER
Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Á‡ ‚ÒˇÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. œÂ‰Î‡„‡ ÒÂ ‚ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ - Ò Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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“Ó¯‡˜ÌÓ-ÔÂÒÂ‚ÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÏËÌË
Част II - основни конструкции машини за ситно раздробяване и фино
смилане на материалите (мелници)

—

лед процеса на трошене, с който подробно ви запознахме в предишния брой на списанието, добитите
суровини се подлагат на по-нататъшна обработка с цел ситно раздробяване и фино смилане на материалите. Освен наситняване до определен зърнометричен състав, смилането със специален вид машини, познати като мелници, има за задача да
разкрие ситно впръснатите полезни
минерали от скалната маса и да подготви суровината за обогатяване.
Смилането може да се осъществи
като самостоятелен процес или да
бъде включено в затворена верига с
трошачка и сито.

Механични и струйни
мелници
Съобразно използваната технология машините за смилане се класифицират в две основни групи: механични (материалът се раздробява от
смилащи тела) и струйни (без смилащи тела). При първия тип смилането се осъществява от ударно–стриващото действие на смилащата
среда (топки, пръти, рудни късове
или чакъл) при въртенето на барабана на мелницата. В зависимост от
скоростта му на въртене, вътрешния диаметър и други фактори, принципно се различават два режима на
работа – лавинен и водопаден. При
лавинния режим ъгловата скорост е
сравнително малка. Материалът и
мливните тела се увличат от въртящия се барабан до известна височина, след което се свличат периодично надолу срещу движението на барабана. При водопадния режим ъгловата скорост е по-висока и благодарение на центробежната сила материалът и мливните тела успяват да
се издигнат над хоризонталната
централна равнина, след което се
отделят от вътрешната повърхни-
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на и политат по параболични траектории надолу. С увеличаване на ъгловата скорост мястото на отделяне
на мливните тела и материала от
повърхнината на барабана се издига
все по-нагоре, като се образува общ
концентричен слой.
Също така, мелниците могат да
бъдат еднокамерни или многокамерни. При многокамерните мелници
барабанът е разделен с решетки на
отделни камери, в които са поставени различни по големина мливни
тела. Материалът постъпва в първата камера и се раздробява от ударите на големите топки. Оттук той
преминава през решетките в следващите камери, където мливните
тела стават все по-малки, но броят
им се увеличава.

Мокро и сухо смилане
Сухото смилане се прилага, когато полученият материал се употребява в сухо състояние. Мокрото смилане се отличава с по-нисък разход
на енергия и с около 15% по-висока
производителност в сравнение със
сухото смилане. Освен това, специалистите твърдят, че условията на
работа са по-хигиенични и класификацията на смления продукт е поефективна. Сухото смилане, от своя
страна, се характеризира с по-малък
разход на смилащи тела и облицовки
и няма необходимост от сушене на
готовия продукт.
Смилането може да се извършва
периодично или непрекъснато, като
при непрекъснатото смилане се реализират отворен или затворен
цикъл.

Режим на работа на
мелниците
Мелниците могат да работят в
няколко различни режима в зависимост от нуждите на приложението.
За смилане на ситни продукти обикновено се използва режим на свлича-

не. Постига се при малка скорост на
въртене, при която топките се повдигат на малка височина, след което се свличат надолу. Действието
на топките е стриващо и смачкващо. Самите те са с малък диаметър,
за да се постигне по-висока кинетична енергия на топковия товар.
При средна скорост на въртене,
при която топките падат по парабола от външните слоеве, а от
вътрешните се свличат, се достига
смесен режим на смилане на суровините.
При много висока скорост на
въртене на мелницата, центробежната сила на топките става много
по-голяма от силата на тежестта
им и те започват да се въртят заедно с барабана. Специалистите познават този момент като критична
скорост на въртене. Обикновено
режими на смилане при скорост поголяма от теоретичната критична
скорост на въртене не се прилагат
в практиката.
Последният вид е т. нар. свободен
режим, който се постига при голяма
скорост на въртене, но по-малка от
критичната. Топките падат по параболна крива, като смилането е от
ударното им действие и е много помалко от стриващото.

