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Комет Електроникс и Microchip проведоха технически семинар PIC32 MPLAB Harmony
На 2 юни т. г. Microchip Technology, със съдействието на официалния им
дистрибутор Комет Електроникс, проведе в София семинар на тема PIC32 MPLAB Harmony Hands On Workshop. В програмата на събитието бяха включени
представяне на елементите на MPLAB Harmony, създаване на малки начални
проекти за работа с развойната среда, демонстрация и анализ на по-сложни
проекти с използване на различни комуникационни интерфейси като USB и TCP,
както и библиотека с изображения.
„MPLAB Harmony е софтуерен инструмент, предназначен за използване заедно с MPLABX, който позволява разработка и конфигуриране на проекти,
базирани на PIC32 микроконтролери. Това е първата развойна среда, която
предлага възможности за лицензиране, препродажба и поддръжка на софтуер,
драйвери, библиотеки и RTOS както от Microchip, така и от други производители“, заявиха от Комет Електроникс.

WITTMANN разширява производствения си капацитет
Нарастващото търсене на роботите и продуктите за автоматизация на
WITTMANN накара фирмата да пристъпи към осъществяването на двустепенен план за разширяване на производствения капацитет, съобщиха от Витман
Батенфелд България. Първият етап приключи успешно в средата на май 2015
г. Вече е възможно производството на 4200 робота годишно. С реализацията
на този план възможностите за сглобяване и усвояване на нови малогабаритни изделия в унгарския завод на Витман в Мошонмаджаровар (Mosonmagyarovar)
бяха увеличени. Този завод произвежда предимно роботите модел W808 и W818.
Те са с широко поле на приложение, лесно приспособими към различни задачи и
могат да боравят с полезни товари съответно до 3 или до 6 кг. Количествата, произвеждани в Унгария, са предостатъчни за покриване на търсенето на
европейския пазар конкретно на тези два модела на WITTMANN.
Вторият етап от плана включва цялостно разширение на производството
на роботи в централата на групата WITTMANN във Виена. Приключването на
работите е планирано за януари 2016 г. Увеличаването на производството във
Виена ще съвпадне с увеличаването на производствения капацитет на американския завод за сглобяване на WITTMANN в Торингтън, Кънектикът. По този
начин, ще бъде достигнато общо годишно производство от 4500 робота.

Девня цимент стартира нова производствена линия
Новата производствена инсталация на Девня цимент, за която компанията
получи сертификат за "Инвеститор Клас А" през 2012 г., започна работа с
пълен капацитет на 29 май т. г. Стойността на инвестицията е над 160 млн.
евро. Лентата прерязаха министър-председателят Бойко Борисов, главният
изпълнителен директор на Италчементи груп Карло Пезенти и посланикът на
Република Италия Марко Контичели.
Новото съоръжение ще отговори на търсенето на вътрешния пазар, както
и в Източна Европа. В него ще се произвеждат около 4000 т клинкер на ден и
1,5 млн. т цимент годишно. В края на церемонията Серж Шмит, изпълнителен
директор на Девня цимент, представи своя наследник Стефано Коста, който
поема ръководството на компанията от 1 юни т. г.
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Yokogawa лансира на пазара нов модел лазерен анализатор за газове
Yokogawa представи нов модел диоден лазерен анализатор за газове с възможности за прецизна настройка спрямо условията на приложението, съобщиха
от компанията. „Анализаторът TDLS8000 представлява интегрирано високонадеждно устройство за директно измерване в процеса, което разполага с
TruePeak трансмитер (клас SIL2) в комбинация с интелигентна лазерна технология и сензорен екран за добра видимост и лесна настройка. Газовият анализатор е в съответствие с комуникационни стандарти HART и Modbus TCP и
позволява автоматична настройка на работния режим, включително в тежки
приложения“, информират от Yokogawa.
TDLS8000 разполага със система за лесно отстраняване на проблеми в
полеви условия. Устройството съхранява данните от измерванията до 50
дена и се отличава с компактен дизайн, бърза и лесна инсталация. Анализаторът за газове е сертифициран за Zone2/Div2 и Zone1/Div1. „Yokogawa
TDLS8000 позволява надеждни измервания на O2 и CO + CH 4, което го прави
изключително подходящ за управление и оптимизиране на горивните процеси. Анализаторът гарантира усъвършенствана ефективност, подобрена безопасност и по-дълъг експлоатационен период. При процесен мониторинг на
О2 устройството осигурява висока гъвкавост и надеждност“, допълват от
компанията.
Интегрираният в Yokogawa TDLS8000 O2 анализатор се характеризира с
висока чувствителност и бърза реакция благодарение на директното измерване в процеса, както и с висока устойчивост на смущения. С използването му
отпада необходимостта от система за подготовка на пробата.

Амара Лайтинг представи нова цветна серия COB светодиоди BARTENDER
От началото на м. юни т. г. Амара Лайтинг предлага нови цветни светодиоди със специфична дължина на вълната от Lustrous Technology.
„Цветната серия Bartender се състои от 6 много наситени плътни цвята
в 3 различни типа светодиоди – XOB Light engine-220 V, COB светодиоди 20
W и 45 W“, разказаха от Амара Лайтинг. „Сериите Bartender са с различен от
традиционните едноцветни светодиоди дизайн - използван е фосфор директно от широкия цветен спектър. По този начин нивото на интензитета на
светлината е далеч по-балансирано, а полученият цвят е хомогенен и естетичен. Традиционно, при създаването на смесени цветове се използват чипове на 3-те основни цвята - червен/зелен/син. Този метод обаче с времето
може да се окаже несигурен, ако един от чиповете изгори или отслаби силата си на светене. В сериите LUSTROUS Bartender се използва фосфор, взет
директно от широкия цветен спектър, а чиповете са само сини. По този
начин се избягва проблемът с евентуално изменение на цвета във времето.
В допълнение, сериите LUSTROUS Bartender използват патентована оптика
за увеличаване на светлинния поток и защита от окисляване“, допълниха те.
От Амара Лайтинг подчертаха, че освен наситените и визуално много
привлекателни цветове, те имат и практическа употреба - светодиодът
„whiskey soda„, например, е изключително подходящ за осветяване на всякакви
хлебни и тестени изделия. „20 W и 45 W COB вариантите са с патентованото
силиконово покритие на Lustrous Technology, което защитава продукта от
влагата“, информираха от компанията.
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ifm предлага нови сензори за металопреработващата индустрия
Ifm предлага широка гама от индустриални сензори и системи за следене на
състоянието, в съответствие с изискванията в металопреработващата
индустрия. Сред новите модели са серията сензори за поток SB и инфрачервените температурни сензори TW, съобщиха от компанията. „Сензорите за
поток SB работят на мехатронен принцип. Съставени са от качествени материали и са устойчиви на високи температури, което ги прави идеално решение за металопреработващата индустрия. Предлагат се модели с аналогов
4...20 mA или с цифров изход. Издържащи на налягане до 15 bar, след монтаж
сензорите не се нуждаят от поддръжка“, поясниха от ifm.
„Инфрачервените температурни сензори от серията TW измерват с изключителна точност обекти на големи и малки разстояния. С компактните си
размери тези сензори могат да измерват температура на труднодостъпни
места - при производството на стомана, стъкло или пластмаса. Благодарение
на иновативната технология, използвана при създаването им, сензорите са
изключително издръжливи на сурови среди и високи температури, като задържат голямата си точност. Например в стоманолеярна, където температурата на отливания обект трябва да се следи прецизно, сензорът свежда влиянието на външната светлина до минимум. Трансмитерът може бързо и лесно
да бъде настроен както на място, използвайки дисплей и два бутона върху
корпуса, така и дистанционно, посредством свободно програмируемия си аналогов изход“, допълниха от компанията.

Microchip Technology придобива Micrel
Microchip сключи споразумение за придобиването на американския производител на интегрални схеми Micrel срещу 839 млн. USD. Компанията, базирана в Сан
Хосе, Калифорния, е известна основно с производството на аналогови чипове.
Сред продуктите, които Micrel произвежда, са mixed-signal, аналогови и силови
електронни компоненти, MEMS-базирани тактови генератори, тактови генератори без кварц, Ethernet комутатори, както и интегрални схеми на приемопредаватели за реализация на физическия слой на мрежова архитектура.
„Удовлетворени сме, че Micrel става част от екипа на Microchip. Портфолиото на Micrel от решения за управление на линейни схеми и електрозахранвания, LAN решения, тактовите генератори и комуникационните продукти, както и силните позиции в индустриалния, автомобилния и в комуникационния
сектор, допълват отлично редица от инициативите на Microchip в тези области. Вярваме, че комбинирането на бизнеса на Micrel с бизнеса на Microchip ще
създаде значителни възможности за синергия и продажби“, коментира Стив
Санги, президент и главен изпълнителен директор на Microchip Technology.

Behr-Hella Thermocontrol откри завода си в Божурище
Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) официално откри своя завод за производство
на компоненти за климатични и терморегулаторни системи за автомобилната
промишленост в Икономическа зона София-Божурище. На церемонията по откриването присъстваха президентът Росен Плевнелиев и министърът на на икономиката Божидар Лукарски, които приветстваха инвестицията и изтъкнаха
приноса на държавата за нейното реализиране. В завода, който ще бъде и един
от развойните центрове на компанията, вече работят 120 служители.
BHTC е съвместно предприятие, основано през 1999 г., между германските
Hella KGaA Hueck & Co. и Behr GmbH & Co. KG и е сред водещите производители
на контролни панели и уреди за обслужване и управление на климатични инсталации за автомобили. Основни клиенти на фирмата са производители като
тези от групата на Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche, General Motors и др.
„Оптимисти сме за бъдещето си в България. Отличната подкрепа от страна на българското правителство и местната власт, както и наличието на
висококвалифицирани кадри доведоха до финалното ни решение да построим
завода именно тук. След първоначалната инвестиция от над 40 млн. лв. планираме в следващите 5 години вложенията ни да надхвърлят 50 млн. лв. и да
бъдат разкрити още близо 400 работни места“, заяви главният изпълнителен
директор на BHTC Томас Шулте.

Нова оперативна програма за малките и средни предприятия
Оперативна програма за изпълнение на „Инициативата за малки и средни
предприятия„ се добавя в списъка с програми, които ще се изпълняват в периода 2014-2020 г., съобщиха от Министерски съвет. Това е инициатива на
Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за прилагане на
финансови инструменти за малките и средни предприятия. Основните цели на
програмата са свързани с ускоряване прилагането на финансовите инструменти и увеличаване на ефекта от тях чрез осигуряване на допълнителни средства за европейските малки и средни предприятия.
За изпълнението на програмата не се изисква национално съфинансиране на
операциите, като е налице възможност и за допълнително финансиране от
бюджета на Европейския съюз по програми COSME и Хоризонт 2020, както и
от Европейската инвестиционна банка/Европейския инвестиционен фонд. За
осигуряване на националната вноска за участие в Инициативата се предвижда
да бъде заделен ресурс в размер на 102 млн. евро, които да бъдат релокирани
от одобрената ОП „Иновации и конкурентоспособност„ 2014-2020.
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ВиВ Изоматик предлага
продуктите на
на Pepperl&Fuchs FA
на българския пазар
Фирма ВиВ Изоматик отскоро
предлага на българския пазар продуктите от каталога на немския производител на решения в областта на
автоматизацията Pepperl&Fuchs, направление Factory Automation.
„Pepperl&Fuchs – FA произвеждат
високонадеждни сензори съгласно
последните технологични стандарти с приложения във всички индустриални сектори. Портфолиото на
компанията обхваща индуктивни, капацитивни, фотоелектрични и ултразвукови сензори, енкодери и др.
Особено развити са решенията за
RFID идентификация и позициониране“, заяви Владимир Лазаров, управител на ВиВ Изоматик.
Продуктите на немската фирма
са насочени към области като: машиностроене; автомобилен сектор; мобилно и процесно оборудване; ВЕИ;
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опаковъчна индустрия; производство
на врати, портали и асансьори и др.
„Като глобален производител на
индустриални сензорни системи и
технологии, специализираме в областта на заводската автоматизация
с изчерпателна гама продукти, които лесно се адаптират към разнообразни приложения. Разполагаме с
търговски офиси по целия свят, локализирани в близост до ключовите ни
индустриални пазари и клиенти. Така
утвърждаваме позицията си на предпочитан глобален партньор в областта на заводската автоматизация“,
допълниха от Pepperl&Fuchs.
Гамата решения на немската компания включва още устройства и сензори за измерване на разстояние; сензори за врати и асансьори; позициониращи системи; сензори за наклон
и ускорение; абсолютни и инкремен-

тални ротационни енкодери. В каталога на Pepperl&Fuchs са включени и
баркод четци, логически контролери,
системи за RFID идентификация и
пълна гама аксесоари.
„Експертният ни опит и стремеж
към иновации ни помогнаха да разработим най-всеобхватната продуктова линия от индустриални сензорни
технологии и интерфейсни компоненти в света. Глобалното присъствие,
надеждни услуги и гъвкави производствени съоръжения на Pepperl&Fuchs
гарантират цялостни и ефективни
решения за всички приложения в областта на автоматизацията“, обобщиха от немската фирма.
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ЮМТ издаде нов каталог за
твърдосплавни инструменти
Наскоро фирма ЮМТ издаде нов
продуктов каталог, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от компанията. „В
него са представени обновени продуктови линии, допълващи вече познатите гами твърдосплавни инструменти с марката UMT. В отговор
на специфичните нужди на българското и световно металообработване, фирмата започна да произвежда
разширена гама твърдосплавни монолитни свредла, като новостите
включват не само многобройни допълнения на размери на съществуващи
типове инструменти, но и изцяло
нова серия спирални свредла с усилена опашка и вътрешно охлаждане.
В каталога може да намерите и
информация относно двойно повече
видове предлагани твърдосплавни
монолитни фрези, като новите пред-
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ложения на ЮМТ са за оптимизирана
работа върху въглеродни и неръждаеми стомани, както и трудни за
обработка или закалени материали.
В допълнение, фирмата вече има
възможност да предложи голямо разнообразие от металорежещи решения за инструменталното производство“, поясниха от ЮМТ.
„Като основен доставчик на специални монолитни твърдосплавни
инструменти в България, в новия си
каталог ЮМТ включи и обновени
форми на запитване за специални
инструменти тип свредло, фреза,
както и възможност за запитване за
зенкери и райбери. Продължават да
се приемат и запитвания за PCD
инструменти за обработка на метали и дърво, както и за извършване на
услуги, свързани с презаточване или

нанасяне на нанокомпозитни PVD
покрития“, допълниха от компанията.
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Rittal представи серията
индустриални климатици
климатици от ново
поколение Blue e+ на Hannover Messe
Rittal представи новостите в продуктовото си портфолио в рамките
на тазгодишното издание на мащабното международно изложение за индустриални технологии Hannover
Messe, което се проведе от 13 до 17
април в Хановер, Германия. За поредна година немската фирма беше найголемият изложител на събитието
с щанд от около 2000 кв. м. По време
на изложбения форум компанията
представи за първи път енергийно
ефективната серия индустриални
климатизиращи системи Blue e+.
"Тези системи гарантират до 75%
по-добра ефективност благодарение
на интегрираните компоненти за
контрол на скоростта и технологията с вградена термотръба Heat
pipe. Четири години бяха нужни за да
представим пред вас този продукт.
Прекарахме това време в усъвършенстване на технологията, която днес
ни прави иновационен лидер", подчерта д-р Томас Щефан, управляващ директор изследвания и развитие на
Rittal Германия.
Сред предимствата на новата серия климатици е подобреният експлоатационен живот на компонентите и на охладителния модул благодарение на специално разработена технология за щадящо компонентите
охлаждане. Охладителите разполагат с три контролни режима, сензорен дисплей и интелигентни интерфейсни решения, които позволяват
лесно и удобно управление
Германският канцлер Ангела Меркел и вицепремиерът на Индия Нарендра Моди бяха специални гости
на щанда на компанията на тазгодишното издание на Хановерския панаир. Двамата гости изказаха впечатленията си за иновациите, представени за първи път от Rittal пред
посетителите на панаира. "Презентацията на Rittal извежда на преден
план енергийната ефективност и
иновативните решения за Industry
4.0 и доказва важността на средните по мащаб компании за глобалната индустрия", заяви канцлерът
Меркел, като определи посещението
на щанда на Rittal като "вълнуващо
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пътешествие, което показва как се
изменя светът на машините". Тя и
колегата й Нарендра Моди се запознаха в детайли с предимствата на
енергийно ефективната серия охладители Blue e+.
"Базирани на иновативна хибридна технология, която използва пасивно и активно охлаждане, климатиците от ново поколение на Rittal се
нуждаят от много по-малко енергия
и имат високи екологични показатели", изтъкнаха експертите на фирмата. Те добавиха, че охладителите
са проектирани за работа в ел. мрежи с номинални напрежения от 110
до 480 V, което ги прави приложими
по цял свят.
"Rittal поддържа лидерска позиция
на глобалния пазар на охладителни
системи. Първоначалните тестове на
серията климатици в автомобилната
индустрия показаха, че развитието
на технологията вече отговаря на
потребностите и очакванията на реални промишлени приложения. Резултатите са впечатляващи. Актуални
тестове на ефективността на системите, проведени в базата на Audi в Инголщад, Германия, доказват енергийни спестявания от близо 80%", коментира Фридхелм Лох, собственик и главен изпълнителен директор на Rittal.

В допълнение към премиерата на
серията индустриални охладители
Blue e+, в презентацията си на изложението фирмата беше заложила
на интерактивни стени и демонстрации на живо. На всеки 15 минути
специалисти от Ритал представяха
пред посетителите новости в продуктовата гама на компанията. Фокус бе поставен върху Perforex LC
3015, първата в света 3D лазерна машина за производството на контролни системи. Акцент беше поставен
и върху проекта на германското правителство Industry 4.0, базиран на
стратегия за високотехнологично
компютъризиране на индустрията.
В рамките на изложението си немската компания представи и резултатите, реализирани при съвместното управление на веригата на добавена стойност със сестринските
й компании Eplan, Cideon и Kiesling.
"Така производителите на машини,
оборудване, контролни системи и
разпределителни уредби могат да се
възползват от предимствата на веригата на добавената стойност и
икономии в размер на до 50% от разходите благодарение на непрекъснати потоци от данни от инженерните към производствените звена", казаха в заключение от Rittal.
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Вайд-Бул проведе
демонстрационна обиколка
с инфомобил на Weidmuller

От 18 до 22 май т. г. фирма ВайдБул проведе демонстрационна обиколка с инфомобила MoKu в страната. Мобилният изложбен център
посети специализирани фирми, представяйки различни технологични решения за промишлеността от гер-
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манската компания Weidmuller. „Камионът е окомплектован с пълната
гама изделия, предлагани от немския
производител с над 150-годишна история: редови клеми и принадлежности, клеми и съединители за печатни платки, клемни кутии, силови куплунги и щуцери, промишлени електронни изделия, ръчни професионални
инструменти, системи за маркиране, индустриален Ethernet - активни
и пасивни компоненти, интерфейси
за промишлени модули“, поясниха от
компанията.
„Посетителите бяха запознати с
последните новости от фирмата,
която е световен лидер в областта на електрическите връзки и интерфейсната техника. Интерес
предизвикаха различните нововъведения при редовите клеми: образци-

те с връзка Push-in на 16 нива и
цветно кодиране; новите все помощни представители на клемите
за печатни платки; модулните куплунги от серията RoskStar; прецизните инструменти за рязане на проводници в областта на електрониката, както и за кабели до ф 80; найновите тестери на напрежение;
клемните кутии от лят алуминий,
неръждаема стомана и различни пластмаси; специализираните клеми за
ширмовани кабели; системите за
цветно и графично маркиране на
табла, апаратура, проводници, кабели и клеми, в т.ч. с табелки от алуминий и неръждаема стомана“, допълниха от Вайд-Бул.
През есента инфомобилът ще посети гр. Пловдив и региона, както и
Черноморието.
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Акерман Електроник
БГ представи
компоненти и
модули за
за Internet of
Things (IoT)

На 20 май 2015 г. в Хотел Централ Форум в София се
проведе извънреден технически семинар на Акерман Електроник БГ с основна тема концепцията Internet of Things
(IoT). В качеството си на оторизиран дистрибутор на
Texas Instruments Inc. и на локален партньор на AVNET
Abacus, Акерман Електроник БГ насочи вниманието на клиентите си върху развитието на идеологията IoT и съответните продуктови групи, които фирмата дистрибутира. След изложение на организацията, стратегията и
резултатите на Акерман Електроник БГ бяха дискутирани техническите и логистични предимства за фирмите,
произвеждащи електроника, от използването в разработките им на компонентна база от утвърдени производители и от партнирането с официални оторизирани дистрибутори. От обширната гама продукти и производители на AVNET Abacus бяха засегнати различни видове
сензори, антени, комуникационни модули и батерии – зареждаеми и незареждаеми. По отношение на портфолиото на Texas Instruments Inc., сесиите бяха ориентирани към
структурата на облачните услуги и приложения в области като жилищна, сградна и индустриална автоматизация, персонална електроника, грижа за здравето и др.
Като градивни компоненти на IoT устройствата бяха
изложени комуникационни интегрални схеми и модули
(WiFi – мрежови процесори, ZigBee, NFC, Bluetooth и BLE,
6LoWPAN); Ultra Low Power микроконтролери – с FRAM
памет (засега единствени в света); сензори – Hall Effect,
Temperature, Proximity, Humidity, Pressure, Ambient Light;
Battery Management схеми – протекторни чипове, чипове
за измерване на капацитет на батерия с 1% точност,
чарджери, включително и за безконтактно зареждане.
Материалите бяха представени от: Герхард Хорват
(регионален мениджър продажби) и Харалд Денк (приложен инженер) от AVNET Abacus; Бурак Илхан (регионален
мениджър продажби) и Юнус Караборек (приложен инженер) от Texas Instruments Inc.; Томи Маляков (управител),
Младен Иванов и Мартин Мартинов (приложни инженери) от Акерман Електроник БГ.
Предстои традиционният тридневен семинар на Акерман Електроник БГ, който и тази година ще се проведе
през септември или октомври.
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AББ организира серия
презентации на новите
софтстартери PSTX
П

рез м. юни т. г. АББ България
провежда серия от презентации на
новите софтстартери PSTX. Три от
тях вече се състояха в градовете
Варна, Пловдив и София, а на 25 юни
предстои последното събитие в
Стара Загора. Лектор е Стефан Янков, ръководител на техническия и
офертен отдел за продукти ниско напрежение в АББ България. Събитията са насочени към проектанти, инженерингови компании и към крайни
клиенти, основно от индустрията и
водния сектор.
„Интересът към презентациите е
голям, защото се представят продукти с нови функции, от които
много клиенти се нуждаят, но досега не са предлагани на пазара. Събитията са съпроводени с много дискусии по време и след приключване на
презентациите. Тази серия софтстартери е с най-много функции
и се използва за управление на електродвигатели от 15 kW до 710 kW,
до 1250 А“, споделиха от АББ България.
Пълната гама софтстартери от
серия PSTX се предлага от началото
на т. г. на българския пазар. Основните функции и нововъведения при нея
са:
l три типа токоограничение – задаване на максимална стойност на
пусковия ток; задаване на две стъпала на пусковия ток, превключващи се
по време на пускането на електродвигателя и плавно нарастване на
пусковия ток по време на пуска на
електродвигателя. Тези нови типове токоограничение позволяват плавното развъртане на електродвигателя дори и в мрежи с много малки
захранващи трансформатори, така
че да не се получи пад на напрежение.
l вградени защити – защита от претоварване, от отхвърляне на товара, от блокирал ротор, вграден вход
от PTC/PT100, защита от понижено/повишено напрежение, от отпа-
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дане на фаза и последователност
на фази, небаланс,
дори земна защита и възможност
за нестандартни
защитни функции,
дефинирани от
крайния потребител.
l възможност за
завъртане
на
електродвигателя при намалени
честоти
на
въртене – 33%,
15% и 7%, съответно в двете посоки на въртене.
l функция за ръчно завъртане на електродвигателя в двете посоки с различни въртящи моменти и скорости
с цел отпушване на задръстени помпи, като тази функция в бъдеще ще
може да бъде автоматизирана, например програмирана по време.
С цел избягването на загуби от
спиране на захранването поради повреда в една от тиристорните групи, тази серия софтстартери позволява превключване в резервен режим
на работа с две тиристорни групи.
В този режим се изпраща информация за повредата, като тя може да
бъде отстранена вече не аварийно,
а планово. В него всички основни защитни функции на софтстартера
остават активни, включително и
управлението по въртящ момент,
намиращо приложение най-вече при
управление на помпи за избягване на
хидравличните удари.
l вграден байпасен контактор.
l функции за предварителна подготовка на електродвигателя преди
пускане – подгряване с цел изсушаването му, ако е монтиран във влажна
среда или ако намира приложение при
ниски околни температури, леко
завъртане в двете посоки с цел раздвижването му и функция за електрическа спирачка, за да се гарантира

спирането на въртенето на електродвигателя преди пускането му.
Серията разполага с подвижен
дисплей, позволяващ управление на
софтстартера от вратата на разпределителната уредба, намалявайки риска от допир до тоководещи
части под напрежение. PSTX има наличен съветник за бързи настройки
на софтстартера в зависимост от
приложенията, като е необходимо
само да се избере приложението и
така се активират заложените настройки от АВВ, както и вградена
комуникация по Modbus RTU и
възможност за добавяне на адаптер
за други комуникационни протоколи.
Защитното покритие на платката
за управление намалява вероятността за повреда от влияние на
външни фактори от околната среда.
„Това е продукт, разработен
съвместно с големи производители
на помпи, трошачки и друго оборудване, управлявано от софтстартери. В резултат на това сътрудничество е събрана много информация,
послужила при разработването на
серията софтстартери, така че да
отговори на нуждите на пазара от
нови функции и възможно най-добре
да ги изпълнява“, разказаха от компанията.
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Шрак Техник проведе
Инфодни 2015
Н

а 3 и 4 юни т. г. в хотел Рамада
в София се проведе установилото се
като традиционно мероприятие на
фирма Шрак Техник – Инфоден. То бе
част от серията презентации, приключили в Пловдив на 9 юни. Събитията предизвикаха сериозен интерес
сред проектанти, инсталатори, клиенти и партньори на компанията.
Лекторите Георги Ташев, Красимир
Червенков, Петър Стоянов, Христо
Апостолов и Лозан Радев запознаха
присъстващите с актуалните новости на компанията и поставиха акцент върху серията модулна апаратура AMPARO, библиотеката за проектиране Schrack CAD и обновения
онлайн магазин и новите продукти
Schrack.
„Замисълът на събитието е подчинен на желанието ни да споделим
с нашите клиенти и партньори новите продукти и да очертаем тен-
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денциите на пазара. Затова се радваме на такъв голям интерес“, заявиха организаторите.
„Широката гама AMPARO, включваща миниатюрни прекъсвачи, дефектнотокови защити, модулни контактори, LED индикатори и други, гарантира на своите ползватели минимални топлинни загуби, лесен монтаж,
по-кратко време за окабеляване и
максимална безопасност в електрическите инсталации. Оптимизираният страничен дизайн позволява преминаването на достатъчен въздушен поток така, че да се минимизира влиянието на външната температура върху работата на устройствата. AMPARO също така гарантира добре познатите кратки срокове на доставка от Schrack Technik“,
информира Георги Ташев и отбеляза,
че тече промоция на серията до края
на м. август.
В своята презентация, посветена

на решенията за административни
и офис сгради, г-н Ташев подчерта,
че при проектирането на комуникационна инфраструктура е от голямо
значение да се предвиди възможно
разширение, което да улесни последващото препроектиране.
Красимир Червенков запозна аудиторията с принципите и методите
за компенсация на реактивна мощност, както и с актуалните решения Schrack в областта.
Вторият ден на събитието бе
посветен на новите продукти на
Шрак Техник – микроконтакторите
LAM, разпределителните блокове
Toolless и гамата S-Relay.
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събития

Полимета С организира
Технологични дни на
DMG MORI в Габрово
Н

а 14 и 15 май т. г. в производствената база на фирма Мехатроника в Габрово се проведоха Технологични дни на DMG MORI, организирани съвместно от Полимета С, DMG
Mori, Рапид Прогрес, АРК Метрология, Солтех, Technofluid Coolants BG.