Топкови мелници конструкция и
експлоатация
Топковите мелници намират найголямо приложение в средното и
фино смилане на суровините. Различават се няколко основни типа, като
най-често срещани са цилиндричните топкови мелници. Експлоатационният им цикъл е непрекъснат и материалът се смила в затворен цикъл.
След като излезе от мелницата, се
сепарира и едрата фракция се връща
за досмилане. Мелницата се задвижва от електродвигател чрез клиноремъчна предавка и зъбно колело.
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Съобразно технологията на разтоварване на материала след обработка мелниците биват с централно разтоварване и с разтоварване
през решетка. Мелниците с централно разтоварване се състоят от задна и предна гърловини, опорни лагери, заден и преден конусен капак, барабан, облицовъчни плочи, люк за наблюдение, зъбен венец, захранвач,
малко зъбно колело и задвижващ вал.
Движението на електродвигателя се
предава на вала, за който е закрепено зъбното колело, което от своя
страна е зацепено за зъбния венец,
разположен откъм разтоварващия
край на мелницата. Зъбните венци са
с прави зъби при мелниците с диаметър до 2 m и с коси зъби при големите мелници. Мазането на лагерите става чрез маслени станции, а
охлаждането – чрез подаваното масло и циркулираща вода в долната
част на корпуса на лагера. Изходният материал се подава в захранващата гърловина, вътрешната страна на която е спираловидна. Разтоварващата гърловина има по-голям
диаметър от захранващата, за да се
създаде разлика в нивата на разтоварващия край и да се осигури самотечно разтоварване на смления ма-
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териал. За предпазване от износване, барабанът се облицова със стоманени или каучукови плочи, а гърловините с цели сменяеми облицовки.
Смилащите тела са стоманени лети
или ковани топки с диаметър от 25
- 40 до 110 – 125 mm. Тези мелници
осигуряват по – фино смилане и се
използват широко в практиката.
При мелниците с разтоварване
през решетка, към разтоварващата
страна на барабана е закрепена стоманена или каучукова решетка. Нейната роля е да задържа едрите късове несмлян материал и стоманените топки. Секторите на решетката са закрепени към радиални ребра,
които разделят пространството
между решетката и предния конусен
капак на сектори, отворени към разтоварващата гърловина. При въртенето на мелницата ребрата повдигат преминалия през решетката
смлян материал до нивото на гърловината и го разтоварват през нея.
Поради наличието на решетка, нивото на пулпа е ниско и се съкращава
времето на пребиваване на материала в мелницата. Това води до две
предимства: по-добро използване на
енергията на падащите топки и побързо преминаване на материала
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през барабана, поради което се получава по-равномерно смлян продукт.

Конусни топкови мелници
При тях топките се подреждат
от само себе си, така че в началото
при по-големия диаметър на мелницата се намират най-големите топки. С намаляването на диаметъра,
топките стават все по-малки. Така
в началото на конусните мелници,
материалът се смила при водопаден
режим, а в края им – при лавинен.
Вътрешната повърхност на мелниците е облицована с оребрени или
гладки твърди брони, отлети от
манганова стомана.
При сухо смилане в затворен цикъл
материалът, подаван от дозатор,
постъпва в барабана през куха ос. В
същото време вентилатор вдухва
въздух през тръбата и кухата ос,
който увлича ситните частици и
преминава през тръбата в сепаратора. Тук той попада в широко пространство и намалява скоростта си,
при което най-едрите частици се
отделят и се връщат по тръбата
обратно в мелницата за досмилане.
В горния край на сепаратора
въздухът заедно с по-ситните и найситните частици преминава танген-
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циално през направляващите лопатки във вътрешната конусна част на
сепаратора, която изпълнява функциите на циклон. Тук по-ситните частици се свличат по стените надолу
и също се връщат през тръбата за
досмилане, а най-ситните частици се
увличат от въздуха и се отделят в
циклона. От него очистеният въздух
се засмуква през вентилатора, с което цикълът на движението му се
затваря. За да не се вдига прах и да
не се замърсява околната среда, цялата система работи при налягане,
по-ниско от атмосферното.
Въздухът, засмукан през оста и през
другите недостатъчно уплътнени
места, се изпуска след вентилатора
през тръбата. На това място са
поставени две клапи. Едната притваря тръбата така, че сред нея
налягането на въздуха да бъде малко
по-ниско от атмосферното. Другата
клапа е поставена пред тръбата и
регулира количеството на въздуха,
което трябва да се изпусне в атмосферата.