„За пореден път успяхме добре да
организираме традиционното вече
събитие в познатия за всички формат – в помощ на производителя и
близо до клиента, като показахме
добрите производствени и организационни практики на нашия домакин фирма Мехатроника. В организацията неизменно се включиха и няколко
партньорски фирми, които допринесоха за разнообразието на темите
и решенията за машиностроенето“,
заявиха от Полимета C.
„Събитието посетиха близо 250
души от над 120 фирми. Смятаме,
че живото представяне на машините в реална работна обстановка и
демонстрирането на завършен цялостен работен процес е най-добрият
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начин да информираме нашите партньори и да помогнем за вземане на
цялостно и правилно решение за
тяхното производство.
В рамките на тези два дни представихме няколко решения за фрезоване и струговане, a презентации
направиха нашите партньори от
Рапид Прогрес, които демонстрираха генериране на програма за производство на детайл с ESPRIT CAM
система, АРК-Метрология - прецизни
измервателни системи от HEXAGON
METROLOGY, Солтех - висококачествени инструменти от HOFFMANN
GROUP и Technofluid Coolants BG представиха BLASER SWISSLUBE.
Посетителите имаха възможност да видят една от най-компактните и продавани машини за 5-осна
обработка ecoMill50, подходяща за
изработването на комплексни корпусни детайли, малък и среден габарит. Показахме и 5-осна машина
DMF260 - една от най-комплексните
машини в гамата на DMG MORI, която може да обработва корпусни детайли с размери 2600 мм х 1100 мм
х 1000 мм и да използва 4-осна обработка. Тя разполага с интегрирана в
масата, въртяща маса с размер 1000
мм и може да обработва детайл с
този габарит по 5 оси едновременно. Уникалното на машината е, че
може да се оборудва с разделителна
стена и да се създадат 2 отделни
работни зони, като по този начин се
разделя на 2 машини, съответно, 4осна и 5-осна. По този начин, докато
едната страна на машината работи, другата работна зона се подготвя за работа и машината няма престой“, допълниха от компанията.
По думи на организаторите, найголям интерес е предизвикал стругово-фрезовият център CTX beta
1250TC, който е сред най-сложните
и комплексни машини на DMG MORI.
„На него демонстрирахме нещо, за
съжаление, рядко виждано в България
– 5-осна едновременна работа на

комплексно сложен детайл. Нашата
гордост, вярвам оценена от всички
посетители, е че този детайл беше
реален детайл от производството
на фирма Мехатроника, и беше изработен и програмиран изцяло от
български екип съставен от специалист на Полимета С, програмисти на
Рапид Прогрес, инструментална
обезпеченост и „know-how“ от Солтех. За доказване на резултатите
от обработката се включиха и колегите от АРК-Мeтрология, които
измериха и удостовериха качеството на работата“, разказаха от Полимета C.
„Рапид Прогрес, с помощта на водещия си продукт – ESPRIT CAM
Software и постпроцесор, успешно
задвижи по пълни 5 оси уникалната
машина на Мехатроника – DMG MORI
CTX 1250 TC. По време на събитието
беше демонстрирана обработка на
реален 5-осен детайл, покриващ всички възможности на машината – струго-фрезоване и симултанна 5-осна
обработка върху два шпиндела“, коментираха с гордост от компанията.
„За нас подобен род презентации
са изключително важни, тъй като
чрез тях успяваме да покажем на
производителите внедрени новости
и работещи решения, като едновременно с това даваме възможност на
посетителите да заимстват успешни практики и решения. Всички желаещи, които не са имали възможност
да присъстват на презентациите
през тези два дни, могат да ни посетят в складовата и офисна база на
Полимета С, където винаги могат да
видят машини DMG MORI, да направим заедно тестове и да се убедят
в новаторската технология и професионален подход на екипа. Стараем
се винаги да поддържаме на склад
една фрезова и една стругова машина, за да можем да предложим максимална достъпност до нови технологии и информация за нашите клиенти“, обобщиха от Полимета C.
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За 20 години се наредихме
наредихме сред
най-добрите производители
производители на
металорежещи машини в света
инж. Нишан Бъздигян, управител на фирма РАИС,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Бъздигян, какво
постигнахте за две десетилетия на българския пазар и
кои цели все още предстои да
реализирате?
С радост мога да споделя, че РАИС
посреща 20-годишния си юбилей като
най-успешно развиващия се български производител на металорежещи
машини с ЦПУ. Получихме признание
за това както в страната, така и
по света. Успехите ни са закономерен резултат от постоянните ни
усилия да развиваме нашите продукти. Най-големият ни успех е доверието, което имаме от страна на клиенти и партньори. Те знаят, че ние
държим на качеството, на експедитивността, надеждността и високата производителност, знаят че
всяка наша машина се разработва и
подготвя за експлоатация в зависимост от изискванията на клиента.
Този индивидуален подход беше оценен от нашите клиенти и можем да
се похвалим с партньори, чиито производствени бази са оборудвани изцяло с машини на РАИС.
Това, което постигнахме, не е
малко. Като се обърна назад – към
далечната 1995 година, когато започнахме с 4 човека персонал, си давам сметка, че сме извървели един
дълъг път. Преди 20 години стартирахме с обработка на детайли и
първите произведени от нас машини бяха всъщност за нуждите на
нашата производствена база. Последва производство на машини за клиенти в Гърция и Турция. А в производствената ни листа сега вече са заложени 5 модела стругови машини и
10 модела фрезови машини, 2 модела петосни центри, 5 модела двушпинделни стругове.
Каква е формулата на успеха
ви, какви са приоритетите
ви от днешна гледна точка?
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Формулата на успеха ни е много
лесна – за да ни има, трябва да сме
най-добрите, друг ход нямаме. Пазарът е отворен, на него има много
производители и търговци. За да се
купуват нашите машини, те трябва да са на същото ниво и по-евтини. Това го постигнахме. И не само...
За да вървим напред, каквато е нашата цел, ние не може да стоим в
развитието си само на ниво триосни машини и обикновени стругове.
Затова минахме към по-технологични и по-съвременни решения – петосна обработка. Това се прави от
най-много 20-30 компании в целия
свят. Разработихме също двушпинделни стругове с две револверни глави, паралелно работещи, с въртящи
инструменти, с Y ос. В глобален мащаб ги произвеждат само десетина
фирми.
Това е нивото ни. Не искам да
звучи нескромно, но ние сме сред найдобрите в света. Затова нашите
машини са търсени. Силата ни е в
индивидуалните решения.
Нека вземем световните машиностроителни компании – те имат
утвърдена производствена програма. Можете да си купите машини
от портфолиото им, но не можете да си поръчате машина, която
да бъде дори и леко изменена. При
нас това е възможно. Клиентът
може да поръча машина, която да е
по технически данни близка до някой от нашите модели, но видоизменена. Тогава се събираме с електроспециалистите и конструкторите по механика и се създава специална машина за този клиент, която е единствена. Другите производители не предлагат това на
нашия пазар. Ние знаем къде ни е
силата и се радваме, че и клиентите ни, и партньорите ни също знаят това.

Кои са последните нововъведения в технологичния ви
парк?
По програмите „Конкурентоспособност“ и „Внедряване на иновации
в предприятията“ закупихме и въведохме в експлоатация уникална за
Балканския полуостров мерителна
машина, шлайфхобел, инсталация за
закаляване на направляващите на
машините, голям хоризонтален
център за обработка на корпусни
детайли, двуколоннна фрезова машина с размери на работната маса 5 х
3 м.
Друг успешен наш проект е изграждането на роботизирани комплекси, за които си партнираме с
японския производител на роботи
FANUC. Първо реализирахме такъв
комплекс в РАИС. Ползите за нас от
внедряването му са неизмерими.
Благодарение на роботите ние много точно планираме производствения процес, премахва се изцяло субективният фактор. Така успяхме да
постигнем ефективно производство в участъците, където ги използваме. Сега предлагаме подобни комплекси и на нашите клиенти. С намаляването на работната ръка в
България все повечето производители се ориентират към изграждане на
роботизирани комплекси.
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Телуре Рота предлага широка
гама колела за разнообразни
индустриални приложения
Людмила Ченкова, управител на Гарда Ком,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Ченкова, разкажете повече за историята на
партньорството ви с италианския производител на колела и
супорти Телуре Рота. Кои от
продуктите на компанията се
налагат най-успешно на световния пазар?

Телуре Рота (ТР) е наш дългогодишен италиански партньор – производител с над 2000 клиента в 70 страни по света. Постигнатото професионално ниво се дължи на постоянното технологично развитие, съпътстващо компанията от създаването
й преди повече от 60 години. Натрупаният дългогодишен опит намира
приложение при създаването и производството на колела и супорти за
индустриално, обществено и домашно приложение. Гарда Ком е вече почти 20 години търговският представител на Телуре Рота на българския
пазар. Дългите години съвместна
работа ни позволяват да познаваме
задълбочено както различните видове продукти, така и самия пазар –
гаранция за компетентната консултация при избора на най-подходящите колела и супорти в съответствие
с приложенията и нуждите им.
Какви видове колела и за какви
съоръжения обхваща портфолиото на Телуре Рота? От какви материали се изработват и
кои са последните достижения
в дизайна им?

ТР отговаря на изискванията на
клиентите си с гама от над 10 000
артикула: колела с голяма товароносимост, за приложения при високи
скорости или високи температури,
при лоши и комбинирани настилки,
агресивна среда и др. Освен това
компанията предлага продукти, намаляващи общите разходи, или такива, които оптимизират ергономията на транспортните колички. ТР
разполага с най-точното решение за
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всеки производител от индустриалния сектор съобразно неговите конкретни изисквания.
Използваните в производството
на колела материали са разнообразни – различни видове гума, полиуретани, термопластични материали,
алуминий, чугун, поцинкована и неръждаема стомана и комбинация от
тях в зависимост от изискванията
на крайното приложение.
Новите предложения през последните години фокусират вниманието върху ергономията на транспортните средства, като комбинират
облекчаване на усилието и при потежки товари, благодарение на новоразработени от фирмата полиуретанови смеси и специфичен дизайн.
За какви настилки и приложения са подходящи различните
видове колела? Кои са най-специфичните модели в каталога
на фирмата?

Всяко специално приложение има
своите особености. Най-общо казано, колелата с по-мек тип покритие,
като гума и еластичен полиуретан,
са по-подходящи за пресечени подове
или настилки с неравности, докато
по-твърдите видове от полиамид
или чугун са по-подходящи за гладки,
компактни и терени с устойчиви
настилки.
В случаите на специфични нужди
за задвижване и транспорт, висококвалифициран персонал от проектантския отдел и от лабораторията за
научни разработки, тестове и развитие на ТР работи в тясно сътрудничество с клиентите за персонализирането на крайното изделие, отговарящо на икономическите и екологични показатели.
Какво е значението на един
толкова малък компонент от
оборудването за транспортиране за целия транспортен
процес?

Колелата играят важна, макар и
не очевидна за всеки, роля в нашия
ежедневен и професионален живот.
Употребата на точното колело за
конкретните приложения позволява
лекота при движение и значително
намаляване на използваните усилия
при работа с колички и съоръжения;
аналогично – при грешно избран продукт е възможно да се стигне до
сериозни затруднения и дори до компрометиране и прекъсване на производствения ритъм.
Кои са основните целеви браншове за Телуре Рота? Има ли
компанията клиенти в България и на каква маркетингова
стратегия залагате за промотиране на продуктите й?

ТР има важни клиенти в България,
разполага с добра мрежа от дистрибутори и обслужва директно производители на окомплектовани с колела изделия. Съществена част от
продажбите в страната ни са към
производители на транспортни колички за приложение както в хранително-вкусовата промишленост,
където се изисква употреба на колела от термопластичен материал и
супорти от неръждаема стомана,
така и за нуждите на вътрешнозаводски транспорт, при който намират приложение колела от традиционен полиуретан и такива от найнов тип с ергономичен заоблен профил, подходящ за улеснено движение
на тежки товари.
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Нашата мисия е да развиваме
клиентите си и да растем
заедно с тях
инж. Стефан Иванов,
управител на Фесто България,
пред сп. Инженеринг ревю
Какви са акцентите в съвремието на Фесто
България? Какъв е фокусът на дейността Ви понастоящем, каква е формулата на Вашия успех?

Акцентът на Фесто е върху Клиента! Той - и в частност неговите нужди и потребности, са определящи за
нашия фокус. Ключово за нас е да бъдем разпознати като
one-stop shop доставчик, като не визирам само продуктите ни в сферите на индустриалната и процесна автоматизации, пневматика, електрически задвижвания,
управление, електроника и софтуер. One-stop shop философията ни разглежда отношенията с нашите партньори далеч отвъд работата на ниво елементи и технологии. Тя включва предлагането на услуги като дидактика,
инженеринг, сервиз, технически консултации, локализиране на финансови канали за инженерингови проекти и
проекти в сферата на автоматизацията. Нашата мисия е да развиваме клиентите си, целта ни е да ги правим по-можещи, по-успешни и да растем заедно с тях.
Какви са новостите с марка Фесто България,
които се случват на пазара през 2015 г.?

В продуктов аспект пазарът може да разчита на
множество новости, което е характерно за нашата
компания. Ако трябва да посоча пример, в момента пускаме на пазара ценово оптимизирани разпределители,
които са знак за нашата готовност да предлагаме конкурентни цени на високотехнологични продукти и решения. Друга новост е, че отскоро разполагаме и с онлайн
магазин, което е уникално в този пазарен сегмент.
Важно е да отбележа, че разширяваме производствените си мощности в България, Унгария и Германия. На
11 септември т. г. ще открием новата ни сграда у нас.
С това разширение ще можем да увеличим екипа си до
1000 човека, а със следващото, което вече сме планирали да се случи до 2020 г. – ще достигнем 2000. Наред
с преките ползи за икономиката като разкриването на
нови работни места, това придава допълнителна тежест на Фесто България като част от семейството
на Festo в световен мащаб. Планира се серво- и стъпковите мотори с марката Festo да се правят само и единствено в България. Почти всички 30 млн. бройки сензори Festo се произвеждат тук, в София. Бих искал да
подчертая и наличието на мощни развойни отдели,
които работят върху създаването на технологии на
световно ниво.
Друга новост е, че сме на път да завършим нашия
демонстрационен център, оборудван с най-новите ни
високотехнологични продукти, който ще разполага с
роботи и машини, работещи в реално време. Предвиж-
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даме и възможност в него да се провеждат упражнения
на студенти от ТУ София.
Как се развива дейността на Фесто Дидактика?
Кои са най-интересните и нови обучения и курсове?

Следвайки тенденциите, предлагаме на своите настоящи и потенциални индустриални партньори технически обучения и семинари, насочени към личностно и организационно развитие по повече от 40 теми. Сред найчесто провежданите курсове се нареждат „Основи на
пневматиката“, „Основи на хидравликата“, „Електрически задвижвания“, „FMEA“, „SPC“, „LEAN“ и др. Този списък
се обновява и разширява всяка година, а броят на курсистите, преминали през обученията на Фесто Дидактика, се увеличава. Дейността на Фесто Дидактика се
развива изключително динамично. Спечелихме проект за
доставката в София Тех Парк на биотехнологична лаборатория на много високо технологично ниво – една изключителна инициатива: всяка фирма би могла да наеме
лабораторията и да проведе необходимите й тестове,
използвайки оборудване за милиони.
Продължава обиколката на демонстрационния автомобил на Festo в Европа, който посети България през март т. г. Какви са отзивите от клиентите Ви досега?

Стараем се да бъдем близо до клиентите си, без да
сме натрапчиви. Разбираме колко трудно, но важно за
тях е да не изпускат от фокус новите технологии и иновациите, въпреки твърде натовареното си служебно
ежедневие. Демонстрационният ни автомобил даде
възможност на по-голям кръг от хора да се докоснат на
живо до някои от новите ни продукти в сферата на електрическите задвижвания, без това да им коства много
време или продължително откъсване от работното
място. Инициативата бе посрещната с ентусиазъм и бе
оценена от специалистите, обратната връзка беше повече от позитивна, което ни дава увереност да
продължим и следващата година, когато със сигурност
ще има с какво отново да изненадаме дори най-взискателните си посетители.
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Българските МСП вече
имат изградена култура
на кандидатстване по
оперативни програми
Станислав Младенов, представител на
Българската асоциация на консултантите
по европейски програми (БАКЕП),
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Младенов, представете дейността на
Българската асоциация на
консултантите по Европейски програми (БАКЕП) на читателите на сп. Инженеринг
ревю. Какви са основните
цели и приоритети в ежедневната Ви работа?
Българската асоциация на консултантите по европейски програми
(БАКЕП) е сред водещите организации, които се занимават с европейски проекти у нас. Тя обединява усилията и потенциала на широк кръг от
консултанти, които са ангажирани
с различни дейности по оперативни-
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те програми. Основната й цел е да
защитава интересите както на консултантите, така и на бенефициентите, тъй като те са нейни клиенти.
В рамките на Асоциацията има
организирани тематични работни
групи за всяка от оперативните програми, като всяка от групите участва в обществените обсъждания на
схемите за финансиране. Изготвят се
и множество становища и позиции
към управляващите органи и респективно – към междинните звена, които имат за цел да подобрят функционирането на оперативните програми както в концептуален план, така

и в практически аспект по отношение на изпълнението им.
Какви проекти и инициативи
организира Асоциацията в
подкрепа на дейностите по
усвояване на средствата от
европейските фондове?
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Нека се спрем на ОП „Конкурентоспособност“, която е може би най-актуална към днешна дата. Досегашната процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия
(МСП)“ сега е преименувана на „Подобряване на производствения капацитет на МСП“. Схемата позволява закупуването на дълготрайни материални активи за подобряване на производствените процеси в предприятията. В най-общ план тук говорим за
машини и съоръжения, както и дълготрайни нематериални активи, които
са свързани с тяхното функциониране. Такива са софтуерните платформи за контрол на оборудването, CAD/
CAM системите и др.
Наши членове участват в комитета за наблюдение на новата програма като представители на неправителствения сектор. Ангажираните
с тази дейност специалисти от
БАКЕП имат много сериозен експертен потенциал и опит в областта.
Най-голямата сила на Асоциацията е
добрата комуникация със съответните министерства и управляващи
органи, както и с бенефициентите.
Стремим се да участваме на всяко
едно ниво, на което сме допуснати,
в процесите на обсъждане на програмите и схемите.
Какъв е интересът към оперативните програми от
страна на българските предприятия? Какво е нивото им
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на информираност по отношение на процедурите по кандидатстване за финансиране?
Можем да разграничим основно
два типа предприятия. Едните са
активни в търсенето на информация
за оперативни програми. Обикновено такива организации през годините са формирали вътрешни звена за
разработване на европроекти. Това
са големи и средни предприятия с
персонал над 150 души.
Другата група обхваща микро- и
малки предприятия, които използват
услугите на консултантски фирми.
Те нямат практика сами да търсят
подробна информация, но като цяло
активно се интересуват от възможностите за технологична модернизация.
Нашите предприятия като цяло са
в догонваща позиция по отношение
на европейските компании. Ето защо
интересът е голям. В тази връзка
адмирирам решението на министерствата на икономиката и енергетиката да пуснат настоящата процедура за подобряване на производствения капацитет с такъв сериозен обем на предвидените за усвояване евросредства – 150 млн. евро.
Досега предприятията се състезаваха за приблизително три пъти помалко. Утрояването на бюджета е
много добра стъпка, тъй като е крайно време българските предприятия
да се модернизират. Това ще доведе

до повишаване на обемите на продукцията и приходите им.
Как оценявате реализацията
на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 и постигнатите резултати?
В началото сякаш страната ни не
беше подготвена да управлява такива средства. Имаше много проблеми
и неясноти, например субективността при оценката на проектите,
процедурата по кандидатстване
беше тежка.
В миналия програмен период се
учехме да управляваме такива програми и забелязвам, че в много отношения сме си взели поука. Не беше
добра практика експортно ориентирани производствени предприятия
да се състезават в един и същи оценителен грид с други допустими
предприятия като кабелните телевизии, например. Сега предприятията са разделени в три отделни групи. Първата обхваща нискотехнологични производства в много широк
спектър – от храни до пластмаса.
Във втората група попадат високотехнологичните предприятия, включително компании от машиностроителния сектор до фармацията. Третата група са т. нар. интензивни на
знания и услуги предприятия. Трите
групи имат отделни бюджети.
Те ще кандидатстват поетапно
и оценките на проектите им няма
да се бавят.
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Каква бе ролята на БАКЕП
през миналия програмен период?
Най-голямото постижение на Асоциацията в рамките на програмния
период 2007-2013 е, че успя да се
утвърди като стабилен партньор
на всички управляващи и договарящи органи. Успяхме до голяма степен да повлияем в положителна посока самите схеми и програми. Когато излязоха за обществено обсъждане насоките за кандидатстване на схемата за повишаване на производствения капацитет, там беше
заложен един доста сериозен ограничителен праг в категория средни
предприятия. Те трябваше да имат
6 млн. лева сумарен оборот за 20122014 г. По предложение на Асоциацията този минимално изискуем
праг беше намален на 3 млн. лева.
По този начин успяхме да включим
като потенциални бенефициенти
един много голям кръг от предприятия.
Имахме много сериозно отношение и към промяната на самата методика за оценка на схемата. Направихме серия от мотивирани предложения и може да се каже, че сегашните критерии за оценка позволяват на предприятия, които не са чак
толкова силни, но се развиват, да
бъдат класирани и да получат финансиране. Имаме подобрение и по отношение на обективността на критериите и оценката.
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Какви според Вас са основните предизвикателства, които ще поднесе новият програмен период 2014-2020? Какви са Вашите прогнози за
резултатите от него?
Може да се каже, че българските
малки и средни производства и предприятия вече имат изградена култура да кандидатстват по оперативни програми. Това ни позволява да
напреднем технологично и финансово.
Вече ще се кандидатства по електронен път, което е добре, стига да
имаме работеща система. В момента тя се тества за първи път в
условия на такава голяма схема, което, според мен, ще доведе до редица
технически проблеми. По предложение на Асоциацията ще подадем документите първо на хартия, за да
видим как ще стартира системата,
да се доизчистят неточностите и
да бъдат придвижени проектните
предложения. В последствие вече ще
преминем към пълна електронизация
на документите.
Очаквам в края на този програмен
период да се сблъскаме с нещо, което досега сякаш сме подценявали.
Ще бъде закупено хубаво оборудване, нови машини, но няма да има кой
да работи с тях. Има производства,
които не можем да обезпечим със
заети лица. Квалифицираните кадри
бягат в чужбина. Това е сериозен
проблем, наред с качеството на

трудовата сила.
Какви са препоръките Ви към
компаниите, които планират
да кандидатстват със свои
проекти по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 20142020?
На базата на препоръки от Европейската комисия в новия програмен
период е заложено да има санкции при
неизпълнение на заявените капацитети. Има четири показателя, които ще
се следят. Те влизат в самото планиране на проектното предложение. В
тази връзка ще има доста предприятия, които вероятно ще срещнат
затруднение при попълването на формулярите. За да не им се наложи след
четири години да връщат пари заради пропуски или неточности на чисто документално ниво, е добре да
потърсят сериозна професионална
помощ. Бих посъветвал българските
компании да се възползват от
възможностите за консултация със
специалисти, тъй като така ще елиминират риска от финансова корекция поради некоректно попълнени и
подадени документи.
Българските малки и средни предприятия трябва да мислят малко
повече за своето развитие в дългосрочен план, да увеличат обемите на
продукцията си. Те не трябва да
търсят най-евтината технология, а
тази, която ще им донесе дългосрочни ползи.
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Модернизация на
машинния парк с
европейско финансиране
В продължение на мащабния материал, посветен на възможностите за модернизация на машинния парк с европейско финансиране, списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю,
покани за коментар водещи производители и доставчици на решения в областта. Представяме
ви най-актуалните оферти за българския пазар на някои от фирмите, подредени по азбучен ред.

Предоставяме възможност за
рентабилни интралогистични решения
чрез закупуване на високопроизводителна складова техника с
европейски средства
Складовата техника със запазена марка VENI е изцяло
българско производство, неизменно следващо световните тенденции в каростроенето. Компанията е приоритетно насочена към развойната дейност и производството на широка гама складови машини и вече 23 години успешно реализира своята продукция както на множество международни пазари, така и на българския пазар.
С новооткритата процедура Подобряване на произ-
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водствения капацитет на МСП по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ гамата складови машини, произвеждани от ВЕНИ и Ко, са допустим разход за
придобиване на материални активи.
Очакванията на ВЕНИ и Ко са все по-голям брой МСП
да предприемат действия в осигуряването на собствения си бизнес с рентабилни интралогистични решения
за обработката на палетизирани товари чрез закупуване на високопроизводителна складова техника, като по
този начин ще осигурят повишаването на производствения си капацитет чрез максимално и ефективно използване на наличното складово пространство.
Гамата Ръчноводими електрокари и Електрокарите със
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седящ/стоящ водач са
високоманеврени, лесни
за управление складови
машини, идеални за обработка на товари
върху проходни палети.
Тези машини са предпочитани за работа на
закрито с най-разнообразно приложение поради компактните си размери, ергономично групираните си командни
органи, позволяващи лесно, интуитивно управление, без да предизвикват
непременно умора, и не
на последно място поради ниските си експлоатационни разходи.
Възможността за проектиране и производство на нестандартни складови машини, конкретно отговарящи
на потребностите на всеки един клиент и влизащи в
обсега на допустимите разходи за придобиване на машини и съоръжения, създава предпоставки за обновяване
на складовото оборудване с такова от по-висок клас.

ВЕНИ и Ко ООД

Осигуряваме цялата комуникация,
управление и отчет на проекта
Почти всяка дейност за която може да се сетите,
може да се финансира със средства на ЕС. До края на т.
г. предприемачите ще имат възможност да подготвят
проекти, свързани с инвестиции основно в производствената сфера. Има две програми, по които това се случва
- това е програма Конкурентоспособност, а другата „Програма за Развитие на Селските Райони“ (ПРСР). Основната разлика е, че по ПРСР има възможност да се
подготви и направи проект от нулата. Тоест не е необходимо да имате съществуваща фирма с история и т.н.,
какъвто е случаят по „Конкурентоспособност“.
Основното, което трябва да знаят предприемачите,
е необходимостта от правилно планиране. Тоест, подготовката на всеки проект отнема технологично време - обикновено 4-5 месеца. Това означава, че ако даден
инвеститор иска да кандидатства за финансиране тази
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година, трябва да започне подготовката още сега, тъй
като приемите, които остават до края на тази година
ще бъдат през септември, октомври и ноември.
По програма "Конкурентоспособност" може да се кандидатства основно за модернизация на машини в съществуващи производствени предприятия, като по нея се
дава приоритет на определени сектори. Тази година с
фокус ще бъдат високотехнологични предприятия. Според нас ПРСР дава по-голям потенциал на предприемачите да стартират и развият собствен бизнес, тъй като
там условията за допустимост са много по-облекчени.
Примери за интересни проекти, които могат да се финансират, са: Създаване на мандри, плодохранилища, мелници, фуражни цехове, силозни бази, дървопреработвателни предприятия - пелети, палети и др., производство на
сладка, консерви. Истината е, че възможностите са
почти неограничени.
Що се отнася до спецификата в нашата работа, има
няколко важни момента. Можем да предложим цялостно
решение на клиента - от А до Я. Имаме собствен проектантски и юридически екип от изключително добре подготвени специалисти. Отделно, Енпром съставлява много голяма мрежа, която свързва фирми във всякакви сфери.
По този начин клиентът получава комплексно решение,
защото му осигуряваме наистина всичко - от момента на
генериране на идеята, до нейното изпълнение. Всичко това
се случва в един офис, а това е от огромно значение, тъй
като спестява много време и разходи за инвеститорите.
Всъщност подобна услуга не се предлага от нито една
фирма на пазара. Това е причината да растем всяка година при условия на финансова криза. Имаме много добри
взаимоотношения с две от най-големите банки и оказваме пълно съдействие за остатъчното финансиране на
даден проект. Това е допълнителен комфорт за самите
банки, тъй като знаят, че подготвен проект от нас, гарантира качество и свежда рисковете на инвеститора
до минимум. През годините хората се научиха, че подготовката на един бизнес план е едва 5% от работата по
един проект. Нашите клиенти не стъпват във финансиращата институция, освен за подписването на договора
за финансиране. Ние извършваме цялата комуникация с експертите, управляваме и отчитаме проекта. А това е
изключително удобно за самите клиенти, особено, ако не
се намират физически в София. Отделно разполагаме с
офиси в София, Варна и Сливен, а съвсем скоро предстои
да отворим офиси в Пловдив и Хасково.

Ивайло Здравков, управител на Енпром
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Предлагаме на клиентите разнообразни
решения според конкретните им
изисквания
Въпреки намаления интензитет на финансирането
през новия програмен период, възможността за технологично обновление за предприятията от трите сектора (интензивни на знания услуги, ниско- и високотехнологични предприятия) е отдавна чакан от индустрията.
Като стъпки в правилната посока от страна на програмата бихме посочили приоритета, даден на кандидатите, развиващи дейност в Северозападния регион и заложените механизми за контрол и отчитане на одобрените проекти. Смятаме, че това е обективен начин за
филтриране на добрите стопани, управляващи фирмите
си с поглед в дългосрочен план, от тези, чиято идея е
елементарно усвояване на средства.
От портфолиото на ЕСД България ЕООД конкурентни
и подходящи продукти за условията на програмата са
металорежещите машини, притежаващи различни опционални възможности. Бързооборотни или с висок въртящ
момент, с палетна смяна или охлаждане с високо налягане
- вариантите са много и позволяват на клиента да се
предложи машина, отговаряща на конкретните изисквания. За предприятия, обработващи голямогабаритни детайли, акцентираме върху продуктовата гама на чешкия
ни партньор TOS VARNSDORF, където са позиционирани
хоризонталните пробивни и фрезови машини, по-известни в България като Борверк. Дълбоко разстъргване, обработка на масивни детайли или прецизно разпробиване на
голямогабаритни тела - за всеки тип обработка имаме
подходяща машина, която да предложим. Машините могат да се оборудват с автоматично сменяеми фрезови
глави позволяващи 3- и 5-осна обработка. За клиентите,
които търсят машини за обработка на големи детайли
от нестандартни материали (графит, композити, консистенция "пчелна пита" и др.), препоръчваме 5-осните обработващи центри на BLUE RAY (SAHOS). В сегмента на
машините за лазерно рязане предлагаме и най-новата
разработка на GREY CIRCLE - фибролазера UBRA®, с който
се обработват бързо и прецизно метални листа от обикновена и неръждаема стомана, алуминий, мед и месинг в
три размера - 6000 x 2000 mm, 4000 х 2000 mm и 3000
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х 2000 mm. Като основно предимство на фибролазерната машина бихме посочили до 75% по-ниски експлоатационни разходи в сравнение с CO2 лазерите. Животът на
лазерната глава е 100 000 часа. Новост е и машината
BRAL, позволяваща обработка и разпробиване на алуминиеви профили с дължина до 30 метра. В голям дял от металообработващите машини, независимо дали са стругове
или фрези, производителите използват цифрови програмни управления и оборудване от HEIDENHAIN, чийто представител за страната е ЕСД България. Този факт не е за
подценяване при избора на доставчик.

инж. Кирил Цочев, ръководител Направление
продажби на CNC Машини, ЕСД България ЕООД

ЗММ България предлага голямо
разнообразие от универсални и
тръбонарезни стругове и стругове с ЦПУ
Продуктовата ни гама напълно отговаря на заложените критерии при проектите за модернизация на машинния парк с европейско финансиране. Успешното представяне на продукцията на ЗММ България в над 80 страни
в света и големият брой удовлетворени клиенти дават
гаранции на българските производители, че могат да
обновят производствения си машинен парк с наши машини, посредством способите за финансиране по ОПИК.
Участието в програмите е реална възможност за
техническо обновление на малките и средни компании
чрез реализиране на по-мащабни инвестиционни проек-
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ти, за които средства обикновено не достигат.
Не винаги обаче най-скъпите машини са най-подходящи.
Изборът на такъв тип машини изисква високо техническо ниво на компанията, изразено в организация и подготовка на производството, подходяща сложност и серийност на изработваната продукция, инструментално и
контролно оборудване, софтуерно осигуряване, подготвени кадри и др. Пренебрегването на тези фактори може да
доведе до проблеми, както и до допълнителни разходи.
Покупката на продукт с неясен произход, с ограничени технологични възможности, без пълноценен сервиз
отново предопределя незадоволителен резултат на инвестицията.
Ние от ЗММ България сме в състояние да предложим
голямо разнообразие от стругове като размери и ниво на
технологично надграждане, даващи възможност за оптимален избор. И всичко това в условията на непосредствена близост до производството на клиента, изразено като
сервиз и цялостна технологична подкрепа. Опитни специалисти от завода ни в гр. Сливен са в състояние да окажат съдействие, от дефиниране на необходимото оборудване, до успешното внедряване на производствената
мощност и доказване нейната целесъобразност.
В случаите, когато се решават проблеми в ремонтната сфера, поддръжката или единичното производство,
добре познатите модели универсални стругове на ЗММ
България са в състояние успешно да решат производствените задачи на добра цена. Същите могат да бъдат
оборудвани с разнообразна екипировка, с цифрова индикация и честотно управление на оборотите за по-удобно опериране и по-добри резултати.
Нашите тръбонарезни модели стругове, универсални
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и с ЦПУ, с максимално голям диаметър на отвора на
шпиндела, успешно решават специфични задачи в преносната система.
Необходимостта от технологично оборудване, за
решаване на завишени изисквания по отношение на сложност и серийност, можем да удовлетворим с модели
стругове с циклово управление. Този тип управления
дават възможности за постигане на по-висока производителност и сложност на обработките, съизмерима със
струговете с ЦПУ. Цикловите стругове не изискват
специализирани познания по програмиране. Резултатът
от работата на тези машини е толкова атрактивен,
колкото и цената на машините.
Необходимостта от обезпечаване на производствени задачи с висока сложност на детайлите и увеличена
серийност може да бъде решена с моделната гама стругове с ЦПУ с насоченост за обработка на големи диаметри. По желание на клиента машините могат да
бъдат оборудвани с въртящи позиции за изпълнение на
пробивно-фрезови обработки.
Използването на системите за управление на фирмите SIEMENS, FANUC, FAGOR, лагерите на SKF, FAG, NSK,
и други елементи от реномирани производители са гаранция за високи експлоатационни показатели и ефективна и сигурна работа с нашите машини.

Димитър Бекриев, директор "Техническа
Дирекция", ЗММ България Холдинг АД

Допълнителният пазар, който ще бъде
създаден с проектите по ОПИК, е от
изключително значение
ИПО е официален дистрибутор на световния лидер в
производството на дизелови генератори Cummins Power
Generation (CPG) за България. С 90-годишен опит в производството на енергия, CPG е лидер в разработката и
производството на дизелови генератори, както и в
дизайна, производството и доставката на интегрирана
генераторна екипировка за непрекъснато, основно, пиково и аварийно захранване.
За разлика от други производители на системи за електрозахранване, CPG е единственият производител, кой-
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то проектира, изгражда и тества
самостоятелно
всички основни
компоненти за
своите генератори - двигател, алтернатор, автоматични трансферни превключватели, контролни
системи, филтри и т.н. Tова означава значително по-малко резервни
части, улеснена инсталация на системата и ускорено въвеждане в експлоатация. Предимството на единствения производител в изграждането на дизеловите генератори
(ThePowerofOne) предоставя на клиента спокойствие и увереност в надеждността на оборудването, благодарение на комбинацията от интегрирано проектиране и производство. Вариращи от 17 kVA до 3500
kVA, дизеловите генератори остават най-добрия избор в света за резервни и аварийни системи за захранване с електроенергия. Задвижвани
от двигатели Cummins за тежък
режим на работа, икономичните дизелгенератори са известни с тяхната времева реакция при включване,
ниски операционни разходи, висока
ефективност и оперативна гъвкавост.
С предоставянето на финансов
ресурс, предназначен за подобряването на капацитета на малките и средни предприятия, и най-вече по отношение на иновации, технологична
модернизация и подобряване на производствените процеси, реализирането на одобрените проекти по
ОПИК ще допринесат за увеличаване на добавената стойност по цялата верига на индустриалния пазар у
нас. Ползите от инвестиционната
програма ще бъдат факт не само за
бенефициентите по отделните проекти, но и за цялостния пазар.
От изключителна важност е оптималното реализиране на субсидираните проекти с дългосрочна добавена стойност. Като предприятие с
продукти, ориентирани към високото качество на изпълнение и надеждност, за нас допълнителният пазар,
който ще бъде създаден с проектите по ОПИК, е от изключително значение, тъй като там е съсредоточена нашата компетенция и граден с
години изпълнителен ресурс. Именно
в безупречното изпълнение на високотехнологични решения и техничес-
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ки обновления на предприятията е
концентриран капацитетът на нашия екип и съответно нашата
възможност за максимален принос
към проектите по ОПИК.

ИПО ООД

Работата по
европейските проекти
повиши квалификацията
на нашите специалисти
Полимета С е една от първите
компании, доставящи оборудване по
европейски програми в България.
Първата такава програма е реализирана през 2004 г. по Предприсъединителните фондове на ЕС и оттогава досега сме участвали като основен доставчик в 106 проекта, финансирани по европейски програми. Това
е гаранция за опита на фирмата в
реализиране на доставки, подготовка на техническа документация и
успешно финализиране на проектите.
Друго предимство е големият
спектър от металообработващи машини, които предлага фирма Полимета C - листообработващи машини –
универсални и със специално предназначение DURMA, Bendmak, GECAM,
CBC, Variobend, Hidroliksan и други;
универсални и CNC металообработващи машини HARRIS, както и обработващи центри и CNC стругове на
световния лидер DMG MORI. Това са
доказани производители, добре познати на клиентите в България с
много инсталирани у нас машини
през последните 12 години. Сервизната мрежа на фирмата е изградена
от сервизни специалисти с дългогодишен опит и знания, което също е
добре известно на клиентите.
През последните години по оперативните програми клиентите предпочитат да инвестират в най-високия клас машини, които предлагаме фибролазери и висок клас щанц машини на DURMA, стругово-фрезови центри, 5-осни обработващи центри с
линейни задвижвания и високооборотни шпиндели на DMG MORI.
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Моделите AG60L и SLC600G са найактуалните решения за
електроерозийна обработка от Sodick

Tова, освен че повиши нивото на технологичния парк
в България с оборудване, каквото се среща рядко дори в
германски производители, но доведе и до повишаване
нивото на квалификация на сервизните специалисти на
фирмата. Този факт ни дава увереността, че можем да
извършваме инсталация и сервиз на най-модерни металообработващи машини.

Георги Белчев,
управител на Полимета C
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При Sodick - Japan така наречените стандартни опции
са винаги налични за разлика от тези при конкурентните
ни фирми, за които е необходимо да се заплаща допълнително или изобщо не могат да бъдат предлагани като
технология. Това е така, защото при Sodick машините са
оборудвани с линейни мотори, за които изискванията към
всички модели са изключително високи. Японската компания предлага допълнителна, функционална гаранция за резервните части за всяка нова машина, както и допълнителна пълна гаранция за всяка нова машина.
Портфолиото на Sodick обхваща най-иновативните
решения, свързани с електроерозийните технологии. Чрез
тях на всеки един потребител може да се гарантира
успешен старт в новите конкурентни условия на пазара.
Чрез използването на линейни мотори обемните и
нишкови EDM машини на Sodick направиха възможни
трудни машинни обработки, които досега не бяха
възможни с конвенционалните машини със СВД-та. Линейните мотори елиминират влошаването на точността на машината, причинено от износване на възли на
СДВ през целия жизнен цикъл. Увереността на Sodick в
ефективността на продуктите позволява на компанията да бъде единствения производител, който предлага
10-годишна гаранция на точността на позициониране на
всички линейни EDM машини в каталога си.
Сред най-актуалните предложения за модернизация на
машинния парк от фирма Содибул е линейната електроерозийна машина AG 60 L от Sodick. Тя е с размер на
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работната маса 750х550 мм и 330 l капацитет на работния резервоар. Ходът при X-/Y-/Z- работно движение
на осите е 600х420х370 мм. Машината може да обработва детайли с максимално тегло 1500 кг с електрод
с максимално тегло 50 кг. Разстоянието от пода до върха
на масата е 850 мм. Моделът работи с диелектрик и
разполага със сменяем хартиен филтър. AG 60 L е с тегло
5350 кг. и обща входяща мощност 50/60 Hz, 10 kVA.
За да се възползва максимално от постиженията във
фирмения цифров импулсен генератор Smart Pulse и линейната моторна система, Sodick разработва и лансира
на пазара прецизната нишкова ерозийна машина SLC600G
с изцяло затворен корпус. Енергоспестяващата машина
е оборудвана с последно поколение HMI интерфейс и 19инчов цветен сензорен екран. Тя разполага с иновативна
Motion Сontrol технология, възможности за отдалечено
управление, система за тройна филтрация и подобрен
контрол върху опъна на нишката. Моделът включва системата Digital PIKA W Plus за прецизна финишна обработка, агрегат за охлаждане на диелектрика и интегрирана телоподаваща система. Сред интелигентните
предимства на SLC600G са: LAN интерфейс, софтуерна
платформа за мениджмънт на данни Intelligent Q3vic,
антивирусен софтуер, USB порт и технологията Active
Power Restart за непрекъсваемо токозахранване.
Като опция в машината се предлага и технология
Simultaneous Control за едновременно управление на до 8осни операции.

Румен Цинцаров, управител на Содибул

Роботиката е неизменна част
конкурентоспособната индустрия
Конкурентоспособността на една икономика се определя от нейната способност да произвежда повече при
по-ниски разходи. В световен план трудът в ЕС е сред найскъпите. Не съществува вариант, при който България да
скъси икономическата разлика с останалите държави членки, а заплатите да се задържат същите. Допреди няколко
години болният проблем на българската индустрия беше
липсата на поръчки, днес тясното място определено е
липсата на кадри. Досега дефицитът се усещаше при
инженерните кадри и ръководния персонал, но отскоро
започна да се пренася и върху неквалифицираната работ-
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на ръка. Отговорът на това предизвикателство се нарича „автоматизация“ и в частност – „роботизация“.
Роботът не може да замени целия човешкия труд, но
може да замени „хамалската“ част от него. Еднообразните механични операции най-често са свързани с тежко физическо натоварване, чието постепенно отпадане
е белег на човешкия прогрес.
Ние сме официален представител на колаборативните роботи с полезен товар до 10 кг на датския производител Universal Robots. Тези олекотени роботи, наричани
още „роботи-сътрудници“ и „роботизирани ръце“, са разчетени да работят редом с човека и в тандем с него,
включително като си споделят общ работен плот. В 80%
от инсталациите не се налага прилагане на обезопасителни заграждения.
Роботите, както и машините, са дълготраен материален актив, допустим за финансиране по отворената
в момента процедура „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“. За радост на ползвателите, цената
на роботите става все по-приемлива. Дори с най-ниския
праг на съфинансиране по програмата в размер на 100
000 лева могат да се придобият няколко броя колаборативни робота. Закупуването им в допълнение към друго,
по-скъпо оборудване също е добър вариант, например за
целите на роботизирано зареждане на металорежещи
машини с непрекъснат режим на серийна работа. Роботът е изделие с универсална приложимост, което
лесно може да бъде преинсталирано за други производствени задачи – до момента инсталираните модели на
Universal Robots надхвърлят 25 000 и обхващат всички
видове индустрии.
Освен бързата доставка и надеждното гаранционно
обслужване, фирма Солтех извършва всички дейности по
въвеждането в експлоатация – от предварителна оценка за приложимост до закрепване, интеграция със сигнал
от други машини и датчици, настройка, програмиране
на операциите, обучение на персонала, конструиране и
изработване на индивидуален краен захват (грипер) за
конкретното приложение.

Жан Филипон, инженер "Роботика",
фирма Солтех

Пневматичните линейни задвижвания
Origa от Паркър се предлагат в широка
гама от версии за различни приложения
Фирма Софиана предлага на българския пазар нова
гама модулни пневматични линейни задвижвания Origa
System Plus от Паркър. Базирани на патентования безпрътов цилиндър Origa, доказал се на глобалните па-
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ния - мобилна техника, всякакви индустриални приложения и се стигне до космическите
технологии. С близо стогодишна история,
компанията днес присъства директно в над
50 страни по света и има около 58 000 служители.

Ана Чобанова, управител на Софиана

зари, новата гама линейни задвижвания осигурява цялостно решение за разнообразни задачи в индустрията.
Серията Origa System Plus е проектирана за оптимална надеждност, висока ефективност и лесна работа, като отговаря на изискванията и на най-взискателните приложения. Задвижванията, които са ядрото на системата, са с алуминиев екструдиран профил
с двойна монтажна шина (тип „лястовича опашка“). На
базата на тези задвижвания на модулен принцип могат да бъдат добавяни различни компоненти от системата. Модулната концепция на Origa System Plus
осигурява възможност за избор между пневматично
или електрическо задвижване и позволява използването на различни направляващи и контролни модули в
зависимост от конкретните потребности на приложението.
Серията OSP (OSP-P10 – OSP-P80) включва версии за
чисти помещения, взривозащитени версии (ATEX), както и модели, изработени от неръждаема стомана, модели за нискоскоростни и високотемпературни приложения.
Линейните задвижвания от серията, предназначени за
използване в чисти стаи, са сертифицирани по стандарта DIN EN ISO14644-1. Те са базирани на OSP-P Clean Room
цилиндър, подходящ за работа при изключително ниски
скорости (vmin = 0.005 m/s), с дължина на хода до 1200
мм. Моделите не изискват почти никаква поддръжка, а
компактният дизайн на цилиндъра осигурява еднаква сила
и скорост и в двете посоки. Алуминиево бутало с лагерни пръстени осигурява поддръжка на високи директни и
конзолни товари.
Паркър Ханифин e световен диверсифициран производител и лидер в областта на технологиите, техническите решения и разработката на системи за задвижване и управление на процеси в индустрията. Паркър непрекъснато създава, усъвършенства и внедрява модерни
прецизни инженерингови решения за различни приложе-
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Гарантираме на клиентите си напълно
интегрирани решения от висок клас
SpaceCAD предлага завършени, напълно интегрирани
решения от висок клас за проектиране на продукти,
конструиране на формообразуващи инструменти и инструментална екипировка, програмиране на CNC машини/роботи и измерване на качеството.
Сред най-атрактивните от гледна точка на нашите
потребители са интегрираните решения със SIEMENS
NX, предлагащи на фирми със CNC машини редица предимства: един-единствен софтуерен продукт от висок
клас за всички инженери във фирмата, способен да решава инженерни проблеми с неограничена сложност в
кратки срокове; CAD с автоматизиран непрекъснат
работен поток с наследяване на данните от един управляващ 3D „мастер модел“ при моделиране, конструиране, симулация, валидация за производство и генериране на чертежи за производство; мощен CAM модул
за програмиране на CNC машини и измервателни процедури; над 50 специализирани процесно ориентирани модула за дефиниране на собствени инженерни правила,
конструиране с композитни материали и метални листове, дизайн на продукти от пластмаси и матрици за
тях, леярски форми, шанци с прогресивно изтегляне,
модули за проверка на съответствие с конструктивни
изисквания и валидация за производимост в реални условия; CAE симулация на въздействия за анализ и оптимизация на продуктови характеристики и технологични процеси по Метод на крайните елементи (FEM/FEA);
PLM интегрирано управление на инженерните данни и
изменения в процесите при екипно конструиране, с интегрирано управление на изискванията, проектите и
програмите за въвеждане в редовно производство (NPI);
управление на процедурите за контрол на качеството,
вкл. оптимизация на толерансни вериги, статистически анализ на измервани контролни размери.
Компанията предлага MES решения за проследяване
на производството и управление на режещи инструмен-
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ти - DNC управление на CNC машини, събиране на машинни данни (MDC), производствена визуализация на изпълнението и обща машинна ефективност (OEE); разширено
планиране и динамично актуализиране на производствени графици (APS) в контекста на динамиката на наличните производствени ресурси; планиране, управление на
процедури за активно измерване и статистически анализ на качеството (CAQ); управление на инструментално стопанство, мониторинг на състоянието и движението на инструментите в цеховете.
На фона на криза в инвестициите, този пазар е важен. За съжаление обаче, той в значителна степен намалява естествените сили и мотивация на потребителите да просперират със собствени сили и средства, и
води до абсурдни ситуации на "закопани" в земята машини и търгове с многократно завишени доставни цени.
Новите изисквания за доказване на ефективност от
бенефициентите са стъпка в правилна посока.