Вибрационни топкови
мелници
Съществуват и вибрационни
топкови мелници, предназначени за
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фино смилане. При тези мелници барабанът не се върти, а вибрира с голяма честота. Това предизвиква
бързо движение на поставените в
него малки стоманени топки. Вследствие на честите удари между
топките и на стриващото им действие, материалът се смила сравнително бързо и много фино. Барабанът има кръгла или овална форма.
Вибрационните топкови мелници се
използват за всички начини за смилане – сухо или мокро, периодично
или непрекъснато, при отворен или
затворен цикъл. В зависимост от
начина на задвижване се различават
две принципно различни конструкции: ексцентрикова вибрационна
топкова мелница и инерционна топкова мелница.
Инерционните мелници се състоят от корпус, запълнен до около 80%
от обема със смилаща среда. Корпусът е монтиран на дебалансен вал
и лежи върху пружини. Движението
от електродвигател през гъвкав
съединител се предава на дебалансния вал, който привежда в трепетливо движение барабана на мелницата. Гъвкавият съединител изключва
предаването на вибрациите към
двигателя, а пружините - към фун-

дамента. Честотата на въртене на
вала е от 1400 до 4000 min-1, при
което възникват центробежни сили,
под действието на които корпусът
заедно с топките и смиланият материал извършват колебателни
движения по кръгови траектории.
Корпусът не се върти, а вибрира, докато топките извършват кръгови
движения с голяма честота. Постига се висока ефективност на смилане.
При ексцентриковите мелници
барабанът е монтиран на ексцентриков вал, при чието въртене се извършват вибрационни движения по
кръгова траектория. Смилащите
тела на вибрационните мелници са
стоманени или порцеланови топки,
или тела с различна конфигурация
(лещи, малки пръти и др.).

Прътови мелници
Прътовите мелници имат конструкция, подобна на топковите мелници с централно разтоварване. Биват три вида - с централно разтоварване, със странично периферно
разтоварване и с централно периферно разтоварване. Използват се за
мокро смилане, но тези с периферното разтоварване се използват и за
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сухо смилане. Смилащата среда представлява стоманени пръти с диаметър от 40 до 110 mm, като дължината им е от 25 до 50 mm по-къса
от вътрешната дължина на мелницата. Характерно за тези мелници
е, че могат да работят с по-едър
захранващ материал, а ефективността на смилане е висока. По-едрите
частици поемат удара на прътите,
а ситните се предпазват от пресмилане. Поради това те се използват
за едностадийно грубо смилане.
Прътовите мелници се използват за
смилане на руда, въглища и други
мокри и сухи приложения.