Бальо Динев, управител на Спейскад ООД

Успешната кандидатура за
еврофинансиране включва добра
обосновка и ясно структурирана
информация за проекта
JV Pro Consulting е специализирана компания в областта на консултантските услуги за проекти, финансирани
от европейските програми. Извършваме безплатна предварителна оценка на потенциала на фирмата кандидат
за получаване на безвъзмездно финансиране. Оценката
обхваща прогноза за броя на точките, които може да
получи проектът съобразно публикуваните критерии за
оценка по съответната схема. Услугите на JV Pro
Consulting включват и подготовка и окомплектоване на
всички проектни документи.
Екипът ни може да анализира и покаже възможностите за финансиране на дадена организация.
Имаме опит и познания за различни финансиращи програми и можем да разработим проектни предложения, да
изготвим анализ и да оценим капацитета на конкретния
кандидат за безвъзмездна помощ. Осигуряваме подкрепа
за реализацията на проекти, за финансиране от структурните еврофондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз. Предлагаме гъвкави схеми за консултации и обучения, които гарантират висока конкурентоспособност на
проектните предложения; пълно съответствие на проектната документация с изискванията на програмата; ре-
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ални ползи от осъществяването на проекта.
JV Pro Consulting насочва фирмите с ясно изразени
бизнес идеи към подходяща схема за безвъзмездно финансиране, по която да бъдат отпуснати средства за тяхната реализация. Съдействаме на компаниите да формулират идеите си така, че да са подходящи за финансиране със средства от европейските фондове.
Консултациите обикновено започват с определяне на
подходящите за конкретната компания финансиращи
програми и запознаване на накратко с условията за кандидатстване с проектно предложение по избраната
програма/схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Разясняваме на фирмите всички особености по разработването на проектното предложение и
съвместно правим преценка какви ще бъдат инвестициите и услугите, обект на финансиране. Подробно описваме стъпките, които трябва да предприеме фирмата, за
да кандидатства и оказваме съдействие за осигуряване
на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция. Предлагаме и съдействие при избор на партньори за реализацията на проекта.
Подготовката на проекти започва с определяне на
отговорните лица. Следва разпределяне на задачите и
отговорностите между JV Pro Consulting и определения
служител от организацията.
Ред е на събирането на подробна информация за организацията чрез попълване на изготвен от нас въпросник.
Накрая уточняваме основните параметри на проекта –
дейности и финансови ресурси. Във фазата на изпълнение
или разработване на проектното предложение разработваме апликационна форма, бюджет и всички останали документи в съответствие с посочените в насоките за
кандидатстване изисквания. Предоставяме изработените документи за одобрение от кандидатстващата организация. Процедурата приключва с окомплектоване и подаване на проектното предложение. JV Pro Consulting оказва съдействие и при изискване на допълнителна информация или документация от договарящия орган по време на
етапа на оценка на проектни предложения.
Успешното кандидатстване се състои в добрата
обосновка и ясно структурираната информация за проекта. Най-трудната стъпка в процеса от кандидатстването, одобрението, изпълнението и отчетността на
подаденото проектно предложение реално е изпълнението на проекта.

Радослава Доцова, консултант европейски
проекти, JV Pro Consulting
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Производство чрез изграждане на 3D
компоненти с качеството на завършен детайл
LASERTEC 65 3D е уникална
за пазара хибридна машина,
която обединява в едно
гъвкавостта на добавянето
на метал чрез лазерно
напластяване с прецизното
пълно 5-осно фрезоване.
Пазарът за адитивно производство
в миналото бързо се разрасна. Въпреки
това до този момент процесът се е ограничавал до производството на прототипи с малки размери, които не биха могли да бъдат произведени с конвенционални методи. Чрез комбинацията от тези два процеса за добавяне и
отнемане на метал в една машина,
адитивната технология допълва и развива традиционните начини за металообработване.
Адитивното производство се осъществява чрез оборудването на
LASERTEC 65 3D машината с лазерен
диод 2 kW за добавяне на метал чрез лазерно напластяване, докато обработката по 5-оси едновременно и стабилният
monoBLOCK дизайн позволяват високопрецизни фрезови операции. "Благодарение на напълно автоматична смяна
между фрезоване и лазерна обработка,
LASERTEC 65 3D е подходяща както за
цялостна изработка на сложни детайли с подрязване, така и за ремонт, за
нанасяне на покрития, за изработка на
матрици, машиностроене и дори за медицината", коментира Friedemann Lell,
търговски директор на Lasertec в
SAUER GmbH.

лостни компоненти, където днес 95%
от материалът се отнема чрез фрезоване, с процеса на добавяне се изгражда
само там, където е необходимо. Това води до значителни икономии на материал и по-ниски разходи", обясни Lell.
Лазерът и прахоподаващата глава са
монтирани в HSK държачи на фрезовия
шпиндел. Могат да се позиционират в защитено положение докато машината
извършва фрезоване. Машината и процесите се управляват с новия 21.5" дисплей на ERGOline управление с CELOS и
Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline.

Производство на 3D
контури
Чрез използването на лазерен диод
металният прах се нанася на слоеве
върху базов материал без образуването
на пори и пукнатини. Металният прах
се нанася върху повърхността със силна връзка. Инертен газ предпазва от оксидация по време на процеса на изграждане. След охлаждане се образува повърхностен слой метал, който може да бъде обработен механично.
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Икономично решение
Големи машини, като тези, използвани за обработване на обемисти компоненти в сферата на производството
на енергия или самолетостроенето,
обикновено са скъпи. Затова възможността за осъществяване на груби операции, напластяване и финиширане в една машина е икономично решение за клиента. Друг пример е сферата на производство на енергия и петролната индустрия, където често компонентите
трябва да са с покритие от сплави, устойчиви на корозия. Добавянето на метал чрез лазерно напластяване осигурява защита на детайли като тръби, фитинги, фланци и специални конструкции, които се използват в агресивна среда. С хибридно решение, изработката
на базов материал, покритие и финиширане, може да се изпълни на една машина. Това води до икономия на разходите
и намалени производствени времена.

Предимства на
LASERTEC 65 3D

Производство на големи
детайли чрез изграждане
За разлика от лазерното изграждане на детайл в "легло от прах", добавянето на метал чрез лазерно напластяване с прахоподаване позволява производството на големи детайли. Със скорост на напластяване от 1 kg/h, процесът е 10 пъти по-бърз. Комбинирането му с фрезоване позволява напълно нови приложения. Детайлът може
да бъде изграден на стъпки с фрезоване, редувани с добавяне на метал чрез
лазерно напластяване, когато е необходимо да се обработят сегменти с
такава геометрия, която не би позволила достъп и точна обработка при завършен вече детайл.
Хибридната машина комбинира предимства на фрезоването, като например високото качество на обработената повърхност, с гъвкавостта и високата скорост на добавяне на метал чрез
лазерно напластяване. "В случаи на ця-

преди сегментът да стане недостъпен
за режещи или други инструменти, поради сложна геометрия на детайла.
Комбинацията от двата процеса е разумен избор при ремонт и производство на инструменти и матрици. Също
така предлага интересни възможности
за по-малки детайли, прототипи или
малко серийно производство.

Добавянето на метал чрез лазерно
напластяване, досега считано за самостоятелна технология, е идеално за
внедряване във високопрецизните DMG
MORI CNC машини. "Комбинацията от
стружкоотделяне и адитивното производство ще става все по-важна в бъдеще, тъй като има толкова много нови
предимства и възможности за потребителите", коментира Lell.
Едно от силните предимства е възможността за изграждане на слоеве от
различни материали в линии от 1.6 mm
до 3 mm в зависимост от геометрията
на дюзата. Дори сложни 3D контури могат да бъдат създадени без поддържащи структури.
Отделните слоеве могат да бъдат
обработени с необходимата точност

• Интелигентна комбинация: добавяне на метал чрез лазерно напластяване и фрезоване позволява
оптимално финиширане на повърхностите и прецизност на детайлите;
• Добавяне на метал чрез лазерно
напластяване: до 10 пъти по-бърз
процес в сравнение с изграждането на детайл в "легло от прах";
• Изработка на цялостни 3D детайли с диаметър до 500 mm без поддържащи структури;
• Директна обработка на повърхности, които не са достъпни при
вече завършен детайл.

www.dmgmori.com
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Съвременни индуктивни
компоненти
В

Стефан Куцаров

много отрасли на съвременната индустрия бързо нарастват броят и разнообразието на
електронните устройства за честотни обхвати над десетина MHz
вкл. гигахерцовите. Към факта, че по
принцип работата при по-високи
честоти изисква бобини (Inductor,
Coil) с по-малка индуктивност
(Inductance) L, се прибавя наличието
на множество нови конструкции и
технологични подобрения, позволяващи реализацията им с все по-малки размери, тегло и цена. Друга
бързо развиваща се област на приложение са захранванията на електронните прибори, в които бобините работят при честоти рядко
надхвърлящи 1 MHz, но със значителни токове. Независимо от тяхната
по-голяма индуктивност те също
трябва да бъдат колкото е възможно по-малки, леки и евтини, а относителният им дял през последните
години нараства. Освен тези две
групи съществува значително разнообразие на други видове индуктивни елементи, на които също е отделено внимание в статията.

Класически бобини
Обикновено използваните във фирмената документация термини са
Standard Inductor и по-рядко General
Inductor, а една от специфичните особености е предлагането им като серии със същия ред на номиналните
стойности на L, както при резисторите. Типичните L са от 0,1 µH до
около 1 mH и често в каталозите се
дават чрез 3 цифри в µH при използване на известните от резисторите принципи. След първите две цифри и при необходимост с буквата R
между тях като десетична точка е
третата като множител – той е 1
при цифра "0" или нейната липса, 10
при цифра "1" и 100 при цифра "2".
Например R68 е 0,68 µH, 2R2 е 2,2
µH, 330 e 33 µH, 471 е 470 µH и 102
e 1000 µH. Понякога към тях се прибавя буква за производствения толеранс на L, който най-често е ±5%,
±10% и ±20% и се означава съответно с буквите J, K и М и по-рядко ±1%,
±1,5%, ±2%, ±3%, ±7% и ±15% (букви F,
Y, G, H, I и L). Същите означения могат да се поставят и на корпуса на
бобините при достатъчно място. За
L до стотина µH понякога се използва цветен код (точки или пръстени)
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за стойността им – неговите първи
две цифри я показват в 0,01 µH, а
третата е за множителя (10 на
степен според цвета). Например виолетов (цифра 7), зелен (цифра 5), кафяв (множител 1=100, тъй като този
цвят е за цифрата 0) е L = 75 x 0,01
µH x 1 = 0,75 µH. Аналогично, син (цифра 6), сив (цифра 8), червен (цифра 1,
т.е. множител 10=101) е 68 x 0,01 µH
x 10 = 6,8 µH и оранжев (цифра 3), бял
(цифра 9), оранжев (множител 1000 =
103) е 390 µH.
За корпусите с повърхнинен монтаж (SMD, SMT) често се ползва
наименованието Chip Inductor и са в
сила международно приетите размери на аналогичните резистори и кондензатори, например 1005 (0402) е
1x0,5x0,5 mm или 1x0,6x0,6 mm в
зависимост от производителя.
Външният вид на такива бобини е на
фиг.1а, а друга негова разновидност
e на фиг. 1б с индуктивност L=22 mH.
Типичните материали за корпусите
са керамика и ферит, което някои
производители отбелязват с допълнителна буква C или F в означението.
Бобините от една серия са с определени производствени толеранси,

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu
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Таблица 1. Класически бобини
¹

Ñåðèÿ

1
LCWF
2
CV 322522
3
S M I0 8 0 5
4 LQH32MN_23
5 CIL1608(603)
6
5206
7
MLF1005
8
3613C
9
LLM 3225
10
IM-10-28
11 SQ V 322520

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

L , m H ; ( ò î ë å ð à í ñ , % ) [ Q m in ï ð è f, M H z ]

AVX
B o u rn s
H it a n o
M u ra ta
Sam sug E M
S u m id a
TD K
T E C o n n e c t iv it y
TOKO
V is h a y D a le
Yageo

0,18-820; (10;20) [30/25,2]
0,12-150; (5;10;20) [30/25,2]
0,047-33; (10:20) [20min-45min/1-50]
1-560; (5;10) [20-50/0,796;1]
0,047-33; (10;20) [10-35/0,4-50]
0,47-2,7 (2;5;10;20); [12]
0,1-2,2 (5;10); [60/10]
0,1-1000; (10;20) [50/7,96]
0,1-1000; (5;10) [35/25,2]
1,2-120: (10) [95/0,79]
0,1-560 (5;10;20); [50/0,796]

б

а

Фиг. 1.

в

работен температурен обхват и
корпус и с различен качествен фактор (Quality Factor) Q, собствена резонансна честота (Self-Resonant
Frequency) SRF, постояннотоково
съпротивление (Direct Current
Resistance) DCR и максимално допустим постоянен ток (Rated Current)
IDC или Irms. Поради зависимостта на
Q от честотата и производствените толеранси като параметри понякога се дават неговата минимална
стойност (евентуално придружена и
от типичната стойност) при определена честота (Test Frequency), както и графики Q(f) за определяне на
големината му в честотния обхват
на устройството, където е свързана бобината. При това трябва да се
има предвид, че Qmin обикновено е
около 2 пъти по-малък от типичния,
има характерни стойности 10-30 и
сравнително рядко е над 50.
Еднаквата конструкция на бобините в дадена серия определя намаляването на SRF с увеличаване на L, а
освен това нарастването на L е
свързано с пропорционално повишаване на DCR и намаляване на IDC. За
практиката е важно, че IDC запазва
стойността си до определена околна температура (някои производители дават съответната графика),
след което намалява по линеен закон
и става 0 при максималната работна температура. Същото е в сила и
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S F R ,M H z ( D C R ,W ) ; [ I D C ,m A ]

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

2,5min-220min (0,24-43)max; [30-700]
-40¸+125 (4,5x3,2)
8min-500min (0,22-15); [65-450]
-40¸+125 (3x2,6x2,3)
10-300 (0,2-2,55); [2-15]
-40¸+125 (2x1,2x0,9 çà L£2,2mH) (2x1,2x1,25 çà L³2,7mH)
5-100 (0,5-28); [40-445]
(2 ,5 x 2 ,5 x 2 )
9 -2 6 0 (0 ,3 -2 ,9 5 ); [1 -5 0 ]
-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,6 x 0 ,8 x 0 ,8 )
200-600 (0,43-4,04); [160-440]
-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,6 x 1 ,2 x 0 ,8 5 )
150-880 (0,51-1,95); [30-180]
-55¸+125 (1x0,5x0,5)
2,5-300 (0,18-40); [30-800]
-30¸+100 (4,5x3,2x3,82)
2,5-130 (0,5-70); [19-400]
-4 0 ¸ + 8 5 (3 ,2 x 2 ,5 x 2 ,4 )
10-170 (0,075-4,1); [195-2400]
+105 (f7,11/23,9)
5-200 (0,025-28); [40-700]
-2 5 ¸ + 8 5 (3 ,2 x 2 ,5 x 2 )

за другите видове бобини, описани в
статията. Освен това за бобините
с феритна сърцевина някои производители дават и тока на насищането й.
Две са масово използваните конструкции на класическите бобини,
първата от които е с проводник,
навит около керамика (Ceramic Core)
с кръгло или квадратно напречно сечение и означавана като Wire-Wound
Chip Inductor - пример за такава е
дадената на фиг. 1в. Основните предимства на бобините с проводник са
сравнително малкото DCR и значителните стойности на Q и IDC. Такива бобини са дадените в редове 1,
2, 4, 6, 9 и 11 в табл. 1. Втората
конструкция е на многослойните
бобини (Multilayer Chip Inductor), каквито са дадените в редове 3, 5, 7 и
8 на таблицата. Наименованието им
се дължи на реализацията чрез керамични пластинки с нанесени върху
тях тънки метални слоеве в ролята
на навивки (фиг. 1г). Основните им
предимства са по-малките размери
и ниска цена за сметка на стойностите на L до няколко десетки µH. За
предпазване от външни въздействия
част от бобините са с херметизиран корпус (Moulded Inductor). Все още
се произвеждат и бобини с радиални
и аксиални изводи за монтиране
върху печатни платки с отвори или
по друг начин, каквато e дадената
на ред 10 в табл. 1.
По понятни причини съществуват
бобини с феритна сърцевина (редове
1, 3 и 4 на табл. 1), като термините
Ferrite Inductor и Iron-Core Inductor не
винаги се дават в каталозите. Обикновено те са със сравнително малък
IDC (ред 3 на табл. 1). Съществена
практическа особеност е, че освен
размерите на корпуса в каталозите
се дават и тези на изводите за запояване заедно с препоръчваните
островчета върху печатната платка.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на типични класически

бобини със само една от стойностите на Q, които за дадена серия обикновено са 2 или повече – например
бобината в ред 7 има 4 стойности
между 50 при 2,52-7,96 MHz и 20 за
252 kHz. Трябва да се отбележи, че
производителите предлагат няколко
различни корпуса на дадена серия и
за всеки от тях има отделна таблица с параметрите.

Високочестотни бобини
Не съществува точно определение за ВЧ бобини (Inductor for High
Frequency Circuits, Inductor for High
Frequency Applications, RF Inductor), но
може да се приеме, че те са с SFR ≥
1 GHz при максимална стойност вече
надхвърляща 20 GHz. Поради естеството на приложенията им те са с
по-малки L от класическите бобини с
типични стойности от 0,1 nH до
няколко стотици nH. Индуктивности
под 100 nH могат да се означават с
две цифри и N като десетична точка, например 2N7 e 2,7 nH, a 56N e 56
nH. По технологични причини при
бобини до десетина nH производственият толеранс не се дава в %, а
като стойности на индуктивността – най-често ±0,1 nH, ±0,2 nH и ±0,3
nH и код в означението на бобината
съответно B, C и G. Сравнително порядко се използват толеранси ±0,05
nH (код А) и ±0,5 nH (код D). При това
бобини под 1 nH са твърде неточни,
например 0,3 nH ±0,1 nH и дори 0,2
nH ±0,2 nH. Други особености са
свързани с Q на бобините – Qmin е
между 3 и 20, измерен при честоти
в границите 100 MHz – 500 MHz, а
типичните му стойности са 20 - 100
за честоти 0,2SFR - 0,5SFR. При неголеми L е възможно бобините да са
с много малки корпуси, например
този в ред 12 на табл. 2.
Една от разновидностите са многослойните бобини за повърхнинен
монтаж, чието съвременно керамично тяло осигурява Q, близък до този
на въздушните бобини (Air Core
Wound Inductor) с проводник без тяло.
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Таблица 2. Високочестотни бобини
¹

Ñåðèÿ

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

L , n H ; [ Q ï ð è f, M H z ] ( ò î ë å ð à í ñ ) Æ

S F R ,G H z ( D C R ,W ) ; [ I D C ,m A ]

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

Източник: Murata

Някои производители ги отбелязват като Thin-Film
Multilayer Inductor, структурата им е показана на фиг. 2а
и такива са дадените на редове, 2, 14 и 20 на табл. 2.
Типични техни приложения са в преносими комуникационни прибори, за реализация на високочестотни модули (усилватели на мощност, управлявани с напрежение
генератори), прибори за комуникационни мрежи в гигахерцовия обхват (WLAN, UWB, GPS, Bluetooth). Нарастващите приложения на електронни и комуникационни прибори в автомобилите доведе до създаването на специа-

Източник: NIC Components

1
L0402
AVX
0,82-6,8; [12 - 25/450] (0,05nH; 0,1nH; 0,2nH; 0,5nH)
6 ,5 -2 0 ; (0 ,0 6 -0 ,9 ) [2 0 0 -5 0 0 ]
(1 x 0 ,6 x 0 ,3 5 )
2 CI100505 Series
B o u rn s
1-100; [6-52/100] (0,3nH; 5%)
0,65-13; (0,08-1,5) [100-300]
-40¸+105 (1x0,5x0,5)
3
CCFH 0603
CEC Coils Electronics Co
1,6-390; [16min - 40min/250] (1,5%; 2%; 5%; 10%)
0,7-12,5; (0,03-3,7) [130-700]
(1,8x1,17x1,12)
4
T F L S e r ie s
C h ilis in
0,6-22; [12min, 14min/500] (0,1nH; 0,2nH; 3%; 5%)
2,2-6; (0,1-2,55) [120-900]
-55¸+125 (0,61x0,3x0,3)
5
B C L -2 3 2 J L
C o ilc r a f t
2 ,3 5 (5 % )
(1,61) [270]
-40¸+85 (h=3,81; Æ1,52)
6
KQ 0805
KOA
1-120; [16-25/250] (0,1nH; 0,2nH; 2%;3%;5%;10%)
1,5-11; (0,045-2,32) [120-1360]
-40¸+125 (2x1,6x1,3)
7
LQP02TN_02
M u ra ta
0 ,2 -3 9 ; 4 m in -8 m in / 3 0 0 , 5 0 0 ] (0 ,1 n H ; 0 ,2 n H ; 0 ,3 n H ; 3 % ; 5 % )
1 ,6 -1 1 ,5 ; (0 ,5 -7 ) [9 0 -3 2 0 ]
(0 ,4 x 0 ,2 x 0 ,2 )
8
N T I 0 4 S e r ie s
N I C C o m p o n e n ts
0,2-33; [13/500] (0,1nH; 0,2nH; 0,3nH; 1%; 2%; 5%)
2,5-14; (0,1-4,5) [75-800]
-4 0 ¸ + 8 5 (1 x 0 ,5 x 0 ,3 2 )
9
QF Type1005
Panasonic
1,1-36; [35-41/800] (0,2nH; 0,3nH; 2%; 3%)
1,8-6; (0,06-1,6) [160-400]
(1 x 0 ,5 x 0 ,5 )
10
0402CH
Pulse Electronics
1-15; [51-244/1800] (0,3nH; 5%)
2,3-10; (0,07-0,45) [280-710]
(1 x 0 ,6 x 0 ,5 )
11
C6328A
Sagam i
17,5-43; [100-110/150] (2%; 5%)
1 ,2 -2 ,2 [4 0 0 0 ]
(6 ,3 x 2 ,8 x 2 ,8 )
12 CIH0603(0201)
Sam sung E M
0,6-2,2; [55min-80min/2400] (0,1nH; 0,2nH; 0,3nH)
11,2min-20min (0,06-0,14); [610-870]
-55¸+125 (0,6x0,3x0,3)
13
Series 5516
S u m id a
1-220 ; [4-14/25,2,100) (0,2nH ; 0,3nH ; 2% ; 5%)
1,3-16 (0,02-7); [110-1800]
(1 ,6 x 0 ,8 x 0 ,8 )
14
MLG1005S
TD K
0,3-390; [6-8/100] (0,1nH; 0,2nH; 0,3nH; 3%;5%)
0,4-20; (0,01-5,97) [50-1000]
-55¸+125 (1x0,5x0,5)
15
3 6 4 0 S e r ie s
T E C o n n e c t iv it y
0,2-33; [13/500] (0,1nH; 0,2nH; 0,3nH; 1%;2%;3%:5%)
2,5-14; (0,1-4,5) [75-800]
-4 0 ¸ + 8 5 (1 x 0 ,5 x 0 ,3 2 )
16
LL2012-FHL
TOKO
1 ,5 -6 8 0 ; [2 2 -6 5 / 8 0 0 ] (0 ,3 n H ; 5 % )
0,18-4; (0,02-6) [50-300]
-40¸+100 (2x1,25x1,2)
17
I M C -0 6 0 3
V is h a y D a le
1-220; [30/1000] (0,2nH; 0,3nH; 2%;5%)
0,9-6; (0,06-7,5) [70-500]
-40¸+100 (1,6x0,8x0,8)
18
P S C S e r ie s
Vishay Electro-Films
3,5-50; [8-14/1000] (20%)
2,4-10,2; (0,26-3,5)
-55¸+125 (1,14x1,14x0,254)
19 WE-CAIR Air Coil
Wuerth Elektronik
1,65; [100/800] (10%)
10min; (0,004max) [1600]
-40¸+110 (3,2x2,21x1,83)
20
CLH1608-N
Yageo
1-390; [13/50 äî 60/800] (0,3nH; 5%; 10%)
0,3-10 (0,1-3); [100-600]
(1 ,6 x 0 ,8 x 0 ,8 )

Фиг. 2.

лизирани бобини (ред 14 на табл. 2).
Нарастват приложенията на тънкослойните бобини
за повърхнинен монтаж (Thin Film Chip Inductor) със структура на фиг. 2б, която изяснява наименованието им.
Такива са дадените в редове 1, 4, 7, 8 и 15. Друга съвременна технология е на бобини с керамично тяло и лазерно изрязване (Ceramic Core/Laser-cut Inductor, Laser Spiral
Coated Inductor), при които върху тялото с квадратно
сечение се нанася проводящ слой и чрез лазер се изрязва
за превръщането му в спирала. Основно предимство е
получаването на значителни стойности на Qmin – бобините в редове 13 и 17 на табл. 2. Друга разновидност са
бобините от спирално навит в една плоскост проводник (RF Spiral Wire Inductor), пример за каквато е представената в ред 18 на таблицата.
Използват се и въздушни бобини (редове 11 и 19) само
с няколко (до 10) навивки, които по принцип са с най-голям Q и най-малко DCR. Специфична тяхна разновидност
са коничните бобини (Conical Inductor), чиято форма (фиг.
3) е предпоставка за увеличаване на SFR, но вместо него
и Q се дават 4-те S параметъра. Бобина от този тип е
представена на ред 5 в табл. 2, като тя е част от серия
с L между 0,22 nH и 8 nH, която може да се използва до
40 GHz.

Мощни бобини
Този тип бобини (Power Inductor) са предвидени за
работа със значителен постоянен ток, без да има международно приета норма, над която получават наименованието си. Според каталожните данни може да се приеме, че той е не по-малък от 200 mA, докато горната му
граница вече надхвърля 100 А. Максимално допустимият
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Таблица 3. Мощни SMD бобини
L ,m H ; ( ò î ë å ð à í ñ ,% ) [ S F R ,M H z ]

ID C,A ; (Isat,A ) [D C R ,m W]

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

AVX
C h ilis in
C o ilc r a f t
H it a n o
M u ra ta
N I C C o m p o n e n ts
Sagam i
Sam sung E M
S u m id a
TD K
T E C o n n e c t iv it y
TOKO
V is h a y D a le
Wuerth Elektronik
Yageo

ä à (í å )
í å (í å )
ä à (í å )
ä à (í å )
í å (ä à )
í å (í å )
í å (í å )
ä à (í å )
ä à (í å )
í å (í å )
ä à (í å )
ä à (í å )
ä à (í å )
í å (í å )
í å (í å )

0,1-10; (20)
1 ; (2 0 )
0 ,2 5 -2 2 ; (2 0 ) [2 9 -8 0 ]
1-100; (20; 30)
0,47-120; (20;30) [8-100]
0,35-10; (20;30)
1 ,5 -8 2 ; (2 0 ;3 0 )
0,47-4,7; (20)
1 -5 ,6 ; (2 0 )
0,24-10; (20)
0 ,7 -4 ,5 ; (2 5 )
1 -4 ,7 ; (2 0 )
0,47-47; (20)
1 ; (3 0 ) [9 0 ]
1-1000; (20) [2-80]

10-60; (15,5-120) [0,5-17,2]
3 ; (3 ,2 ) [5 0 ]
20; (14,5) [3,9-22]
0,75-4,3; (0,8-8,5) [12-450]
0,2-2,55; (0,17-3,4) [30-4380]
5-18,5; (5-18,5) [1,8-13,5]
1,75-13; (0,85-5,7) [7-320]
1 ,3 -2 ,4 ; (0 ,4 5 -3 ) [8 0 -2 8 0 ]
13-30; (10-25) [1,4-2,5]
1 ,3 -7 ,1 ; (1 -5 ) [2 2 -4 5 0 ]
5,8-16; (5,4-15) [3,7-16]
1 ,3 -3 ,1 ; (1 ,7 -3 ,7 ) [5 2 -2 3 0 ]
2,5-30; (4,5-28,5) [1,55-167]
1,25; (2,5) [163]
0,56-8,6; (1-20) [11-1800]

-55¸+155 (14,2x13x6,5)
-40¸+125 (2x1,6x1)
-40¸+125 (7,5x7,5x1,5); [0,38]
(6 x 6 x 4 ,5 )
+105max (3,2x2,5x1,7)
-40¸+85 (12,9x12,9x5,7)
-40¸+125 (14,1x11,1x4,5)
-40¸+125 (2,5x2x0,7)
-40¸+150 (13,1x13x5,5); [3,8]
-40¸+105 (2,5x2x1,2); [0,03]
-55¸+105 (7x6,6x4,5)
-4 0 ¸ + 8 5 (2 x 2 x 1 )
-55¸+155 (10,8x10,8x4,17)
-40¸+125 (2,5x2x0,6)
-40¸+85 (18,5x15,2x7,1)

Фиг. 3.

постоянен ток (Rated Current) има две
стойности, първата от които IDC
(означава се още като Irms и I∆T) увеличава температурата на бобината
с обикновено ∆T=40 °С над околната.
Той трябва да се проверява в каталога, тъй като някои производители
приемат различна ∆T, други дават
графика ∆T=f(IDC) и трети – стойностите на IDC за две ∆T. Сравнително
редки са случаите с неизменен IDC в
широк температурен обхват. Наличието на ∆T трябва внимателно да
се отчита при монтирането на бобини в прибори, за да се избегне нежеланото им прегряване от сумата
на околната температура и ∆T.
Съществуват бобини с две стойности на температурата (например
дадената на ред 14) – тази на корпуса (Operating Temperature), която е дадената в табл. 3, и на околния въздух
(Ambient Temperature). Тъй като индуктивността на мощните бобини намалява с увеличаване на постоянния
им ток спрямо L без ток, втората
стойност е токът на насищане
(Saturation Current, Inductance Decrease
Current) Isat или Idc1, при който намалението е между 10% и 30% (в зависимост от производителя). За улеснение на приложенията в някои каталози се дава семейство графики L(IDC)
за всяка бобина от дадена серия.
Особено полезни са каталозите, които съчетават тези графики с
DT=f(IDC) – вж. фиг. 4.
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Източник: Vishay Dale

Фиг. 4.

За ограничаване на влиянието на
магнитното поле на бобините върху
околни елементи се използват екранирани техни конструкции (Shielded
Construction, Shielded Type), но има и
множество неекранирани (по-малки
размери, тегло и цена заедно с принципната възможност за работа при
по-високи честоти). Класическият
начин за увеличаване на L чрез феритна сърцевина се използва и при мощните бобини. Аналогично на предните два вида и мощните бобини се
предлагат в серии с различни основни параметри на всяка от тях.
Типични приложения на тези бобини са преобразувателите на постоянно в постоянно напрежение (DC/DC
Converter), токозахранващи модули за
вграждане (On-Board Power Supply
Module), системи с разпределено захранване (Distributed Power System),
LED осветление и др. Все по-масови
стават източниците на къси и с
голяма амплитуда импулсни смущения като електродвигатели, бензинови и дизелови ДВГ и газоразрядни
лампи с голям интензитет (HID
Lamp). Схемите за потискане на
тези смущения често съдържат бобини, които не трябва да се насищат
при наличие на импулси и да са в съответствие със стандарта AEC-Q200,
пример за каквито са серията на ред
14 в табл. 3.
Бобини с навит проводник (WireWound Power Inductor). Значителният

Източник: Fastron

Å ê ð à í (ô å ð è ò í à
ñúðöåâèíà)

Източник: Coilcraft

1
13B3
2 UHEI201610A-1R0M-09
3
XFL7015
4
T P I6 0 4 5
5
LQH32PB_N0
6
NPIC125C
7
HER1042
8
C IG 2 5 2 0
9
CDEIR12D50ME
10
VLS252012HBX-1
11
3 6 3 5 S e r ie s
12
DFE252010R
13
I H L E -4 0 4 0 C D -5 A
14
WE-MATA
15
S S L I3 0 6

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Източник: Coilcraft

Ñåðèÿ

Източник: AVX

¹

Фиг. 5.

постоянен ток определя този вид
мощни бобини като най-масово използвани, а примери за типичните
конструкции са дадени на фиг. 5а, б.
Съществена особеност е стремежът за намаляване на дебелината
на бобините (Low Profile Inductor, Flat
Plat Inductor) с достигната минимална дебелина 0,6 mm, а външният вид
на такава бобина е на фиг. 5в (ред 3
на табл. 3). Други начини за намаляване на размерите са ползването на
плосък проводник за намотката (Flat
Wire Coil), пример за което е бобината на ред 6, и интегрален екран за
електрическата съставка на полето
(Integrated e-Shield) - бобината на ред
13.
Материалът на тялото на бобините обикновено е неметална субстанция, избирана от производителя и споменавана само в някои каталози, например Plastic Moulded Base и
Core Material Composite. Съществуват и бобини с тяло от метална
сплав (Metal Alloy Power Inductor, Metal
Core Power Inductor), примери за които са дадените на редове 6 и 12.
Конструктивното оформление е изцяло за повърхнинен монтаж (SMD
Power Inductor, SMT Power Inductor),
каквито са всички в табл. 3.
Сред малкото примери за бобини
с радиални изводи за печатни платки с отвори е 1900R Series на Murata
с L между 4,7 µH и 100 µH, ток Isat
от 70 mA до 7,8 А, съпротивление
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DCR в границите 8 - 90 mΩ и размери 21 mm x ∅12. По-големите индуктивности и съответно увеличаваното тегло са за сметка на намаляване на DCR при големи L.
Многослойни бобини (Multilayer
Chip Power Inductor). Техният относителен дял в сравнение с предните е
твърде малък, тъй като конструкцията им налага принципни ограничения
в стойностите на L и DCR. Използват се основно заради малките си
размери. Пример е серията
MDT2012-CR на TOKO, състояща се
от 3 бобини с L=0,56 µH, 1 µH и 2 µH,
токове IDC=1,85 - 2,35 A и Isat от 0,4
А до 1,2 А и DCR = 65 mΩ - 110 mΩ,
която има работен температурен
обхват -40 °С ÷ +125 °С и размери
2x1,25x0,9 mm.
За някои системи с разпределено
захранване вече се предлагат бобини с токове над 20 А. Типичен пример е DPI1210-R22M на производителя 3L Electronic Corp. за IDC = 36 A и I sat
= 56 A при L = 0,22 µH и DCR = 0,42
mW, която е с работен температурен обхват -25 °С ÷ +125 °С и размери 12,3x10,2x7,5 mm.

Дросели
Тези индуктивни елементи (Choke)
се свързват последователно в електрическа верига с цел практически
да спират протичането на определени променливи токове. В зависимост от начина на свързване и големината на максимално допустимия
им постоянен ток има три основни
типа дросели.
Високочестотни дросели (RF
Choke). Действието им се основава
на нарастването на индуктивното
съпротивление с честотата, а основните им параметри са както на
бобините. Специфична особеност е
наличието на значителен брой дросели с аксиални и радиални изводи за
печатни платки с отвори, примери
за каквито са дадените на редове 13 в табл. 4. Индуктивността в някои модели достига до 100 mH, което изисква феритна сърцевина (редове 1 и 2) и съответно DCR е поголямо, а за означаването й върху
корпуса в mH понякога се използва
цветен код. Типични приложения на
тези дросели са филтри (RF Blocking
and Filtering) в постояннотокови захранвания, вкл. DC-DC преобразуватели, филтри (напр. за 12 kHz и 16 kHz)
в комуникационни прибори, автомобилна електроника и др.
Мощни дросели (Power Choke Coil).
Наименованието им се дължи на достигащите до 20 А стойности на IDC
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Източник: Chilisin
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Фиг. 6.

при запазване на значителните L чрез
феритна сърцевина (редове 4-6 на
табл. 4). Предлагат се и дросели за
автомобили, отговарящи на стандарта AEC-Q200 (ред 4). Специфичната
конструкция на някои модели (ред 5)
намалява нежеланото бръмчене (Buzz
Noise) на феритната сърцевина.
Дросели за потискане на смущения (Common Mode Choke, Common
Mode Filter). В един корпус са поставени два еднакви индуктивно свързани дросела със самостоятелни изводи, всеки от които се свързва в един
от проводниците на комуникационна линия. Дроселите са с 4 извода
(фиг. 6а), а типичният им външен вид
е на фиг. 6б. Действието им се основава на много големия им импеданс
за синфазните сигнали (основно смущения по линиите), поради те което
реално не ги пропускат, докато за
полезните сигнали са практически
късо съединение. Това определя приложението им като противосмутителни филтри (EMI Suppression) на
входа на електронни устройства,
при свързването им към линии и LVDS
в прибори с нисковолтова сигнализация. Основният специфичен параметър е импедансът Z за полезните
сигнали, даван при определена честота и често придружен от графика
Z(f). Вместо него някои производители посочват стойността на L. Други параметри са максималното постоянно работно напрежение Vdc на
двата дросела, постоянното изолационно напрежение (Withstand
Voltage) Vdcisol и изолационното съпротивление (Insulation Voltage) Risol между тях. Подобно на бобините и дроселите се предлагат на серии, няколко примера за каквито са в табл. 5.

Специфични индуктивни
елементи
Освен разгледаните „класически“
индуктивни елементи съществуват
множество други с по-тесни, но не
по-малко важни области на приложение.
Бобини за транспондери (Transponder Coil, Transponder Inductor). Използват се в осъществяването на
безжични връзки с цел задействане
и/или изключване на устройства, например системи за идентификация
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Таблица 4. Дросели
¹

Ñåðèÿ

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï

L, nH ; [Q m in ïðè f, M H z] (ò îëåðàíñ, % )

S R F, G H z; (D C R , W) [ID C, A ]; {Isat, A }

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

1
2
3
4
5
6

8 2 3 0 S e r ie s
L B C S e r ie s
SC1314 Stile
LCM1060
P C C -M 0 6 3 0 W
3 6 2 2 S e r ie s

B o u rn s
TD K
T E C o n n e c t iv it y
KOA
Panasonic
T E C o n n e c t iv it y

RF
RF
RF
Ì î ù íè
Ì î ù íè
Ì î ù íè

0,1-1000; (10) [25-50/0,79-25]
1-105; (5;10) [30-60/0,0796-7,96]
3,3-15000; (10;20) [30-140/0,0796-7,96]
1,5-470; (20;30)
0 ,3 3 -4 ,7 ; (2 0 )
1-10000; (10;20)

3,4-690; (0,07-72) [0,038-1,1]
0,12-200; (0,08-420) [0,02-2,2]
0,41-59; (0,008-15) [0,082-5,6]
2,2-132; (0,009-0,88) [0,6-6,8]; {0,68-6,8}
(0 ,0 0 3 3 -0 ,0 3 5 ) [5 ,5 -2 0 ]
0,7-130; (0,007-39) [0,1-7,5]; {0,1-9}

-55¸+105 (7,62xÆ3,05)
(12xÆ5,2); [1,1]
-20¸+80 (12xÆ11,7)
(10,1x10x6,15); [2,48]
(7 ,3 x 6 ,6 x 3 )
-40¸+105 (12,7x10x5)

Таблица 5. Дросели за потискане на смущения
¹

Ñåðèÿ

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Z ( W ) ï ð è f, M H z
(ò î ëå ð à í ñ , % ); [L , m H ]

V d c , V ; (D C R , W ) [I D C , m A ]

V dcisol, V (R isol, M W)

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

1
2
3
4
5

LCCM0805
MCF21T
R D S 2 7 H -r a n g e
NCC1206
SMDWCM3216S

AVX
C h ilis in
Kaschke
N I C C o m p o n e n ts
3L Electronic Corp.

67-370/100 (20)
67-220/100 (20)
[1 ,5 -5 6 ]
30-2200/100
90-2200/100

5 0 ; (0 ,2 5 -0 ,4 ) [2 8 0 -4 0 0 ]
3 0 ; (0 ,8 -1 ,3 5 ) [2 0 0 -4 0 0 ]
(0,015-1,6) [500-6000]
5 0 ; (0 ,2 -1 ,2 ) [2 0 0 -4 0 0 ]
5 0 ; (0 ,2 5 -0 ,4 )m a x [2 8 0 -4 0 0 ]

125 (10min)
(2 0 0 m in )
125 (10)
125 (10min)

-4 0 ¸ + 8 5 (2 x 1 ,2 x 1 ,2 ); [0 ,0 5 3 3 ]
-40¸+105 (2x1,25x1)
+135 (30x27x18)
-40¸+125 (3,2x2x1,6)
-2 0 ¸ + 8 5 (3 ,2 x 1 ,9 x 1 ,6 )

(RFID), дистанционно отключване и
обездвижване на автомобили. Основната особеност на бобините са значителната им L (десетки mH) поради ползването на нискочестотни
обхвати за връзка. Такива са КТ11835
на KOA, TPL802727 на TDK и Type
SA3M08 на ТОКО.
Бобини за усилватели клас D (Inductor for Class D, Inductor for Digital
Amplifier). За свързване на изхода на
тези усилватели на мощност за звуковъзпроизвеждане към всеки от високоговорителите обикновено се
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използват две еднакви бобини с индуктивност между няколко µH и няколко десетки µH и позволяващи ток
до десетина А. Бобините са в общ
корпус, а примери са HA4158-EL на
Coilcraft, 7G08B на Sagami и
C2DEP1010 на Sumida.
Бобини за безжично зареждане
(Wireless Charger Coil). Този нов начин
за зареждане на акумулатори изисква комплект от предавателна
(Wireless Charging Transmitter Coil) и
приемна (Wireless Charging Receiver
Coil) бобина. Пример са съответно

IWTX-4646BE-50 (размери 46x46x5
mm) и IWAS-4832FE-50 (48x32x1,22
mm) на Vishay Dale.
Бобини с променлива индуктивност (Variable Coil, Tunable Coil). Те
продължават да имат своите, макар
и не така масови, приложения за ръчна
настройка на параметрите на апаратури. Производителят Coilcraft предлага Series 142 от 10 бобини с номинална индуктивност между 63 и 550
nH, Q≈120 и IDC от 8,6 до 13,4 А. С
номинална L от 50 nH до 2,7 µH при
Q≈70 е Type 5CCEG на ТОКО.
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Аварийно електрозахранване с дизелови
агрегати - част III
В

първите две части на статията бяха представени основните
компоненти на дизеловите електрически агрегати с акцент върху особеностите при употребата им като
източник на аварийно електрозахранване. Разгледани бяха дефинициите за номинална мощност в зависимост от режима на работа и влиянието на факторите на околната
среда върху мощността на агрегати-
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те, както и типични схеми на електрически уредби с агрегати за аварийно захранване и взаимодействието им с UPS системи. Тук ще се
спрем на спецификите на възбудителните системи и влиянието на
товарите върху пусковите процеси
на електрозахранващите агрегати.

Възбудителни системи
на дизелови агрегати
Безколекторното възбуждане
предлага надеждност и простота на

обслужването и много добри функционални и икономически показатели за
диапазона на мощности, обичаен за
агрегатите за аварийно захранване.
Поради това този тип възбуждане
практически няма алтернатива при
съвременните агрегати от този
вид. Системите за безколекторно
възбуждане включват основните
компоненти, показани на фигури 1 и
2. Източник на възбудителния ток за
синхронния генератор (СГ) е възбудителният генератор (ВГ). Двата ге-
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Фиг. 1. Принципна схема на безколекторно възбуждане с генератор с постоянни магнити.

нератора са монтирани на един вал.
ВГ е също синхронна машина, само че
обърната - котвената му намотка
се намира на ротора, а възбудителната - на статора. Индуцираното в
котвената намотка променливо напрежение се изправя от въртящ се
изправител (ВИ) и се подава на възбудителната намотка на СГ. ВИ представлява диоден мост, монтиран
също на вала на генератора. Регулирането на възбудителния ток на СГ
се реализира посредством изменение
на възбудителния ток на ВГ, като за
целта управляем изправител (УИ) се
командва от регулатора на възбуждане (РВ) по обратна връзка (ОВ) по
напрежение на изводите на СГ. Голямото предимство на безколекторното възбуждане е пълното отсъствие
на подвижни електрически връзки –
четкови апарати или колектори, които присъстват в другите системи
на възбуждане.
Основните различия в схемите за
безколекторно възбуждане се наблюдават основно при избора на източника на захранване на управляемия
изправител. Двата основни варианта са генератор с постоянни магнити и схема със самовъзбуждане.
Схемата на безколекторно
възбуждане с генератор с постоянни магнити (PMG, Permanent Magnet
Generator) е показана на фиг. 1. PMG e
малък генератор на променливо напрежение, също монтиран на общия
вал. Предимството на тази конфи-
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Фиг. 2. Принципна схема на безколекторно възбуждане със
самовъзбуждане.

гурация е независимостта на източника на възбудителен ток от напрежението на статора на генератора.
То „пропада“ най-много в два случая при късо съединение и при заклинване на ротора на голям асинхронен
двигател по време на пуск. А точно
в тези случаи е важно да се форсира
възбуждането, така че генераторът
да доставя достатъчно голям ток за
достатъчно дълго време, така че
защитите на повредения участък да
го изключат, без да се загуби захранването на цялата уредба. Също така,
управляемият изправител, захранван
с PMG не е чувствителен към нелинейните изкривявания на напрежението в захранваната уредба.
При схемите със самовъзбуждане
(фиг. 2) се спестява една въртяща се
машина, каквато е PMG. Кратността на възбуждането по време на късо
съединение може да се повиши чрез
компаундиране. Източникът на захранване за компаундиране са токови
трансформатори, монтирани на изводите на СГ. Те могат да добавят
ток във възбудителната намотка на
ВГ по два начина. Единият е през
отделен изправител, свързан последователно на УИ. При втория метод
се използват ферорезонансни вериги,
захранвани и от статорното напрежение, и от токовите трансформатори. Тези вериги захранват УИ, осигурявайки му относително постоянно захранващо напрежение. Поради
сложността си, решенията с ком-

паундиране се срещат обикновено
при агрегати с голяма мощност.
Чувствителността на схемите
със самовъзбуждане към хармониците идва от опасността от разсинхронизиране управлението на УИ.
Този проблем се преодолява с добавяне на входящи филтри на УИ.
Общо взето, производителите на
дизелови агрегати разработват и
двата варианта на безколекторно
възбуждане, като предлагат едното
или другото решение в зависимост
от конкретните изисквания.

Някои особености на
регулаторите на
възбуждане за дизелови
електрически агрегати
Хармониците влияят също така и
на точността на измерване на напрежението в обратната връзка.
Системи, при които се измерва и
усреднява напрежението и в трите
фази на СГ, в много голяма степен
решават този проблем.
И накрая, един специален закон за
регулиране, който намира широко
приложение при агрегатите, захранващи изолирани системи, каквито са
тези за аварийно захранване.
Асинхронните двигатели, както
ще стане дума и по-нататък, натоварват агрегата по време на пускането и развъртането си със значително по-голяма мощност и ток,
отколкото в установен режим. Когато мощността на асинхронните
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двигатели в захранваната уредба
представлява значителна част от
мощността на агрегата, това предизвиква съществено „пропадане“ на
напрежението и честотата, което
след определена граница може изобщо да провали пускането на двигателите и да „събори“ целия дизелов
агрегат. Ако обаче регулаторът на
възбуждане се стреми да поддържа
не постоянно напрежение на изводите на генератора, а такова, което е
пропорционално на честотата, в
момента на пропадане на честотата ще получим по-ниско напрежение.
Тогава въртящият момент на асинхронните двигатели, който се явява
спирачен момент за дизеловия двигател, се намалява и това благоприятства по-бързото набиране на мощност и обороти, тоест възстановяване на пропадането на честотата
и паралелно с него пропадането на
напрежението. Процесът е подобен
на този при пускане на асинхронен
двигател с понижено напрежение.
Така че регулатори на възбуждане
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с характеристика напрежение/честота 1:1 V/Hz и дори 2:1 V/Hz намират приложение при дизел агрегатите.

Анализ на товарите
Както отбелязахме, изчисляването на преходните процеси е трудна
задача, която изисква отчитане на
електрическите и динамични характеристики на товарите от една
страна, и същите на дизеловия двигател, синхронния генератор и възбудителната система, от друга. Решението на тази задача, при което се
достига до количествена оценка на
пропадането на честотата и напрежението в пусков режим, практически остава в полето на производителите на дизелови агрегати. За потребителя е важно да отчете правилно
тази част от факторите, която е
свързана с товарите, и да я предостави на доставчика, който да избере подходящата конфигурация.
От гледна точка на пусковите
характеристики и нелинейните из-

кривявания е практично товарите да
се групират примерно така:
l Двигатели (следва да се разглеждат заедно с пусковите си устройства).
l Осветителни товари: лампи с нажежаема жичка и халогенни лампи;
луминесцентни лампи (с феромагнитен или с електронен баласт); газоразрядни лампи (с феромагнитен или
с електронен баласт); LED лампи.
l Резистивни товари, отоплителни
уреди и др.
l UPS
l Честотни регулатори, софтстартери, захранващи блокове и други
електронни устройства, включващи
полупроводникови изправители на
входа си.
Най-ярки особености при включване демонстрират електродвигателите. Системите, които биха се захранвали от авариен дизелов агрегат,
най-вероятно ще включват предимно асинхронни двигатели с кафезен
ротор, доколкото синхронните двигатели и двигателите с навит ро-
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тор намират по-ограничено приложение и при големи мощности. При
директен пуск стойността на пусковия ток на асинхронния двигател
достига 3-10 пъти номиналния ток,
а факторът на мощността е от
порядъка на 0,1-0,6. По-големите
стойности са характерни за двигателите с по-малка мощност. Поради
това едновременното пускане на
група малки асинхронни двигатели с
дадена сумарна номинална мощност
е по-тежко за захранващата уредба,
отколкото пускането на един голям
двигател със същата мощност. Големият стартов ток обуславя значителен пад на напрежението при
включване и голяма пълна стартова
мощност (kVA). Поради относително ниския фактор на мощността,
кратността на активната стартова мощност не е толкова голяма, но
също е значително по-висока от номиналната.
Падът на напрежението води до
намаляване на въртящия момент на
двигателите и това може да доведе
до неуспешно развъртане, съпроводено с поддържане на голям ток на заклинил ротор, а оттам да се стигне
до претоварване и изключване на
целия агрегат. Може да се приеме, че
границата на пада на напрежението,
след която има опасност от такъв
сценарий, е 30%.
Изобщо захранването от дизелов
електрически генератор на товар,
който се състои преобладаващо от
асинхронни двигатели, е предизвикателство. От една страна, високите
пускови мощности на двигателите
изискват избор на преоразмерен агрегат, а от друга - съществува ограничение на натоварването на агрегата отдолу. Дизеловите двигатели
не функционират добре при продължителна работа с малък товар.
Производителите посочват долно
ограничение на товара от порядъка
на 30% от номиналната мощност.
Решението в тези случаи е или да се
добавят и други типове товари към
шините на агрегата, или да се използват подходящи стартови методи
за двигателите.
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Методите за пускане с понижено
напрежение (звезда-триъгълник, автотрансформаторно или реакторно
пускане, софт-стартер) значително
облекчават дизеловия агрегат в началния момент на пуска. Същевременно, както е добре известно, прилагането на тези методи се ограничава
от факта, че пониженият пусков ток
върви заедно с понижен пусков момент. Правилно подбраният стартов метод трябва да обезпечава
положителна разлика между двигателния и спирачния момент във всеки един етап от развъртането и
тази разлика да е достатъчно голяма, така че развъртането да приключи за достатъчно кратко време. При
прекомерно увеличаване на времето
за развъртане се стига до термично претоварване както на двигателя, така и на електрическия генератор на дизеловия агрегат. Пускането с честотни преобразуватели
осигурява най-плавен старт, в това
число и на товари с голям спирачен
момент, но пък е скъпо и освен това
създава проблем с нелинейните изкривявания, към които дизеловите
агрегати са особено чувствителни.
Както стана вече дума, използването на възбудителни регулатори с
V/Hz характеристика е още един от
методите за овладяване на пропадането на честотата и напрежението при пускане на асинхронни двигатели.
Разбиването на товарите на групи, които се пускат с известно закъснение една след друга, облекчава
пуска и позволява по-малко преоразмеряване на агрегата. Подходящо е
първо да се пускат по-големите товари.
Пропадането на напрежението по
време на пуск на асинхронни двигатели може да повлияе и на други
типове товари. Например може да
предизвика загасване на газоразрядни лампи. Поради това, препоръчително е такива чувствителни към
напрежението консуматори да се
включват след развъртане на двигателите.
Резистивните товари имат прак-

тически постоянна мощност и висок
фактор на мощността при пуск и
при установен режим. Лампите с
нажежаема жичка и халогенните лампи се доближават до тях, когато
оценяваме влиянието им върху дизеловия агрегат, доколкото първоначалният им ток на включване, макар
и с голяма амплитуда, е много краткотраен и не е нужно да се отчита.
По същите съображения може да не
се отчита и първоначалният ток на
включване при газоразрядните лампи.
По отношение на нелинейните
изкривявания обаче флуоресцентните и газоразрядните лампи с електронен баласт, LED лампите, както и,
разбира се, всички електронни устройства с изправители, имат сериозно влияние, което следва да се
отчита. Освен процентът на нелинейни изкривявания, при захранване
на UPS от дизелов генератор е важно да се вземе предвид неговата
пълна консумация. Тя включва максималния товар на шините на UPS,
разделен к.п.д. за пълното преобразуване AC-DC-AC плюс максималната
зарядна мощност за батериите. При
липса на каталожни данни за тази
зарядна мощност, 15% от номиналната мощност на UPS може да се
приеме като достатъчно консервативна оценка.