Колоидни мелници
В случаите когато раздробяването на материала трябва да бъде
много фино (до части от микрона),
се използват колоидни мелници. Размерите на най-едрите частици
смлян материал при тях е от 1 до
0,4 µm. Те се използват и за получаване на колоидни суспензии за емулгиране и приготвяне на хомогенни
разтвори. Смилането на материала
в колоидните мелници се извършва
чрез триене или удари по мокър или
сух начин. При мокрия метод течността с плуващите в нея твърди
частици постъпват през специални
отвори, като при първата мелница
скоростта на въртене на вертикалния ротор е много висока от 30 –
125 m/sec. и разстоянието между
ротора и гнездото е много малко
(0,05 mm). При другия тип мелница
суспензията се подлага на многобройните удари на палците, при
което се постига ефектът на фино
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смилане. Колоидните мелници работят обикновено в затворен цикъл,
при което суспензията се обработва толкова дълго, докато се получи
желаното съотношение на смилане.
Мокрото смилане е най-разпространеният и достъпен начин за приготвяне на колоидни разтвори.
За фино сухо колоидно смилане се
използват центробежно-топкови
колоидни мелници. Те се пълнят с
голям брой топки (от 1000 - 100
000), с диаметър от 8 до 15 mm. При
бързото въртене на тарелката,
топките с голяма скорост се изхвърлят от центробежната сила към
периферията на работната камера,
където се смесват с обработвания
материал. Материалът се подава от
специално захранващо устройство, а
готовият продукт се извежда с помощта на въздушен сепаратор. За
сухо смилане могат да се използват
и ударно-дискови мелници, при които
дисковете се въртят с много голяма скорост. Смилането на материала по сух начин не осигурява достатъчно малък размер на колоидните частици.

Автогенни мелници
Този тип мелници имат голям диаметър и малка дължина, като съотношението D:L е от 3:1 до 2,2:1.
Съществуват разновидности за
мокро смилане с D:L от 1,2:1 до
0,58:1. За да се извърши самосмилане, рудата се подава в мелниците
след едро трошене, изключват се
вторият и третият стадий на
трошене. Постига се значително
намаляване на разхода на енергия и
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стомана, добро разкриване на минералите и се намалява пресмилането
им. При някои суровини използването им е невъзможно поради натрупване на „междинни класове“, които
нито се смилат, нито играят роля
на смилаща среда. В отделни случаи
това се преодолява чрез подаване на
определено количество топки, тогава смилането е полуавтогенно.

Пръстенови мелници
Работният орган на пръстеновите мелници се състои от стоманени ролки или топки, които се търкалят по пръстен. Търкалящите се ролки или топки се притискат към
пръстена под действието на центробежна сила или пружини. Смилането на материала става чрез натиск,
смачкване и стриване.

Струйни мелници
Струйните мелници са аеродинамични смилащи апарати, в които
процесът е автогенен. Смилането се
осъществява без смилаща среда, а
от удари на частиците върху бронята или една в друга. В зависимост
от енергоносителя биват: пароструйни, въздухоструйни и газоструйни. Струйните мелници биват
с вертикална и хоризонтална работна камера. Различават се още по броя
на инжекторните устройства, начина на отделяне на готовия продукт
и други показатели. Този тип мелници осигуряват получаване на много
фин продукт, затова се използват в
керамичната, химическата, лаковобояджийската промишленост и други производства.
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»„ÎÂÌË Î‡„ÂË
»