Влияние на нелинейните
товари
Степента, в която хармоничните
съставки на тока, генерирани от
товарите, влияят върху напрежението, се определя от пада на напрежение върху съпротивлението на
цялата уредба. А значителен дял в
това съпротивление заема вътрешното съпротивление на електрическия генератор. То е доста по-голямо
от еквивалентното съпротивление
на електроенергийната система
(включително с понижаващия трансформатор). Следователно, влиянието на нелинейните товари в една
уредба, захранвана от дизелов агрегат, е по-голямо, отколкото при захранване от електроенергийната си-
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стема. Когато се изследват кратните на 3 хармоници, се взема предвид
съпротивлението с нулева последователност на генератора (х0), а за
останалите хармоници - свръхпреходното (х"d).
Изкривяванията на захранващото
напрежение влияят:
l Върху самия електрически генератор; той трябва да бъде оразмерен
по ток, включващ и висшите хармоници и да има подсилена изолация.
l Върху възбудителната система на
генератора, както вече стана дума.
l Върху останалите товари; някои
от тях биха могли да са чувствителни към нелинейни изкривявания в захранващото напрежение.
l Върху фазовите и неутрални проводници на кабелите - и те трябва
да бъдат оразмерени по ток, включващ и висшите хармоници.
Степента на влиянието на нелинейните товари зависи от процентното съотношение на мощността
им спрямо общия товар. Наличието
на по-голям линеен товар значител-
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но облекчава негативните последствия от нелинейните изкривявания.
Основните подходи за ограничаване на негативните влияния на нелинейните товари, приложими към
уредбите, захранвани от дизелови
генератори включват:
l Използване на индивидуални филтри на клемите на нелинейните товари.
l Присъединяване на нелинейни товари, генериращи кратни на 3 хармоници (като например осветителните кръгове с газоразрядни и луминесцентни лампи или компютърните
товари) през разделителен трансформатор „триъгълник-звезда“. Този
метод също така дава и още една
полезна възможност - уредбата да
бъде разделена на две системи с различно заземяване на неутралата.
Едната - IT с изолирана или заземена
през съпротивление неутрала, директно захранена от шините на агрегата. От тази система е целесъобразно да се захранват отговорни трифазни двигатели. Тази система има

по-висока надеждност, позволявайки
работата на съоръженията да
продължи при наличие на едно земно
съединение в уредбата. Останалите
консуматори, главно еднофазните, се
захранват от трансформатора
„триъгълник-звезда“ чиято неутрала
се заземява директно.
l Избор на електрически генератор
с по-малко х"d. Практически това означава избор на генератор с поголяма от необходимата мощност,
т. е. преоразмеряване. Такова решение следва да бъде сравнено икономически с другите варианти.
Използването на общи паралелни
резонансни филтри на шините на
уредби, захранвани от дизелови генератори, не се препоръчва поради
опасността от възникване на резонансни явления. Повече информация
по въпросите, свързани с нелинейните изкривявания и борбата с тях,
може да бъде намерена в материала
„Хармоници в електроенергийните
мрежи“, публикуван в бр. 1-3/2014 г.
на списание Инженеринг ревю.
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Предимства на
радиочестотната
идентификация за индустрията
П

риложенията на радиочестотните системи за идентификация (RFID)
постоянно нарастват, благодарение
на постигнатия през последните
няколко години напредък в повишаването на възможностите им и съкратеното време за извършване на операциите. Успоредно с това нараства
и интересът към Internet of Things
(IoT), при който RFID технологията е
основополагащ елемент. Самата IoT
концепция е формулирана през 1999
г. от основателя на изследователската група "Auto-ID" при Масачузетския технологичен институт Кевин
Аштън като част от перспективите за широко приложение на средствата за радиочестотна идентификация в системите за управление
на логистичните вериги. Безспорно
RFID ще играе важна роля в реализа-
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цията на IoT и ще позволява пренос
на данни в реално време и автоматичен обмен на информация между
машини и устройства. Това ще допринесе за значителното оптимизиране на производствените процеси
и повишаване на тяхната ефективност.

Преимущества на RFID
В някои приложения RFID технологията се прилага като алтернатива
на баркод системите и е особено
подходяща за по-тежки условия на
експлоатация, в които оптичните
баркод скенери не могат да функционират нормално или са напълно неприложими. Оптичната технология,
използвана при баркодирането,
въвежда ограничения по отношение
на ориентацията на продукта и чистотата на етикетите и скенерите,

която оказва влияние върху бързото
и ефективно събиране на данните. За
разлика от тях RFID етикетите не
се подчиняват на същите правила за
четливост и е достатъчно да се
намират в полето на четеца и да не
бъдат смущавани от метали или
течности.
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В допълнение, стандартните баркодове имат нисък
капацитет на съхранение, лесно се фалшифицират и не
могат да бъдат препрограмирани. В сравнение с тях
капацитетът на данните на RFID етикетите е неограничен, а ако са от типа read-write регистрираните данни
могат да бъдат променяни, разширени или съкратени от
потребителите.
Друго предимство на RFID е възможността за четене на данните от разстояние, достигащо стотина метра. Чрез създадените програмни продукти могат да се
събират данните от много идентификатори, например
предметите в един палет или на стелаж без да е необходимо свалянето им.

RFID в производствените процеси
В индустрията RFID технологията най-често се използва в роботизирани и конвейерни линии в машиностроенето, металообработването, леярството, боядисването, пакетирането на стоки и навсякъде, където
производството на даден продукт е съсредоточено
върху поточна линия и е необходимо да се следи преминаването му през всички фази на процеса и извършването на съответните операции. При тежки условия на
експлоатация, характерни за металургията, енергетиката, минната промишленост и производството на
строителни материали, RFID устройствата се използват за контрол на положението на подвижно оборудване, състояние на транспортни ленти и други.
Възможността за автоматично сканиране на един или
едновременно няколко RFID тага без директна видимост
означава за производителите намаляване на разходите
за трудоемки задачи, които могат да се извършват по-

бързо и по-точно. В допълнение към по-бързата идентификация на стоките, производителите също така могат да
се възползват от по-големия обем информация, събрана с
помощта на RFID технологията и тя да бъде използвана
за оптимизиране на процесите. С помощта на RFID те
могат да се възползват от все повече информация и във
връзка с ремонта и поддръжката на машини и съоръжения, тъй като ще имат на разположение данни кога машината е била ремонтирана за последно, кои части са сменени и т.н., което ще подпомогне планирането на графиците за поддръжка. Поддръжката може да стане част от
планирането на производството и да помогне за предотвратяването на аварийни спирания на производството.
Накратко, RFID в производствените процеси означава помалко ръчна работа, намалени разходи, повече информация за стоките и процесите, и по-добро планиране.

Технологията намира широко
приложение и в складовите стопанства
където оптимизира времето за обработка на стоките и намалява загубите в наличностите. За целта стоката (или по-големи опаковки от няколко стоки като
стек, палет и др.) се маркира с RFID идентификатор при
производството. Съответно, на входа на склада, логистичния център или друга ключова точка се монтират
RFID четци, свързани към софтуер, които регистрират
стоката и я завеждат като налична. При излизане на
стоката от склада системата отново я регистрира и
подава сигнал при намаляване на бройката под определено количество. Информацията за стоките може да бъде
още по-прецизна при монтиране на идентификатори на
складовите клетки. Така с помощта на софтуер може да
се локализира точното местоположение на всяка стока.
Анализът на получените данни позволява прогнозиране
на използваните количества, планиране на ресурсите и
намаляване на липсите на стоки.

RFID в системи за управление веригите
за доставки
Сред ключовите приложения на RFID днес са и системите за управление на веригите за доставки (SCM). Те
обхващат всички възможни процеси, участващи в движението на стоките от производството до клиента.
Управлението на веригата проследява всички стъпки, в
комбинация с вземането на маркетингови решения и
привеждането им в съответствие с общата корпоративна стратегия и цели. Това е сложен и интензивен
процес, който може значително да се възползва от прилагането на технологията за радиочестотна идентификация. Чрез използване на RFID етикети и стационарни или портативни четящи устройства материалните
активи могат лесно и бързо да бъдат идентифицирани
и инвентаризирани. Всяка отделна стока може да бъде
проследена във всички технологични етапи на нейното
производство, транспортиране и доставка, до продажбата и нейното рециклиране. Технологията разкрива и
нови възможности за маркетинг. Отчитането на продажбите на стоки на определени клиенти дава информация за навиците за пазаруване, което може да бъде използвано за целеви промоции и др. Всичко това прави
веригата за доставки значително по-прецизна и подобрява ефективността и надеждността на цялото производство, тъй като с достъп до информация в реално
време процесите за управление и планиране също могат
да бъдат значително подобрени.
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Решения за измерване
в хранителновкусовата
промишленост
П

равилният избор на измервателни прибори е от критично
значение за качеството на продукцията в хранително-вкусовата промишленост. Обикновено измервателното оборудване подлежи на стриктен контрол и е необходимо уредите да отговарят
на строги стандарти с оглед на
това да се осигури нормалното
протичане на процесите по производство и преработка на хранителни продукти и тяхната безопасност за здравето и живота на
консуматорите.
За анализ на параметрите на
процесите и съставките на хра-
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нителните продукти, както и за
мониторинг на производственото
и процесно оборудване се използват различни типове измервателни прибори. Те позволяват провеждане и повторяемост на операциите без възникване на усложнения. Уредите за мониторинг
осигуряват безпроблемна работа
на системите и машините, като
събират, обработват и архивират данни от продуктови тестове и измервания. Използването на
такива решения е критично за качеството на крайния продукт,
тъй като дори малки промени в
температурата на обработка,
съотношенията на съставките
или времетраенето на дадена опе-

рация може да доведе до съществени разлики в крайния резултат.
В настоящата статия ще ви
представим някои от най-често
използваните в тази индустрия
измервателни решения, техните
специфики и функционални характеристики (термометри, рефракторметри, ph-метри, теглоиз-
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мервателни уреди, влагомери и
др.). Материалът разглежда и
част от най-съвременните системи за измерване, контрол и мониторинг в ХВП като термовизионни камери, електронни регистратори на данни (data loggers) и др.
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Рефрактометри
Рефрактометри се използват за
измерване на концентрацията на
разтворени вещества в дадена
течна среда, например захар, сол
и др. Обикновено всеки рефрактометър е проектиран за измерване

на концентрацията на специфично вещество, т. е. тези решения
типично са “продуктово-специфични”. В допълнение, някои типове
рефрактометри измерват стойности само в определен диапазон.
Ето защо е изключително важно за
всяко конкретно приложение в ХВП
да бъде избиран подходящ прибор,
който да гарантира максимална
точност.
Температурата на околната
среда може значително да повлияе
точността на рефрактометрите. Препоръчително е пробите да
бъдат оставяни и тествани на
стайна температура. Стайната
температура, разбира се, също
варира през различните сезони,
както и в различните помещения.
Специалистите съветват в хранително-вкусовата промишленост
да се използват уреди за измерване на концентрация, които разполагат с функция за автоматична
компенсация на температурата
(Аutomatic temperature compensation, ATC). По този начин биха
могли да се избегнат неточности
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в отчитанията под влияние на разлики в околната
температура.

pH-метри
Киселинността или алкалността на хранителните продукти се измерва с помощта на рН-метри. Продуктите с ниско pH са киселинни и обикновено имат
кисел вкус, а тези с високо pH алкални, типично с
горчив вкус. Тъй като киселинният баланс е определящ фактор за оцеляването и развитието на микроорганизмите, в хранително-вкусовата промишленост
е от съществено значение прецизно да се измерва pH
показателят на различните продукти с цел да се предотврати появата и разпространението на патогенни бактерии, причиняващи зарази.
За да бъдат извършвани ефективни измервания на
pH, е необходимо да бъдат отчетени някои фактори
като разделителна способност, обхват на измерване
и точност на приборите. Функциите за автоматично калибриране и температурна компенсация са често срещани при широко разпространените pH-метри. Те подпомагат настройката и разчитането на
резултатите от тестването на пробите. Ако използваният pH-метър не разполага с такива инструменти, е необходимо потребителят ръчно да го настройва и калибрира, за да гарантира точността на измерванията.
pH метрите разполагат със сонди, които или са

подвижни, или са неразделна част от прибора. И двата вида конфигурации осигуряват еднакво добри резултати, но инструментите с подвижни сонди типично са по-скъпи. Самите сонди обаче имат жизнен
цикъл едва от една до три години, в зависимост от
експлоатационните условия. Ето защо pH-метрите
с подвижни сонди позволяват подмяна само на сондата при необходимост, без нужда от закупуване на нов
измервателен уред.
pH-чувствителният компонент на измервателния
уред е електродът, който при повечето модели се намира на върха на сондата, поставена в стъклен корпус. В зависимост от модела и приложението, корпусът може да е запечатан или електродите да се
вадят. Запечатаните електроди изискват по-малко
поддръжка и са по-лесни за употреба, докато подвижните позволяват почистване, което обикновено удължава живота им. Не всички сонди са в стъклени
корпуси, но типично това е най-разпространеният и
достъпен ценово вариант.

Термометри
Термометрите играят изключително важна роля
по време на производството и съхранението на хранителни продукти. Най-голямо приложение намират
термоелектрическите, термосъпротивителните и
манометричните термометри. Термоелектрическите термометри най-често се използват за измерване на високи температури. Състоят се от термодвойка, измервателно устройство за напрежение и
схема за компенсация на температурата на свободните краища.
Терморезисторните (термисторни) термометри
представляват терморезисторни преобразуватели,
в комбинация с чувствителни измервателни схеми.
Широко разпространение намират термосъпротивителните термометри с метален чувствителен елемент (мед, платина, никел), както и полупроводниковите терморезистори (диодни, транзисторни и др.).
Манометричните термометри основно се използват за пряко визуализиране на измерваната температура, като в някои случаи се комбинират с електроконтактна система. Те измерват индиректно
температурата посредством налягането. В зависимост от термометричното вещество и конструкциите се вземат различни мерки за ограничаване на
влиянието на околната среда и повишаване на точността.

Инфрачервени термометри
Инфрачервените термометри от години се използват за измерване на температурата на различни
продукти и среди в хранително-вкусовата промишленост. Така например те позволяват измерване на
температурата на различни хранителни продукти
(месо, яйца, мляко, сирене, и т.н.) от разстояние в
диапазона от 20 °C до + 500 °C, както и измерване
температурата на готвене във фритюрници, фурни
и друго електрическо оборудване. Предимствата на
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Термографски методи биха могли да бъдат използвани за идентифициране и на потенциала за енергоспестяване, което не само води
до намаляване на въглеродния отпечатък на производството, но и
до ограничаване на оперативните
разходи. Загубите на енергия под
формата на топлинни течове и
неефективна работа на оборудването могат да бъдат лесно открити и локализирани посредством термовизионна камера. Типично такива обследвания се извършват на хладилните помещения, фурните, въздуховодите, ОВК
агрегатите и всякакво друго оборудване, свързано с отдаването
или поглъщането на топлинна
енергия.

този тип прибори са здравата
конструкция, широкият температурен обхват на измерване, високата точност и последователност, изключителното време за
реакция и др. Сред недостатъците са по-високите разходи за закупуване в сравнение с конвенционален термометър и нелинейният
характер на данните от измерванията.

Термовизионни камери
Термовизионното изследване постепенно се превръща в неразделна част от процесите в хранително-вкусовата индустрия. Непрекъснатото увеличаване на обемите
на продукцията в големите производствени и преработвателни
предприятия от тази промишленост поставя все по-високи изиск-
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вания към ефективността на оборудването. Прекъсванията на операциите с цел осъществяване на
ремонти и текуща поддръжка намалява производителността с поне
5%, като е възможно спадът да
достигне и до 20%. Оптимизирането на ефективността и минимизирането на прекъсванията е основна задача на производителите.
Термовизионните камери спомагат за значително намаляване на
продължителността на планираните и непланираните спирания
на операциите и за подобряване на
продуктивността. Такива решения се внедряват в предприятията от ХВП както за мониторинг
на оборудването, така и на температурните нива на хранителните продукти при различните операции.

Регистратори на данни
Регистраторите на данни (data
loggers) отчитат и регистрират
стойностите на определен параметър (например температура) в
течение на даден период от време.
Данните от измерванията могат
да бъдат извеждани в различни
файлови формати, принтирани или
съхранявани в електронен вид с цел
последващо сваляне на компютър
или друго свързано устройство.
Регистраторите на данни типично се използват за проследяване на затоплянето или охлаждането на даден продукт или помещение, но могат да бъдат използвани и в операции по термична обработка или опушване, например на
меса, CIP (clean-in-place) операции
и др.
На пазара са достъпни аналогови и цифрови регистратори. За да
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отчитат точно, е необходимо прецизно калибриране, по възможност
автоматично. Някои по-модерни
регистратори на данни позволяват едновременно отчитане и изпращане на данни към устройството от няколко сензора. Данните от измерванията обикновено включват час и дата на отчитането и източник (сензор). Честотата на отчитанията може да
бъде настройвана от постоянно
до веднъж на 24 часа в зависимост
от приложенията.

Теглоизмервателни
системи
Везните в хранително-вкусовата промишленост гарантират, че
отделните съставки са дозирани
правилно, а крайният продукт е с
постоянно качество и тегло. Това
е от изключително значение, тъй
като дори и малките отклонения
в дозата на някоя съставка могат
да доведат до съществени разлики във вида, вкуса и текстурата
на продукта. В допълнение, партидите готови продукти, които
съдържат по-малко количество от
обявените на етикета съставки,
подлежат на изтегляне и бракуване. Най-често в ХВП се използват
три типа везни: механични, електронни прецизни и електронни
аналитични.
Механичните везни в хранително-вкусовата промишленост ти-
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пично са устойчиви на различни
фактори като влага и високи/ниски температури и са високонадеждни за редица приложения. Механични теглоизмервателни системи се използват не само в производствени, но и в лабораторни условия. Обикновено те са по-евтини от електронните, но изискват
повече време за настройка, калибриране и разчитане на резултатите от измерванията. Ето защо за
някои по-взискателни приложения
механични везни не се използват.
Електронните аналитични везни традиционно са по-точни от
механичните и се използват както в лабораториите от хранително-вкусовата промишленост,
така и на място в производствените и процесни предприятия.
Обикновено в лабораторни условия
теглоизмервателните системи са
по-малки и по-точни, тъй като се
провеждат измервания на продукти, вещества и съставки в пъти
по-малък мащаб от тези в реалните операции. Тези везни са компактни и позволяват претегляне и на
проби с тегло само няколко грама.
Същият тип системи, но обикновено в по-голям мащаб, се използват на място в предприятията,
като тук количествата за еднократните дози от лабораторните
измервания се увеличават многократно до цели партиди. Работният обхват на везните зависи от

приложението им, а порядъкът на
точността им зависи от максималния им обхват на измерване.
Заводските електронни аналитични теглоизмервателни системи типично се разполагат близо до
складовите помещения и производственото/процесното оборудване,
за да е лесно поставянето и претеглянето на чували и контейнери с различни продукти. Най-често
компонентите на тези системи се
изработват от алуминий или
неръждаема стомана за по-голяма
издръжливост на натоварвания,
механични и химически въздействия. В зависимост от спецификата на операциите, някои модели са влагоустойчиви и позволяват
почистване и стерилизиране на
място.
Прецизните електронни везни
са подобни на аналитичните по
своето устройство и функции, но
се използват за измерване на изключително малки количества материали и могат да са с точност
до хилядната от грама. Такива
системи обикновено се срещат в
лабораториите, в които се извършва химически анализ на продуктите и техните съставки.
Предвид техния малък обхват на
измерване обаче, прецизните електронни везни типично не се използват за мащабни измервания на
материали с голямо тегло в производствени условия.
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Индустриални
ретрофит
ретрофит осветители
В

индустриалните обекти, помещения и съоръжения
подмяната на съществуващите осветителни системи
с по-ефективни и икономични осветители може да донесе редица ползи, включително намаляване на разходите
за електроенергия и на въглеродния отпечатък на предприятията. Все по-популярна алтернатива на масово
използваните метал-халогенни и луминесцентни лампи
са т. нар. LED ретрофит осветители. Освен подобрена
разходна ефективност и екологични показатели, тези
осветителни тела осигуряват и по-добра осветеност
на помещенията, както и лесен монтаж и поддръжка.
Нарастващите цени на електричеството в глобален
мащаб и финансовите стимули за внедряване на зелени
технологии в индустрията и бизнеса са сред най-разпространените причини за иницииране на проекти за ретрофит на осветлението.

Специфики на светодиодните
ретрофит осветители
Основна характеристика на ретрофит осветителите е дизайнът им, който наподобява дизайна на конвенционалните източници на светлина, широко използвани

за осветяване на различни обекти. Светодиодните ретрофит крушки например типично са със стандартни фасунги, които позволяват бърз и лесен монтаж на мястото на старата крушка с нажежаема жичка. Ето защо
инсталацията им не изисква нищо по-сложно от демонтаж на старите осветители и монтаж на новите. На
пазара са достъпни варианти за подмяна на крушки, пури,
окачени лампи с кръгли и линейни корпуси и др., които
отговарят на най-разпространените индустриални осветители. Те използват оригиналните цокли, монтирани на таваните, което значително улеснява монтажа и
поддръжката.
LED пурите са широко разпространено решение за
ретрофит на луминесцентно осветление. Обикновено те
се монтират в съществуващите правоъгълни корпуси.
Освен LED пури, като ретрофит версии на луминесцентните лампи са достъпни и високоефективни HPT8 тръби.
С разширяването на приложенията и пазара на светодиодни ретрофит осветители производителите лансират все по-широка и изчерпателна гама от модели, подходящи за подмяна на различни осветителни тела в
индустрията.

Яркост
LED ретрофит осветителите типично са по-ярки от
конвенционалните луминесцентни и метал-халогенни
лампи. Високите нива на осветеност са подходящи за
приложения като производство на прецизни компоненти, индустриални помещения с критични операции и
оборудване и др. За приложения, в които е необходима
динамика на яркостта в зависимост от извършваните
операции, се препоръчва внедряването на система за
контрол на осветлението, включваща решения за димиране.
Високоефективните луминесцентни HPT8 лампи обикновено губят около 60% от светоотдаването си в рамките на прогнозния си жизнен цикъл, докато при светодиодните ретрофит осветители тези загуби са сведени до 30% от първоначалната яркост. Някои по-съвременни модели включват технологии за автоматично
регулиране на яркостта в течение на времето с цел да
осигуряват постоянна яркост.

Светлоразпределение
Повечето LED осветители на пазара днес са високонасочени източници на светлина. За светодиодните ретрофит пури в индустрията се проектират специални разсейватели, които осигуряват равномерно осветяване на
обектите.
При инсталирането на линейни ретрофит осветители без подходящи разсейватели е възможно получаването на своеобразни „петна“. Това е особено отчетливо
при осветителните тела с повече от един светлоизточник. Когато насочените източници сочат право надолу, обикновено се получават тъмни зони между отделните лампи. Ето защо при изготвяне на проекта е препоръчително да бъдат избрани и подходящи разсейвате-
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ли в зависимост от използваните
ретрофит осветители.

Съображения за
безопасност
Важно е да се избират само ретрофит осветители, които отговарят на работните параметри на осветителната инсталация и са одобрени за конкретното приложение.
Що се отнася до монтажните
елементи на осветителите, добре
е да се съобрази теглото на ретрофит решенията с наличната монтажна конструкция и ако е необходимо (например в случаите на LED
лампи с интегрирани драйвери и баласти) – тя да се подсили, за да се
избегне евентуално претоварване и
опасност за здравето на персонала
в конкретното помещение. По-удобен за монтаж вариант са светодиодните ретрофит осветители с
външни драйвери и баласти, които
елиминират рисковете от претоварване на опорната конструкция.

Реализация на проекти за
ретрофит на
осветлението
Един цялостен проект за модернизация на осветителните системи
започва с етап на анализ на потенциала за енергоспестяване и оценка
на зоните/помещенията, в които
подмяната на осветителите с ретрофит версии би била рентабилна.
Необходимо е да се оценят техническите показатели на възможните
варианти за ретрофит и да се избере моделът, който ще осигури найвисока ефективност, най-равномерно осветяване, най-лесна инсталация
и поддръжка и най-дълъг живот.
Повечето индустриални помещения са с високи тавани, което налага
в проекта за ретрофит да се вземат
предвид и спецификите на монтажа
– дали той ще изисква наемането на
специализиран персонал и съоръжения
(например вишки) или ще могат да
го извършат титулярните служители на предприятието. В такива приложения светодиодните ретрофит
осветители за изключително подходящо в икономически план решение,
тъй като не изискват честа поддръжка и осигуряват жизнен цикъл от
порядъка на 50-60 хил. часа преди да
е необходима подмяна.
Добре е да се започне от помещенията, които не са заети постоянно
от служителите. Извършването на
подмяната на етапи елиминира нуждата от цялостно прекъсване на
операциите в предприятията или
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съоръженията. Някои компактни модели ретрофит осветители, като
LED крушките и пурите, позволяват
инсталация буквално за секунди.

Интелигентно управление
Реализацията на проекти за ретрофит на осветлението в индустриални обекти позволява внедряването
на интелигентни контролни системи, които да осигурят допълнителна ефективност, увеличаване на
жизнения цикъл на осветителите с
30 до 50%, както и значителни икономии на средства. Често използвани решения са инфрачервените или
ултразвукови сензори за присъствие,
които са съвместими с повечето
съвременни индустриални ретрофит
осветители с отворен стандарт и
позволяват управление чрез стандартни осветителни контролери.
В складовите помещения и производствени халета с големи прозорци е препоръчително да се състави
стратегия за оптимално използване
на дневната светлина. Добре е да се
инсталират димируеми баласти или
сензори с фотоклетки, които да управляват яркостта на осветителите в зависимост от наличието на
дневна светлина. Контролът на осветлението при реализация на проект за ретрофит на осветителната система може да бъде интегриран и в цялостно решение за сградна
автоматизация.

Предимства на ретрофит
осветлението
Подмяната на конвенционалните
луминесцентни или метал-халогенни
лампи в индустриалните обекти със
светодиодни ретрофит осветители позволява постигане на оптимално осветяване на работните пространства и значителни икономии
от разходи за осветление. Съвременните ретрофит лампи осигуряват
висока гъвкавост и реализиране на
персонализирани осветителни решения в зависимост от потребностите на конкретното помещение.
Сред съществените ползи от внедряването на ретрофит осветители са и намалените емисии парникови газове, които спомагат за ограничаване на въглеродния отпечатък
на предприятието и покриване на
изискванията на все по-масово налаганите екологични стандарти в областта на осветлението. В допълнение, ретрофит светодиодните осветители не съдържат отровни и
вредни вещества и позволяват лесно и безопасно рециклиране.
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Съвременни решения
за чисти помещения
П

о своята същност чистите помещения представляват контролирано пространство с ниско съдържание на замърсители като прах, микроорганизми, аерозолни частици и химически изпарения. На практика, чистата стая е с контролирано ниво на
замърсяване, което се определя според броя частици в един кубичен
метър при даден размер на една частица. Въздухът в типична градска
среда съдържа 35 000 000 частици с
диаметър, по-голям от 0.5 микрона,
на един кубичен метър, което съответства на чиста стая от клас 9 по
ISO – най-ниското ниво по стандарта за чиста стая.
Съгласно стандарта ISO 14644-1
за чиста стая се приема помещение,
в което се контролира концентрацията на аерозолни частици и което е
построено и се използва така, че да
се сведе до минимум постъпването,
генерацията и натрупването на частици вътре в помещението, и в което, при необходимост, се контролират други параметри, като например температурата, влажността и
налягането.
Единственият начин да се контро-
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лира замърсяването е като се контролира цялата среда. Затова на контрол подлежи подаването на въздуха, посоката на кръговрата на въздушния поток, налягането, температурата, влажността, специалното филтриране. Източниците на частици
също трябва да се следят и при
възможност да бъдат отстранени.
Проектирането и изграждането
на чисти стаи се осъществява по
строги методики. Този тип специални помещения намират приложение
в микроелектронното производство, фармацевтиката, производството на медицински устройства
и в други сфери, където характеристиките на производствената среда
са от особено значение.

Регулиране на въздушния
поток в чистата стая
В чистите помещения въздухът се
пречиства от частици с помощта на
филтри – както такива за относително по-едри частици, така и филтри за
свръхмалки, които работят въз основа на принципите на ламинарния или
турбулентния въздушен поток. Системите, осигуряващи ламинарен или еднопосочен, въздушен поток, насочват

филтрирания въздух в посока отгоре
надолу и поддържат движението му
постоянно. За целта, обикновено, елементите на тези системи се разполагат равномерно по 100% от площта на тавана. Принципът за ламинарния поток е основополагащ при изграждането на подвижни работни станции
(ламинарни боксове) и е абсолютно
задължителен за чисти стаи от класове от 1 до 4 по ISO.
При правилното проектиране на
чиста стая се взема предвид цялата
система за регулиране на въздушния
поток, включително и средствата
за адекватно отвеждане на отработения въздух, след като излезе от
стаята. За стаите с вертикален
поток, това означава използването
на излизащия под пода въздух в периметъра на зоната. В случаите на
хоризонтален въздушен поток отработеният въздух се отвежда през
най-ниско разположената точка по
пътя на потока. Отвеждането му
през тавана противоречи на правилата за проектиране на чиста стая.

Замърсяване в чисти
помещения
По своята същност замърсяване-
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то е процес или действие, при което върху материали или повърхности се отлагат замърсяващи вещества. Има две големи категории
замърсители на повърхности: във вид
на тънък слой или във вид на частици. Замърсителите във вид на тънък
слой с дебелина само 10 нанометра
могат драстично да намалят адхезията на покритието, нанесено
върху общата изходна пластина за
изработването на множество еднакви чипове или върху един отделен
чип. Широко възприета практика по
отношение на частиците е да се
филтрират тези с размери, по-големи от 0.5 микрона. Но в някои производства днес вече се филтрират и
по-малки частици.

Средства за контрол на
замърсяването
Ще разгледаме няколко проблемни
места в процеса, за да добием обща
представа за цялостната картина
на контрола на замърсяването. Това
се нещата, които трябва да се имат
предвид, за да бъде контролът ефективен.
Високоефективните филтри за
въздушни частици са изключително
важни за поддържането на нивото на
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замърсяване в определени граници. Те
филтрират частиците с размер поголям от 0.3 микрона и успяват да
отстранят поне 99.97% от тях.
Конструкцията на чистата стая
- чистите стаи са проектирани
така, че да се постигне и поддържа
въздушен поток, при който практически целият обем въздух в затвореното пространство да се движи с
равномерна скорост по успоредни
линии. Такъв въздушен поток се нарича ламинарен. Колкото повече препятствия има по пътя на въздушния
поток, толкова повече са завихрянията, които могат да предизвикат
движение на частици.
В допълнение към високоефективните филтри обичайно използвани в
чистите стаи, има и други механизми на филтрация, които се използват
за отстраняването на частици от
газове и течности. Тези допълнителни филтри също са важни за осигуряването на ефективен контрол на
замърсяването.
Персоналът, избран да работи в
чисти стаи, преминава през задълбочено теоретично обучение по поддържането на замърсеността в
предварително зададени граници.
Влизането във и излизането от чис-

тата стая се осъществява през
въздушни шлюзове, хората трябва да
преминават през въздушни душове
и/или стаи за преобличане и трябва
да носят специално облекло, разработено така, че да улавя замърсяващите частици, естествено отделяни
от кожата и тялото. Видът на използваното облекло в чистата стая
трябва да отговаря на характеристиките на нейния клас и на изискванията към продукцията. В чисти
стаи от нисък клас може да се изискват само специални обувки с
напълно гладки подметки, които да
не са в съприкосновение с прашни или
мръсни повърхности, като единствено напълно задължително условие е
тези обувки да са така направени,
че да не създават опасност от подхлъзване. В чистата стая обикновено трябва да се влиза със специален
костюм. В стаите от клас, по-нисък
от 10, могат да се ползват обикновени работни халати, шапки и ботуши. За стаите от клас 10 обаче се
изисква изцяло опаковащ тялото костюм с цип, ботуши, ръкавици и
напълно автономен и изолиран отсек
за дишане.
Материалът продължава в следващ брой
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Безжични системи
за сигурност на
ВиК обекти
В

ъв ВиК отрасъла от години се
използват безжични технологии за
редица приложения, включително
следене на нивото на водни резервоари, контрол на помпи и мотори, мониторинг на поток и налягане и др. Редица рискове обаче са
налице в тази връзка, сред които и
опасност от неоторизирано проникване в мрежите. Ето защо за
безопасната експлоатация на ВиК
обекти е от все по-голяма важност внедряването на ефективни
системи за сигурност на безжичните мрежи.
Сигурността е от критично
значение във водния сектор, тъй
като евентуални кибер атаки биха
могли да нанесат щети върху инфраструктурата и да компрометират безопасността на ползва-
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телите на ВиК системите, да доведат до продължителни прекъсвания на водоподаването, да причинят сериозни финансови загуби на
комуналните дружества и клиентите им.

Безжични системи за
ВиК приложения
Преди да се инициира стратегия за повишаване на сигурността
на безжичните мрежи във ВиК системи е необходимо първо да се
обоснове необходимостта от внедряване на безжични мрежи. ВиК
системите типично се състоят
от резервоари за съхранение на
вода, тръбопроводни мрежи, помпени системи и инсталации за
пречистване на отпадъчни води. В
случаите, в които системата
включва водопроводи за питейно
водоснабдяване, пречиствателни-

те станции обикновено се състоят от хлораторни апарати, инсталации за филтриране, съоръжения за ултравиолетова дезинфек-
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ция или комбинация от тези системи. Когато системата е за
отпадъчни води, пречиствателните съоръжения типично са комбинация от инсталации за първично,
вторично и третично третиране,
които обработват водата преди
заустването й във водоизточници.
Безжичните системи за управление на пречиствателни съоръжения се различават по редица показатели от системите за контрол
на тръбопроводни мрежи, главно
по обхвата. Тръбопроводните мрежи, доставящи питейна вода и
събиращи канализационните води
от домакинствата и търговските
обекти, покриват по-голямата
част от територията на почти
всеки квартал в градовете. Ето
защо обхватът на безжичните
системи за управлението им трябва да е много голям. Тези системи
изискват високомощностни радиопредаватели с по-ниска честота,
по-високо разположени антени и
използването на ретранслатори.
Приложенията на безжични контролни мрежи в пречиствателни
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съоръжения, от друга страна,
изискват много по-малък обхват,
като използват слаботокова 4-20
mA верига и събират данни от сензори за pH, хлорна концентрация и
др. Данните се изпращат към централния контролен блок, обособен
обикновено в контролна зала. Безжичните мрежи за пречиствателни съоръжения типично са базирани на по-ниски предавателни мощности и WirelessHART или ISA100
антени. Основната причина, поради която този тип системи са
толкова популярно решение във
водния сектор, е ниската им цена.
При управлението на тръбопроводни мрежи има няколко възможни подхода, като един от най-разпространените включва използването на наети от някоя телекомуникационна компания телефонни
линии, които обаче могат да се
окажат източник на високи месечни разходи или недостатъчно надеждни. Използването на такива
системи за управление на пречиствателни съоръжения би довело до
много излишни разноски и време за

разкопаване и полагане на тръбопроводи и кабелни линии. Безжичните системи могат да бъдат инсталирани и пуснати в експлоатация
за едва няколко часа (в зависимост
от особеностите на обекта).

Основи на надеждната
радиокомуникация
В наши дни се използват комбинирани FH (frequency hopping) и DS
(direct sequence) методи, осигурявайки ефективен инструмент за
потискане на смущения. Техниките за радиочестотна модулация
продължават да еволюират, позволявайки по-широки честотни обхвати, по-добра работа на системата при смущения и по-добро
"съжителство" с други радиочестотни мрежи в близост. Тази "еволюция" е налице не само в областта на SCADA системите, но и при
клетъчните мрежи с появата на 4G
технологията, която постепенно
измести 2G и 3G мрежите, както и
на най-новата версия на комуникационния стандарт 802.11n, която
замени по-старите 802.11, 802.11b и
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половината от честотната лента се резервира за служебни цели,
за да позволи използването на честотата за различни приложения.
При собствените безжични протоколи този "буфер" се намалява до
25% или дори по-малко.
Не е толкова трудно частните
комуникационни протоколи да
бъдат компрометирани от хакерска атака, но при тях е налице
допълнителна пречка за нарушителите. Ако атаката е насочена
към безжична мрежа, ще е необходимо хакерите да бъдат в близост
по-дълго време (например в превозно средство), за да съберат достатъчно информация, на чиято
база да хакнат протокола, а това
би събудило подозрения.
802.11g. Резултатът безспорно е
по-надеждна и ефективна работа
на безжичните мрежи.
Радиоустройствата с FH технология доказано са най-устойчиви в
индустриални условия, твърдят
специалистите. Скокообразното
изменение на честотата е техника, разработена поначало за военни приложения и все още се използва от военните по цял свят, тъй
като е по-трудна за заглушаване.
Чрез нея честотата постоянно се
сменя, така че, за да бъде осъществен хакерски пробив, нарушителят първо трябва да научи на кои
честоти работи системата.
При повечето радиоустройства,
когато шумът достигне 10 dB от
силата на сигнала, радиото губи
връзка, тъй като не е в състояние
да различи цифровите стойности
"нула" или "единица" от шума. Така
поддържането на стабилна радиовръзка ще затрудни хакера да изпрати фалшив сигнал в мрежата
докато оригиналният радиопредавател се опитва да изпрати съобщение. Радиоустройства с по-висока предавателна мощност и по-високо разположени антени типично
подобряват качеството на сигнала в такива приложения.
Най-общо антените се подразделят на два вида: кръгови (omnidirectional) и насочени (познати
още като антени на Яги). Насочените антени изискват прецизно
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ориентиране и могат да улавят
само радиосигнали, идващи от посоката, към която са насочени, докато кръговите антени предават
и приемат на 360 градуса. Ако хакер се опитва да излъчи фалшив
сигнал през мрежата, е необходимо да се намира в "коридора" на насочената антена. В случай че
обектът е ретранслатор или базова локация на радиостанция например, единственият логичен избор е да се използва антена с кръгова характеристика.

Публични и частни
протоколи
Много потребители използват
публични безжични протоколи, за
да може оборудването от различни производители да комуникира
помежду си. 802.11a/b/g е пример
за публичен протокол, който позволява на лаптоп от един производител и безжичен рутер от друг например, да се свързват безпроблемно. Протоколният формат е в публичния домейн, който е достъпен
за всички.
От друга страна, много производители на безжично оборудване
лансират на пазара собствени протоколи, които са оптимизирани за
специфични приложения. Ползите
от това са по-малко "буферна" служебна честота и повече капацитет за потребителски данни. С
802.11 например приблизително

Техники за кодиране
Преди да се спрем по-подробно на
кодирането, е добре да разгледаме
параметрите на физическата сигурност. Ключалките, оградите и
системите за мониторинг на входовете и помещенията на сградите, в които се помещава оборудването на дадена безжична мрежа, са
също толкова важен елемент от
стратегията за сигурност, колкото и кодирането. Важно е да се
сменят често паролите за достъп
до мрежата, за да се избегнат рисковете за сигурността, свързани с
вече "разбити" пароли. Препоръчително е и използването на т.нар.
RADIUS (Remote Authentication Dial
In User Service) сървъри, които осигуряват централизирано удостоверяване на потребителите, както и
на виртуални LAN мрежи, които да
отделят процесните данни от публичните домейни.
Съществуват много и разнообразни техники за кодиране, които
производителите на оборудване за
безжични мрежи могат да използват. Целта на кодирането е да се
скрие оригиналното значение на
дадено съобщение. Колко успешно
е кодирането зависи от това колко време е необходимо за дешифриране на съобщението.
WEP (Wired Equivalency Privacy)
техниката се използва в повечето
безжични мрежи по стандарта
802.11. Тя е достъпна като 64- или
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ВиК
128-битов шифър, обикновено въвеждан като 10 или 26
шестнадесетични знака. След това този ключ се добавя към произволно генериран вектор за инициализация.
За да бъде удостоверено клиентско устройство с
точка за достъп, могат да бъдат използвани два метода "отворена система" (Open System) и "споделен
ключ" (Shared Key). При Open System данните се изпращат и ако бъдат декодирани посредством правилния
шифър, биват получени. При Shared Key метода се
използва WEP ключ. На некодираното съобщение се
отговаря с кодирано. Ако двете си съответстват
помежду си, клиентът бива удостоверен и се осъществява връзка с точката на достъп. Методът "отворена система" се счита за по-сигурен, тъй като при
втората техника е възможно разбиването на т. нар.
споделен шифър. И двата метода се смятат за сравнително несигурни, тъй като в наши дни съществуват много безплатни програми за разбиване на WEP
ключове.
WPA (Wi-Fi Protected Access) е метод за кодиране,
който измества WEP. WPA включва TKIP (Temporal
Key Integrity временен интегритет на шифъра) протокол. При WEP стандарта се използват фиксирани
ключове, които не се променят. TKIP протоколът
генерира нов 128-битов шифър за всеки пакет и така
предотвратява всички рискове за сигурността, налични при WEP кодирането. WPA техниката включва
и инструмент за проверка на целостта на съобщението (Message Integrity Check, MIC). Той не позволява на нарушителите повторно да изпращат пакети
данни или да ги променят и изпращат отново.
WPA2 техниката, позната като 802.11i, използва
стандартът за усъвършенствано кодиране Advanced
Encryption Standard (AES), докато при WEP и WPA се
използва по-старият и по-малко сигурен RC4 шифър.
При WPA2 кодирането вместо TKIP протокол се прилага CCMP (Counter Cipher Mode Protocol) протокол,
който също се счита за по-сигурен.
AES стандартът се явява заместител на по-стара схема за кодиране, известна като DES. AES, и е достатъчно надежден, за да позволява приложения с поголеми дължини на шифъра (192 или 256 бита), включително и за кодиране на свръхсекретна информация.
С течение на времето техниките за кодиране еволюират, паралелно с развитието на компютърните
технологии и уменията на хакерите. Като цяло, използването на публични безжични стандарти като
802.11x изглежда несигурно в дългосрочен план при
условие, че са налични алтернативи. Безжичните
мрежи във ВиК сектора осигуряват възможности за
значителни икономии на средства и повишават оперативната гъвкавост, което опосредства все поширокото им приложение. Всяка мрежа се конфигурира така, че да е максимално надеждна, преди да започне същинската й експлоатация. Изборът на техника за модулация, честотен обхват, съотношения
сигнал/шум, както и изборът на антена, могат да
повишат надеждността на мрежата и да я направят по-устойчива на хакерски атаки.
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Частните безжични протоколи добавят допълнителна бариера за нарушителите, но налагат оборудването в мрежата да е от един и същ производител.
Кодирането на данни в безжичните мрежи, с увеличаването на процесорния капацитет на компютрите, е добър подход към повишаване на сигурността.
Не е препоръчително обаче 802.11 честоти да се комбинират с техники за публично кодиране в дългосрочен план, за да не се компрометира сигурността на
мрежата.
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3D принтиране
в индустрията
Р

азглеждано доскоро само като
инструмент за проектиране и тестване, 3D принтирането (познато
още като адитивно производство)
бързо се превърна в регулярна производствена операция в редица индустрии, включително военна, авиационна, автомобилостроене и производство на медицински изделия. Въпреки че адитивният метод традиционно се прилага за продукция с малки
обеми, чрез него могат да бъдат
изработени и сложни продукти в
големи серии. Методът позволява

88

производството на олекотени, подсилени, персонализирани и дори предварително асемблирани продукти с
по-малко производствени разходи от
конвенционалните технологии. Това
се дължи на възможността при 3D
принтиране прецизно да се контролира количеството подаван материал и начинът, по който се отлага
материалът. Така чрез този метод
могат да бъдат изработвани сложни структури, които конвенционалните производствени технологии не
позволяват.
Друго предимство на адитивния
метод е, че една и съща машина може

да произведе множество коренно
различни продукти. В традиционните производства линиите трябва да
бъдат преоборудвани и пренастройвани при всяка смяна на продукта,
което обикновено изисква средства
и дълги прекъсвания на операциите.
Чрез възможностите на 3D принтирането вече не е трудно да си представим фабрика от бъдещето, която произвежда чаши, автомобилни
компоненти и медицински изделия в
едно и също помещение посредством
3D принтери.
Гъвкавите възможности за производство на широка гама изделия и
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фактът, че адитивният метод позволява принтирането да се извършва непосредствено преди стоката да
бъде пласирана, както и там, където ще бъде използвана, води до сериозни промени в бизнес моделите и веригите на доставка. Много звена от тези вериги могат
потенциално да бъдат елиминирани, включително дистрибуцията, складирането и търговията.
Променя се и икономиката на производството. То
става все по-малко трудоемко, използва по-малко материали, генерира по-малко отпадъци и произвежда по-устойчиви продукти. В зависимост от използвания материал, продуктите, произведени чрез адитивен метод,
могат да бъдат до 65% по-леки, но също толкова здрави
като аналозите им, изработени чрез конвенционални
методи.
Хардуерните решения за 3D принтиране еволюират
заедно със самата технология. Сега 3D принтерите
могат да изработват по-големи изделия и да постигат
по-прецизно качество при по-високи скорости и с по-малко разходи. Заедно, всички тези предимства на адитивния метод създават предпоставки той да излезе от
нишата, в която е позициониран, и да се превърне в
реална алтернатива на конвенционалното производство
за все по-голям набор от приложения.
С развитието на технологиите адитивният метод
позволява все по-висока гъвкавост в производството,
като позволява на компаниите да намаляват времетраенето на развойния период, да спестят от разходи за
преоборудване и да улеснят производствените операции. Същевременно е възможно изработването на все
по-сложни форми и структури, които не са били рентабилни досега. В допълнение, адитивното производство
позволява на компаниите да оптимизират използването на материали, като допускат все по-малко загуби в
производствения процес. Предимствата на 3D принтирането пред други методи и технологии могат да доведат до радикални промени в начина, по който се проектират, разработват и произвеждат широка гама от
изделия в индустрията.

Приложения
Прототипирането е най-мащабното комерсиално
приложение на 3D принтирането в наши дни, като статистиките сочат, че то съставлява около 70% от пазара. Тази технология позволява на проектантите (както
и на клиентите им) да видят и изпробват както концепции, така и функционални обекти още в началото на
цикъла на проектиране. Това предотвратява скъпи промени по-късно в процеса, като пести средства и време
на компаниите, които постоянно разработват и пускат
на пазара нови продукти. Чрез бързо прототипиране
производителите могат значително да съкратят периода на разработка. В някои индустрии 3D принтирането
се е изместило от метод за изработка на прототипи
до регулярна производствена технология, наречена директно цифрово производство (direct digital manufacturing).
Тази технология обикновено се прилага за малки серии и
не изисква инструментална екипировка, като по този
начин повишава гъвкавостта, адаптируемостта и вре-

90

юни 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2015

91

машини

мето до лансиране на пазара. Така
държавите с голям интелектуален
капитал, но с традиционно високи
производствени разходи, отново да
са в конкурентна позиция.

Технологии за 3D
принтиране
Сред най-популярните технологии
за 3D принтиране са многоструйното принтиране ( Polyjet ), стереолитографията (Stereolithography, SL),
селективното лазерно синтероване
(SLS – selective laser sintering), моделирането чрез наслагване (FDM – Fused
Deposition Modeling) и директно метално лазерно синтероване (DMLS Direct Metal Laser Sintering).

92

PolyJet технологията е базирана
на високопрецизен процес на 3D принтиране. Многоструйното принтиране е адитивна технология, като всеки слой е с дебелина от едва 16 микрометра, което го прави подходящ
метод за изработване на презентационни или майсторски модели, както и на сложни полиуретанови отливки.
Процесът на многоструйно бързо
прототипиране използва мастиленоструйна технология с висока резолюция в комбинация с UV-втвърдяващи
се материали. Резултатът е икономично производство на изключително прецизни и точни физически прототипи.
Типичните приложения на метода
включват производство на електронни компоненти и конектори, монтажни елементи за електрониката,
презентационни модели, бутони,
медицински изделия, фитинги, клапани и изделия със сложна вътрешна
структура.
PolyJet технологията се използва
и с инструментална екипировка (форми или матрици) в нискотемпературни приложения. Чрез нея се получават отлични отливки в матрици,
които не изискват допълнителен
метод за прецизиране на повърхностите.
Стереолитографията също използва фотополимери и ултравиолетови лампи, но тук фотополимерните
смоли се държат във вана. UV-лъчите се насочват чрез динамични огледала, за да втвърдят определени зони
от UV-втвърдяващата се смола.
Едно от предимствата на стереолитографията е нейната скорост.
Чрез този метод функционални ком-

поненти могат да бъдат произвеждани изключително бързо. Времето,
необходимо за изработка на различните продукти обаче, варира според
размера и сложността им и може да
е от няколко минути до повече от
ден.
При FDM технологията, процес на
моделиране чрез наслагване, се екструдира загрят термопластичен материал слой по слой през прецизна
дюза. С помощта на този метод
могат да се изработват не само
функционални прототипи, но и концептуални модели, както и готови
продукти за крайна употреба. Предимство на технологията е, че всички части и компоненти могат да
бъдат изработени високоефективно, в големи размери и от инженерни термопластични материали, което е полезно за машинните инженери и производителите. Моделирането чрез наслагване е единствената адитивна технология, чрез която могат да се изработват изделия от производствен клас термопласти, които са с отлични механични, термични и химични характеристики.
FDM технологията е широко разпространена в наши дни в широк кръг
от индустрии, като автомобилостроенето и дори хранително-вкусовата промишленост. Методът се използва за разработване на нови продукти, концептуални модели, прототипиране и дори като стандартна
производствена технология. Тя се
счита за лесен и екологосъобразен
метод за производство на продукти.
Най-сериозното постижение на моделирането чрез наслагване е
възможността за изработване на
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обекти със сложна геометрия и множество кухини и отвори.
Селективното лазерно синтероване (SLS) е техника, която използва лазер като източник на енергия
за формоване на твърди 3D обекти.
За разлика от някои други адитивни
методи за производство, като стереолитографията и моделирането
чрез наслагване например, SLS технологията не изисква поддържащи
структури, тъй като принтираният обект постоянно е обграден от
несинтерован (неспечен) прахообразен материал. Благодарение на широката гама от материали, които
могат да бъдат използвани с този
тип 3D принтер, технологията е
много популярна за изработка на
персонализирани продукти. Селективното лазерно синтероване
може да бъде прилагано на всеки
етап от цикъла по разработка на
продукта, от производството на
модели до функционални тестови
части и компоненти и малки продуктови партиди и серии.
Директното метално лазерно синтероване (DMLS) е техника за адитивно производство, която използва лазер като източник на енергия,
който синтерова (разтапя и слива)
прахообразен материал (обикновено
метал). Лазерът се насочва автоматично към точките, дефинирани от
предварително проектиран 3D модел, като свързва материала и изработва твърда структура. Методът
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е подобен на SLS техниката – базиран е на същата концепция, но се
различава по техническите детайли.
При селективното лазерно разтопяване (Selective laser melting, SLM) се
използва сходен метод, но материалът напълно се разтопява, вместо
да се синтерова. Така готовото изделие е с различни характеристики
(кристална структура, порьoзност и
др.)
DMLS технологията се прилага за
изработването на директни компоненти за редица индустрии, включително аеронавтика, стоматология и
медицина, както и в други сектори,
в които се използват малки до средни по размер сложни изделия. Сред
приложенията на метода е и металообработката за изработването
на инструментална екипировка, например сменяеми пластини и вложки.
Освен изброените технологии
бързо набират популярност и SHS
(селективно топлинно синтероване)
и SDL (селективно отлагащо ламиниране). SHS е разновидност на SLS, но
вместо лазер, който споява прахообразния материал, се използва термична глава (подобна на тази в 2D
принтерите). Технологията се отличава с редица предимства като пониска цена на машината, по-лесно
обслужване, способност да работи и
в офис пространство, по-евтини
консумативи, по-безопасна технология, неотсъпваща по качество на SLS,

твърдят специалистите.
Другата интересна нова технология е SDL (selective deposition
lamination - селективно отлагащо
ламиниране). При нея принтерите
произвеждат обекти, ламинирайки
тънки листа материал един върху
друг. Напречните сечения се изрязват от слоевете с нож или посредством лазерно рязане. Когато
принтът е готов, моделът се вади
от монолитния блок материал, в
който е вграден. Нови подобрения на
SDL технологията позволяват
пълноцветното принтиране с използването на подобен подход като при
3DP технологията.