„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò‡ ‚Ë‰ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË, ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. ŒÚ ÚˇıÌÓÚÓ
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ·‡ÁËÒÌ‡Ú‡
ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÌÂ ÒÂ Â ÔÓÏÂÌËÎ‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ. «Ì‡˜ËÚÂÎÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ, Ó·‡˜Â, ÒÂ Á‡·ÂÎˇÁ‚‡ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡. œÓ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, Ì‡ ÚÓÁË
Ù‡ÍÚ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÒÂ ‰˙ÎÊ‡Ú
ÔÓ-‰Ó·‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ÔÓ‰˙Î„Ëˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÒÓÍ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë„ÎÂÌË
Î‡„ÂË. ŒÒÌÓ‚Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò‡
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ‚
ÒÎÛ˜‡ˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÓÎÍË. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÎÍËÚÂ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ ÚË ‰Ó ‰ÂÒÂÚ
Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ ËÏ.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ï‡ÎÍÓÚÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ
ÒÂ˜ÂÌËÂ, ‰˙ÎÊ‡˘Ó ÒÂ Ì‡ Ï‡ÎÍËˇ
‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ÓÎÍËÚÂ, ÚÂÁË Î‡„ÂË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò „ÓÎˇÏ‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ.
»„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡
ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Î‡„ÂÛ‚‡ÌËˇ ‚
ÏÂÒÚ‡ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ‡‰Ë‡ÎÌÓ ÔÓ-
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ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. —˙˜ÂÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓÂÏ‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ò‡ ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÚÂ ‰‡ Ò‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËˇÚ ËÁ·Ó ‚ ¯ËÓÍ Í˙„ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ¡Ë‚‡Ú ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍË Ë ÒÚÓËÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ,
‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë Ú. Ì.

Конструктивни
особености
ŒÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Ô˙ÒÚÂÌ, ÒÂÔ‡‡ÚÓ, ÍÓÈÚÓ ‰˙ÊË ÓÎÍËÚÂ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÓÒÚ‡ ËÏ, Ò‡ÏËÚÂ Ë„ÎÂÌË ÓÎÍË Ë
‚˙Ì¯ÂÌ Ô˙ÒÚÂÌ. œÓ‡‰Ë ¯ËÓÍËˇ
Í˙„ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ „ÓÎˇÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ‡ÁÏÂË, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ. ◊ÂÒÚÓ ÚÂÁË Â¯ÂÌËˇ Ò‡
Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ ËÎË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË. Õ‡ÔËÏÂ, ÒÂ‰
ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ‚‡Ë‡ÌÚË Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ò‡ Ë„ÎÂÌË Î‡„ÂË Ò˙Ò ËÎË
·ÂÁ ÒÂÔ‡‡ÚÓ. ƒÛ„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ Â-

¯ÂÌËÂ ÔË ‡‰Ë‡ÎÌËÚÂ Ë„ÎÂÌË Î‡„ÂË Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ËÏ ·ÂÁ
‚˙ÚÂ¯Ì‡ „Ë‚Ì‡. «‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
‚ ÍÓËÚÓ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ËÎË Ú‡ÍÓ‚‡
ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ, ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú Î‡„ÂË Ò ‚„‡‰ÂÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ ÂÎ‡ÒÚÓÏÂÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ÓÚ ‡ÍËÎÌËÚËÎ ·ÛÚ‡‰ËÂÌÓ‚ Í‡Û˜ÛÍ. ¿ÍÒË‡ÎÌËÚÂ Ë„ÎÂÌË Î‡„ÂË, ÓÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙Ò ËÎË
·ÂÁ ¯‡È·Ë. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ò˙˘Ó Ë
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ‡‰Ë‡ÎÌÓ-‡ÍÒË‡ÎÌË
Ë„ÎÂÌÓ-Ò‡˜ÏÂÌË Î‡„ÂË. —Â‰ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ ÔË Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò‡ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚ‚ÓÂÌ ËÎË Í‡ÔÒÛÎÓ‚‡Ì ÚËÔ. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ·Óˇ Â‰Ó‚Â, ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ Ë„ÎÂÌË Î‡„ÂË Ò‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ
Â‰ÌÓÂ‰ÌÓ ËÎË ‰‚ÛÂ‰ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ (ÙË„. 1). ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ë Ò‡ÏÓÌ‡„‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ.
»„ÎÂÌË Î‡„ÂË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚˙‚
‚ÒË˜ÍË ÒÂËË, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë: ÓÒÓ·ÂÌÓ
ÎÂÍ‡, ÎÂÍ‡, ÎÂÍ‡ ¯ËÓÍ‡, ÒÂ‰Ì‡,
ÒÂ‰Ì‡ ¯ËÓÍ‡ Ë ÚÂÊÍ‡. ‡ÍÚÓ Â
‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡
Î‡„ÂËÚÂ ‚ ÚÂÁË ÒÂËË Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ „‡·‡ËÚÌËÚÂ ËÏ ‡ÁÏÂ-
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Ë ‚ ÓÒÓ‚Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË ˜ÂÒÚÓ ·Ë‚‡Ú ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÌË Ì‡ Ë„ÎÂÌË Î‡„ÂË Ò Ó·˘Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ‡‰Ë‡ÎÌË Ë ÓÔÓÌË Î‡„ÂË. –‡‰Ë‡ÎÌËÚÂ
Ë„ÎÂÌË Î‡„ÂË, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÔÓÌ‡ÒˇÚ Ò‡ÏÓ ‡‰Ë‡ÎÌË ÒËÎË. “Â
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÏ‡Ú Ï‡ÎÍË ‡‰Ë‡ÎÌË
‡ÁÏÂË, ÔÓ ÔÓ‰Ó·ËÂ Ì‡ ÔÎ˙Á„‡˘ËÚÂ Î‡„ÂË, Á‡ ˜ËÈÚÓ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ
˜ÂÒÚÓ ·Ë‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË, ‡ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò „ÓÎˇÏ‡
ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÂÍÓÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒËÚÂ Ì‡
„Ë‚ÌËÚÂ Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ
ÔË ÔÓ-ÌËÒÍË ˜ÂÒÚÓÚË Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ „ÓÎˇÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ú˙Í‡Îˇ˘Ë ÂÎÂÏÂÌÚË, Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË ·ÂÁ ÒÂÔ‡‡ÚÓË ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓ‡‚ËÌ‡, ÍÓÂÚÓ
„Ë Ô‡‚Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÔË
ÒËÎÌÓ ÍÓÎÂ·‡ÚÂÎÌË ¯‡ÌËÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ
ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚËÂÌÂ, Á‡ Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË ÔË‚Â‰ÂÌËˇÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚËÂÌÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌ Í‡ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÚËÂÌÂ ‚
Î‡„Â‡ Í˙Ï ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ ‚ ÓÔÓ‡Ú‡ Ë ‡‰ËÛÒ‡ Ì‡
ÓÚ‚Ó‡ Ì‡ Î‡„Â‡, ‰ÓÒÚË„‡ 0.01.

Сепараторът
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡ıÏÂ, Ï‡Í‡
ÒÂÔ‡‡ÚÓ˙Ú ‰‡ Â ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ë„ÎÂÌËˇ Î‡„Â, ÚÓÈ ÌÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂ-
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ÎÂÌ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò˙Ò ÒÂÔ‡‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë ÓÚ‡ˆËÓÌÌË ÒÍÓÓÒÚË. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÒÂÔ‡‡ÚÓ˙Ú ‰˙ÊË Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡ ÓÎÍËÚÂ. —Â‰ Ì‡È‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡ Â ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡.
ÕÓ ÓÒ‚ÂÌ ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë Ë„- Фиг.
ÎÂÌË Î‡„ÂË Ò˙Ò ÒÂÔ‡‡ÚÓË
ÓÚ ÙË·ÓÌ‡Ô˙ÎÌÂÌ ÔÓÎË‡ÏË‰ Ë ‡ÎÛÏËÌËÈ. ŒÒ‚ÂÌ ÔÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î, ÒÂÔ‡‡ÚÓËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
‡ÁÎË˜‡‚‡Ú Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ.

Характеристики на
иглените ролки
–ÓÎÍËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ Ë„ÎÂÌËÚÂ
Î‡„ÂË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú
ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò
‚ËÒÓÍ‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ. Õ‡È˜ÂÒÚÓ Ò‡ Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÌË ‰Ë‡ÏÂÚË
1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 Ë 5 mm, Í‡ÚÓ Á‡
‚ÒÂÍË ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÌˇÍÓÎÍÓ ‰˙ÎÊËÌË ÓÚ ÓÍÓÎÓ 4,5 ‰Ó Í˙Ï 50 mm. «‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ
ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ò‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ÚË ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ‰ÓÔÛÒÍÓ‚ËÚÂ ÔÓÎÂÚ‡ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ ‰Ë‡ÏÂÚË Ì‡ ÓÎÍËÚÂ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÒÔˇÏÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙. —‡ÏËÚÂ
ÓÎÍË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
‚ ‰‚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË - Ò ÔÎÓÒÍË Ë ÒÙÂË˜ÌË ˜ÂÎ‡.
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—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡
Ë„ÎÂÌËÚÂ Î‡„ÂË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡
Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ë ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍÓÚÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ, ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ, ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ.

Комбинирани иглени
лагери
ÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ Ë„ÎÂÌË Î‡„ÂË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ
‡‰Ë‡ÎÌË Ë„ÎÂÌË Î‡„ÂË Ò ‡ÍÒË‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡ˇÂÏ‡ ˜‡ÒÚ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÚÂÁË Î‡„ÂË Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú ‡‰Ë‡ÎÂÌ Ë ÛÔÓÂÌ Î‡„Â. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ ÒÂÔ‡‡ÚÓ˙Ú Ì‡ Ë„ÎÂÌËˇ Î‡„Â ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÂÌ Î‡„Â, ‡ ÛÔÓÌËˇÚ ÒÙÂË˜ÂÌ
ËÎË ÓÎÍÓ‚ ÒÂÔ‡‡ÚÓ - ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÛÔÓÂÌ Î‡„Â. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓÌ‡ÒˇÌÂ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌË Ë ÓÒÓ‚Ë
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Åäíî÷èïîâ Power
Line ìîäåì îò Maxim
Åäíî÷èïîâèÿò Power Line
ìîäåì MAX2992 íà Maxim îñèãóðÿâà èçãðàæäàíåòî íà íàäåæäíà êîìóíèêàöèÿ íà äúëãè
ðàçñòîÿíèÿ è èçãðàæäàíå íà
ãîëåìè ìðåæè îò óñòðîéñòâà. Ìîäåìúò îñèãóðÿâà ñêîðîñò äî 300 kbps ïîëóäóïëåêñ
àñèíõðîíåí ðåæèì ïî AC çàõðàíâàùà ëèíèÿ. Åäíî÷èïîâîòî
ðåøåíèå âêëþ÷âà â ñåáå ñè ÿäðî íà ìèêðîêîíòðîëåð MAXQ30 (32
bit), MAC è PHY ñëîåâå íà ìîäåì ïî ñòàíäàðò G3-PLC. MAX2992 ïîääúðæà MAC ñëîé 6LoWPAN êîéòî ïîçâîëÿâà èçïîëçâàíåòî íà IPv6
ïàêåòè. Âãðàäåíàòà ïîääðúæêà íà CSMA/CA (Carrier Sense Multiple
Access with Collision Avoidance/Channel Access) è ARQ (Automatic
Repeat Request) çàåäíî ñ ìðåæîâèÿ ïðîòîêîë çà ðóòèðàíå ïîçâîëÿâàò èçãðàæäàíå íà ñëîæíè ìðåæè îò ìíîãî óñòðîéñòåâà ïðè èçïîëçâàíå íà íàëè÷íàòà ìðåæà çà çàõðàíâàíå. Ñèãóðíîñòòà íà äàííèòå ñå îñèãóðÿâà îò âãðàäåíî AES-128 êðèïòèðàùî ÿäðî. ×èïúò
ðàáîòè â ÷åñòîòíèòå äèàïàçîíè îò 10 kHz äî 490 kHz, êîèòî ïîêðèâàò èçèñêâàíèÿòà íà ñòàíäàðòèòå CENELEC, FCC è ARIB.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ - îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà MAXIM
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