Използвани материали
Налице са все повече технологични достижения в областта на материалите, използвани за адитивно
производство през последните 5-10
години. Днес 3D печатните технологии се използват за изработка на
прототипи и крайни компоненти от
стотици различни видове полимери
и метали. Напредъкът в областта на
адитивното производство, заедно с
разработването на нови високотехнологични материали, значително е
спомогнал за утвърждаването на
техниките за 3D печат сред инженери, проектанти и производители.
При избора на материал за даден
проект, включващ изработка на продукти посредством 3D принтиране,
е необходимо да бъдат взети пред-
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машини
вид приложението, функциите и дизайнът на продуктите. Достъпните
за адитивно производство материали се различават по топлинната си
деформация, химическа устойчивост и дълготрайност. Рентабилността на използването на който и
да е материал до голяма степен
зависи от спецификите на проекта
и целевия жизнен цикъл на продукта.
Фотополимерните материали в
3D печата са течни смоли, които се
втърдяват под въздействието на
ултравиолетова светлина. Те се различават по цвят, прозрачност и еластичност. В адитивното производство две от широко разпространените технологии използват предимно фотополимерни материали –
стереолитографията и многоструйното принтиране.
Прахообразни пластмаси. Найлоните, използвани в 3D принтирането,
започват като прахообразни композити, които се нагряват с CO2 лазер
и слой по слой се превръщат в
плътни полиамидни конструкции.
Найлоновите материали се предпочитат за дадени приложения поради
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специфичната им топлинна деформация, висока якост и отлични свойства на удължаване. Процесът не
изисква спомагателни материали и
чрез него могат да бъдат изработени сложни дизайни и геометрии.
Метали. 3D принтирането на
метали включва подготовка на материала в прахообразно състояние.
Металите на прах се нагряват и
сливат чрез мощен лазер. Триизмерният печат на метални изделия е
високоспецифичен метод, който
изисква добре обучени инженери и
екип за последваща обработка на
изделията. Чрез него могат да бъдат
изработени изключително сложни
плътни детайли.
Адитивното производство на
метални компоненти е алтернатива на заваръчните и металообработващи процеси и може да се използва
за изработването на комплексни
многокомпонентни изделия с една
операция. Използваните за 3D принтиране метали са сходни с материалите, прилагани в космическия,
транспортния, медицинския, нефтения и газов сектор. Те включват:

неръждаема стомана 17-4PH,
неръждаема стомана 316L, алуминий
(AlSi10Mg), инконел 625, инконел 718,
титан (Ti64) хром-кобалт (CoCrMo)5
и др.
Изделията, изработени от прахообразни метали, не се различават по
здравина и конструктивни особености от продуктите, произведени от
конвенционални лети метали.
Термопластите, използвани в
триизмерния печат, са високоефективни инженерни материали, които
проявяват много от свойствата на
шприцваните пластмаси. В тази
група се включват поликарбонат
(PC), акрилонитрил бутадиен стирен
(ABS), акрилонитрил стирен акрилат
(ASA) и др. Тези материали типично
се използват в технологията за моделиране чрез наслагване.

Прогнози за развитие
Адитивното производство притежава потенциал да промени начина, по който компаниите добавят
стойност към продуктите и услугите си. Аутсорсингът в конвенционалното производство спомогна значи-
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машини
телно за това предприятията да се
фокусират повече върху проектантските си екипи и възможности. В
тази връзка, 3D принтирането би
могло да намали разходите и сложността на редица производствени
операции и да накара компаниите да
търсят нови начини да диференцират продукцията си. Сред тях могат
да са по-лесно поправими изделия (с
по дълъг жизнен цикъл), персонализирани продукти и др.
Намаляването на зависимостта
от инструментална екипировка, на
която е базирано производството на
големи обеми и партиди идентични
изделия, създава възможност за компаниите да предлагат персонализирани или поръчкови дизайни на пониска цена на много по-широк кръг от
клиенти.
Все повече такива оферти стават икономически жизнеспособни на
глобалния пазар и предприятията са
изправени пред необходимостта да
определят най-привлекателните и
рентабилните сред тях. Комбинацията от масова персонализация на
продукти и нови възможности по
отношение на дизайна вдига летвата за много компании и може да се
окаже разрушителна за традиционните лидери в някои индустриални
сегменти.
В дадени звена от веригата на
добавената стойност приложението на адитивни технологии няма да
бъде забелязано от клиентите, но
вероятно ще окаже огромна полза за
компанията. Ключово предизвикателство на традиционните афтърмаркет вериги на доставките например е управлението на съответните материални запаси от резервни части, особено за по-утвърдените, доказани продукти. Възможността тези резервни части да бъдат
произвеждани по заявка чрез 3D печат завинаги ще промени икономиката на афтърмаркет услугите и
структурата на свързаните с тях
индустрии. Малки локални подразделения с капацитет за адитивно производство биха могли напълно да
заменят големите регионални складове. Доставката на сервизни части може дори да бъде аутсорсната
към малки производители с оборудване за 3D принтиране, локализира-
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ни около летища, болници или големи производствени бази, които биха
могли да произвеждат резервните
компоненти, необходими за поддръжка на системите, работещи в
големите обекти. Търговците на
теория също биха могли да използват такава услуга и да позволяват
на клиентите да персонализират
различни продукти на място като
играчки например. Този бизнес модел
може да представлява верига на
добавената стойност за производители, които притежават оборудване, дизайни и др.

Конкурентност на пазара
Множеството ползи от адитивния метод на производство се явяват предпоставка за възникването
и установяването на нови типове
компании на пазара, например такива, предлагащи технологии за намаляване на разходите за преоборудване и инструментална екипировка.
Производства с капацитет за 3D
печат биха могли да бъдат рентабилни дори и в малки серии и в нишови сегменти. Директното производство на крайни продукти значително опростява работата на дизайнерите, чиито чертежи се пренасят
директно от компютъра към 3D
принтера. Утвърждават се нови бизнеси, които предлагат високо персонализирани или колаборативно проектирани продукти (от човек и машина). Други се явяват платформа за
производството и дистрибуцията
на продукти, проектирани и продавани онлайн от самите потребители. Всички тези нови бизнес модели
са базирани на променящите се изисквания на клиентите и пазара и изграждат връзки, които конвенционалните компании не биха могли да осъществят.
В началото тези бизнеси са нишови и разчитат на потребители, които са склонни да платят за единствен по рода си дизайн, сложна геометрия или бърза доставка. В дългосрочен план обаче те биха могли да
трансформират индустрията така,
че да изместят конкурентното предимство на продуктите от производителя, който притежава капацитета да произвежда големи партиди с
ниски разходи, към дизайнера.
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CAD/CAM

Най-нови тенденции
в CAD софтуера
В

исок ръст в използването на CAD
платформи за проектиране през
следващите няколко години и мащабно разширяване на функционалността на тези решения прогнозира актуално проучване на маркетинговата агенция Business Advantage, посветено на съвременните тенденции в
областта на CAD софтуера. Изследването обхваща над 15 тематични
раздела и разглежда вероятните сценарии за развитие на приложенията
на CAD дизайна в периода до 2020 г.
Очаква се значително увеличение
в използването на

системи за 3D
моделиране в
архитектурата,
инженеринга и
строителството
в глобален мащаб, който ще надхвърли четири пъти ръста в прило-
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жението на такива системи в производството, сочи проучването на
Business Advantage. Докладът „Annual
CAD Trends Survey“ гласи още, че през
2014 г. реалното нарастване на използваните PDM инструменти за
управление на продуктови данни в
областта на CAD софтуера е било
над два пъти повече от очакваното.
За 2015 г. маркетолозите предвиждат увеличение на този показател с
21% спрямо предходната година.
Във функционалната база на CAD
платформите все по-често се интегрират и

инструменти за
симулация
показва статистиката. Ръстът в
тази тенденция през изминалата година също е надхвърлил двойно очакванията на експертите, като през
следващите 3 до 5 г. те прогнозират
растеж на използването на решения

за симулация с внушителните 58%.
Сходни са показателите и при PLM
инструментите за управление на
жизнения цикъл на продуктите, интегрирани в CAD решенията. Употребата им се очаква да нарасне с 19%
до края на 2015 г. и с общо 43% през
следващите 3-5 години.

Методологията за
паралелизация на
задачите в
проектирането
Concurrent Engineering също ще се
прилага все по-масово в софтуерните CAD платформи. От Business
Advantage прогнозират, че приложенията й ще нараснат с 32% през
настоящата година и с 63% до 20182020 г. Сред все по-широко използваните решения в проектирането е и
моделът за сградно информационно
моделиране BIM, чието използване
ще отбележи ръст от 45% в сфера-

юни 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

та на архитектурата, инженеринга
и строителството, предвиждат от
маркетинговата агенция.
Експертите очакват небивал бум
на

товността на все повече компании
да инвестират в технология, която
е била скъпа и недостъпна преди.

мобилните CAD
приложения

Цялостният преход към 3D проектиране ще продължава да се бави, тъй
като някои от доставчиците на 3D
CAD софтуер продължават да са фокусирани върху подобряване на 2D функционалността на продуктите си,
считат маркетолозите от Business
Advantage. Като основна причина за
този парадокс те отчитат факта,
че повечето производители в наши
дни все още използват 2D чертежи.
С други думи, най-технологично развитите производители са принудени
да останат в застой, докато по-изостаналите предприятия наваксат в
областта на технологиите за проектиране. Ето защо водеща тенденция
в CAD софтуера през следващите
няколко години се очаква да бъде фокусът в усилията на доставчиците на
3D платформи за проектиране да
улеснят прехода между 2D и 3D дизайна, като адаптират и оптимизират 3D системите за изработка на
2D чертежи.

в страните от Азиатско-тихоокеанския регион в следващите 3 до 5
години, както и 50-процентно увеличение на извършваните операции в
областта на 3D принтирането, чието прилагане предстои да нарасне с
още 39% до 2020 г. в производството и с цели 110% в архитектурата,
инженеринга и строителството, сочи
прогнозната статистика. През идните години вероятно ще се удвои броят на използваните облак-базирани
CAD платформи, се казва още в доклада на Business Advantage. Понастоящем
близо 60% от потребителите на CAD
софтуер свалят 3D CAD модели от
облачни сървъри поне веднъж месечно,
а почти една трета от тях – повече
от 10 пъти на месец.

4 водещи тенденции в
CAD проектирането за
2015 г.
Различните специалисти и експерти в световен и европейски мащаб
сочат като най-основни тенденции
в развитието на компютърното
проектиране различни явления и технологии, като те варират в немалка
степен в зависимост от региона и
сектора, върху който са фокусирани.
Всички те, обаче, са обединени около
тезата за бурното развитие и разпространение на съвременните CAD
технологии.
Предлагаме на вашето внимание
някои от най-интересните тенденции в CAD проектирането за 2015 г.

Responsive софтуер –
„високочувствителен“ и
бързореагиращ
3D технологията е сред най-актуалните тенденции в областта на
CAD проектирането, но голяма част
от достъпните на пазара софтуерни решения са базирани на 2D технология и комуникация с морално остаряващите входно-изходни модули.
Инженерите и проектантите от
години настояват за интелигентен
3D софтуер, който да рационализира проектирането спрямо производствените графици чрез автоматизирано въвеждане на данни, предвиждане на нуждите на дизайна и оценка
на целостта на проектите в реално
време. С годините цената на 3D хардуера (принтери, скенери и други
устройства) постепенно намалява и
това е предпоставка за все по-масово предлагане на решения с интегриран CAD софтуер в отговор на го-
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Плавен преход между 2D и
3D проектирането

Персонализирана
функционалност
Усъвършенстваните възможности
на съвременния CAD софтуер позволяват персонализирани инструменти
за проектиране в редица индустрии.
Специално създадените за дизайн на
специфичен тип продукти или за конкретен сегмент CAD платформи, заедно с намаляващите цени на оборудването за 3D принтиране, опосредстват все по-тясната връзка между
технологиите за проектиране и производство и осигуряват развитието
на персонализираната функционалност на все повече пазари.

Назад към бъдещето?
Интересен факт е, че първият
CAD софтуер, представен през далечната 1960 г., е представлявал
просто компютърен аналог на чертожна дъска. С технологичното развитие на компютрите и софтуерните продукти мишката станала найизползваното пособие в проектирането. Днес тази роля все по-често
изпълняват сензорните екрани.
В съвременния дизайн технологиите до известна степен се завръщат към чертането на ръка с използването на писалки за тъчскрийн
устройства, съвместими с програми
като Photoshop и Sketchbook. Предстои да видим дали проектирането
„на ръка“ чрез мобилни CAD приложения ще успее да заеме равностойна
позиция на утвърдените настолни
платформи за проектиране.
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механични системи

Индустриални
компресори
Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, представя технологичен преглед на актуални продукти в областта на индустриалните компресори. За целта се обърнахме към водещи производители и доставчици на решения, чиито коментари ви представяме, подредени по азбучен ред.

Енергоспестяващите решения на Atlas
Copco намаляват консумацията на
електроенергия и допринасят за
намаляване на въглеродния отпечатък на
индустрията
Като водещ световен производител на компресорно
оборудване Atlas Copco предлага на своите клиенти
широка гама от индустриални компресори и оборудване
за обработка на компресиран въздух. Най-актуалните
технологии за повишаване на енергийната ефективност
в нашите предложения са винтовите компресори с променлив капацитет и системите за рекуперация на топлината, отделена в процеса на компресиране. Atlas Copco
въведе задвижването с честотно управление на винтови компресори през 1994 г. и днес предлага последно
поколение винтови компресори от този вид, задвижвани от патентован електромотор с постоянни магнити, маслено охлаждане и клас на ефективност IE4 съгласно IEC60034-3:ed02. Най-новата серия GA 7-37 VSD+ се
състои от осем модела с максимален капацитет между
1.3 и 6.98 m3/min, работно налягане от 4 bar до 12.5 bar
и широк обхват на регулиране на производителността.
Компресорите се предлагат с голям набор от опции като
вграден хладилен изсушител, вградена система за рекуперация на топлина, вградени филтри за компресиран
въздух и др. Контролерът на компресора разполага с

98

графичен цветен дисплей, възможност за програмиране
на две работни налягания, седмичен таймер, комуникация с IP протокол за мониторинг през LAN мрежа и много други функции за оптимизация на консумацията на
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енергия. Благодарение на революционния си дизайн компресорите от тази
серия заемат по-малко място и генерират по-ниски нива на шум, което ги
прави подходящи за инсталиране директно в производственото помещение. Използването на тези компресори намалява консумацията на електроенергия с до 50% в сравнение с консумацията на електроенергия от компресор със същата инсталирана мощност и стандартно управление.
Системите за рекуперация на отделената топлина в процеса на компресиране осигуряват оползотворяване на над 75% от консумираната от компресора енергия, която иначе се отделя в околната среда и се губи безвъзвратно. Оползотворената топлинна енергия се използва за получаване на топла
вода за битови нужди и различни технологични процеси, за климатизиране
на помещения и др.
Иновативната технология за филтрация Nautilus, предлагана от Atlas Copco
в най-новата гама филтри за компресиран въздух UD+ обединява груб и фин
филтър в един елемент и намалява загубите на налягане с 40%, като същевременно осигурява по-високо качество на въздуха в сравнение с употребата
на конвенционални филтри.
Използването на такива енергоспестяващи решения, освен намаляването на разходите, допринася и за намаляване на въглеродния отпечатък на
индустрията и опазването на околната среда.
Технологичното развитие в областта на компресорното оборудване е
свързано с конструиране на компресорни елементи с минимален специфичен
разход на енергия, спомагателни компоненти с минимални хидравлични и
механични загуби, използването на електромотори с подобрена ефективност и електронни контролери и системи за управление на компресорното
оборудване с алгоритми, осигуряващи минимален разход на енергия.
инж. Данчо Данов, Atlas Copco Bulgaria

Винтовите компресори Gardner Denver гарантират
висока производителност при ниски разходи на
електроенергия
Евромаркет Компресорс АД предлага на българския пазар цялостни енергоефективни решения, намиращи широко приложение в различни сфери на
индустрията, при които се налага използването на компресиран въздух.
Основно предимство на нашите решения е фактът, че осигуряват до 35%
по-ниски разходи за електроенергия на своите ползватели.

През последните години честотно управляемите компресори с променлив дебит се утвърдиха като основен избор при поръчка на ново или при
подмяна на старо компресорно оборудване. За тях е характерно, че оборотите на въртене на електродвигателя и винтовата двойка се променят
според конкретната моментна необходимост от въздух, като реализираната икономия на електроенергия при честотно управляемите компресори в
сравнение със стандартните е с до 30 - 40% по-голяма. Винтовите компресори Gardner Denver се доставят с честотни инвертори Allen-Bradlеy® на
Rockwell Automation.
Актуално решение от продуктовото ни портфолио са винтовите компресори Gardner Denver, които се характеризират с възможно най-нисък специфичен разход на електроенергия (kW/m3); най-голям диапазон на регулиране на дебита 15 - 100%; температурен диапазон 0 - 45 °С и обхват на налягането 5 - 13 bar (g). Винтовите компресори на Gardner Denver се доста-
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вят с последно поколение енергоспестяващи електрически двигатели с клас на ефективност IE3 и IE4, съгласно
международния стандарт IEC 60034-30. Това означава,
че използването на електродвигатели клас IE3 вместо
IE2 намалява загубите с 10 - 15%. В обобщение всички
тези качества гарантират високата производителност
на винтовите компресори Gardner Denver при възможно
най-ниски разходи на електроенергия. Като допълнителна услуга Евромаркет Компресорс АД предоставя на
своите клиенти сравнителен анализ на реализираните
икономии на електроенергия при употребата на винтов
компресор с честотно управление, изготвен от интелигентен заводски калкулатор за изчисляване на икономиите от енергийните разходи.
Друго предложение е използването на винтов компресор, окомплектован с вградена система за оползотворяване на обработената топлинна енергия. Тази система
позволява използването на 94% от излъчената топлинна енергия основно от двигателя и охладителите във
вид на топла вода. По този начин клиентите спестяват
пари, енергия и намаляват емисиите на въглероден диоксид. Евромаркет Компресорс АД притежава софтуер симулатор, който прецизно калкулира оползотворяването
на отработената от компресора топлина във вид на
топла вода.
За повишаване ефективността на производството
Евромаркет Компресорс АД предлага интегрирането на
GD Connect 12 - микропроцесорна система за управление
на компресорни стопанства, която дава възможност за
управление на до 12 компресора. Системата избира във
всеки един момент за работа най-ефективните компресори, независимо от типа управление, мощност или

марка. Микропроцесорната система за управление осигурява производството на необходимия компресиран
въздух при минимален разход на електроенергия, а в реално време може да се наблюдават параметрите на
работа на компресорното оборудване (основни аларми,
налягане, температура, работно състояние на лагерите,
интервали за смяна на консумативите и др.). Системата дава възможност за мониторинг на работата на
допълнително инсталирано компресорно оборудване
като изсушители, филтри и др.
Стойността на първоначалната инвестиция за закупуване на винтов компресор носи своята определена
важност, но също така разходите за обслужване по време на експлоатационния период са определящ фактор при
избора на оборудване. Най-новият симулатор, който
Gardner Denver разработи в началото на тази година,
сравнява производителността на един винтов компресор, работещ с оригинални консумативи и масла, и същия
такъв, работещ с неоригинални аналози. Използването
на неоригинални консумативи, резервни части и масла
акумулира сериозни рискове и води до намаляване на
производителността на компресорите, увеличаване на
разхода на масло и електроенергия, също така се увеличава възможността за настъпване на аварийно събитие
и увреждане на оборудването, и в заключение води до
отпадане на гаранцията.
Компресорите на Gardner Denver са предпочитана инвестиция за българската индустрия и поради тяхната 5годишна гаранция, предоставена от завода производител.
Най-доброто доказателство за това са над 2150 надеждно работещи винтови компресори в българската индустрия, доставени от Евромаркет Компресорс АД.
инж. Татяна Бечева, изпълнителен директор на
Евромаркет Компресорс АД

Компресорите CECCATO предлагат
решения за повишаване на енергийната
ефективност
Всички най-нови технологии, които се въвеждат в
индустриалните компресори, са насочени към повишаване на енергийната ефективност и намаляване на експлоатационните разходи. Това се отнася в пълна сила и за
компресорите CECCATO, които представяме на българския пазар.
При компресорите с постоянна/фиксирана скорост се
въвежда т. нар. функция "интелигентно спиране", която
значително намалява консумираната електрическа енергия по време на фазата разтоварване. Тя се активира като
се калкулира минималното време за разтоварване, съобразявайки се с налягането и максималният брой на програмираните стартирания за час. След като се достигне
максималното налягане и не се изисква повече доставка
на въздух – компресорът започва да се разтоварва. Пестенето на енергия се получава чрез спиране на компресора след възможно най-краткия период на разтоварване.
Този процес осигурява непревишаване на програмирания
максимален брой включвания; незабавен рестарт при необходимост от захранване с още сгъстен въздух.
Енергийните разходи представляват около 70% от
общите разходи за оперирането на индустриалните
компресори. В повечето време обаче, необходимостта
от снабдяване със сгъстен въздух не е постоянна по
мрежата. Ето защо все повече навлизат компресорите,
задвижвани чрез инвертор – те са конструирани така,
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дръжка и достъпност - всички сервизни компоненти се
поставят в предната част /на предния панел/ за лесен
достъп до тях; лесен достъп за обслужване и почистване; осигурена видимост за следене на нивото на маслото; изисква се по-рядко обслужване, което се осъществява с лесно изпълними стъпки, като е достатъчен само
един човек; надеждни и достъпни компоненти и резервни части, които в много случаи се използват в цели групи компресори; дълги интервали между сервизните обслужвания; разходи - по-ниски разходи за ремонти и обслужване; по-ниска консумация на енергия, както и подобрени показатели за енергийна ефективност.
Христо Генчев, изпълнителен директор, "ЕМВЕКО" АД

Фирма Ер Ес Те предлага компресори за
широка гама индустриални приложения

че да намаляват оборотите на главния мотор, прецизно
следвайки количеството необходим въздух. Това дава
отражение в разхода на ел. енергия, като спестяването
достига до 25%, което позволява по-бърза възвръщаемост на инвестициите. Ето още някои предимства на
инверторите: софт старт – предпазва мотора при
стартиране и избягва пиковите стойности на напрежението; регулиране на оборотите на мотора между максималната и минималната честота е основният източник на икономия на енергия; постоянно налягане – няма
колебания в налягането.
Мога да очертая 4 основни направления, в които се
развиват модерните индустриални компресори: лесна и
проста инсталация - компактен и иновативен дизайн
"всичко в едно тяло"; удобство и гарантирана защита
при транспортиране; улеснена инсталация, която не
изисква никакво допълнително специално оборудване или
изкопни работи; високо качество – надеждност; първокачествени компоненти, използвани при производството на компресорите, които се тестват при възможно
най-стресови условия; използване на компоненти с дълъг
живот; перфектна филтрация и охлаждане; защита от
претоварване; пълен автоматичен контрол; лесна под-
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Ер Ес Те предлага широка гама от техника, обезпечаваща необходимостта от въздух на всяко производство.
Каталогът ни включва вакуум помпи и въздуходувки от
Gebr. Becker – Германия и испанската компания Pedro Gil.
От портфолиото на Gebr. Becker предлагаме и комбинирани помпи. Гамата ни обхваща още немски индустриални винтови компресори с марка Renner; компресори за
пневмотранспорт на британския производител Gardner
Denver Drum; както и изсушители, филтърни групи, ресивъри и всички необходими аксесоари и елементи за
компресорни или вакуум системи.
Фирмата ни доставя роторно-ламелни, винтови и
специализирани компресори за пневмотранспорт. Акценти в гамата ни индустриални компресори са компактният модел RS-C във версии 3kW и 4 kW и 7,5/10/13 bar,
стандартният компресор RS с маслено впръскване (3-32
kW, 7,5/10/13/15 bar), моделът компресор плюс ресивер
RSD (3-15 kW, 7,5/10/13/15 bar).
Каталогът ни включва и модел с изсушител и ресивер
RSDK във версии от 3 до 15 kW, както и компресора RST с технологията „twin power pack“ (75-110 kW) и модела
с честотно регулиране RSF (4-132 kW). Сред интересните решения в гамата ни е и компресорът с Eco-Tech
система за чист въздух RS-ET, достъпен във версии от
3-55 kW.
Ер Ес Те осигурява висококачествен гаранционен и
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извънгаранционен сервиз на всички предлагани продукти.
Нашият технически персонал е обучен и квалифициран
за работа с широка гама от използваните марки компресорна и вакуум техника. Мобилните сервизни екипи
могат да извършват ремонтни дейности както в нашия сервиз, така и на място в удобно за клиента време.
Разполагаме с богати складови наличности за най-популярните консумативи и резервни части: въздушни и
маслени филтри; сепаратори; графитни и текстолитни
ламели за помпи; филтри за графитен прах.
Румен Терзиев, управител на фирма Ер Ес Те

Серията честотни регулатори СР2000
разполага с функцията за вярното
включване на до 4 компресора
Честотно-регулируемото задвижване се състои от
асинхронен двигател и преобразувател на честота.
Двигателят преобразува електрическата енергия в механична и задвижва винтовата двойка в компресора.
Преобразувателят на честота управлява електрическия
двигател и преобразува променливия ток с една честота в променлив ток с друга. По този начин регулирането на скоростта на въртене на двигателя се осъществява чрез изменението на честотата на напрежението,
което захранва двигателя от преобразувателя на честота.
Използването на честотни регулатори в компресорното оборудване дава редица предимства, сред които:
при пуска на обикновения асинхронен електродвигател
пусковите токове превишават четири и повече пъти
номиналните. Това води до претоварвания по електрическата мрежа и ограничава допустимите включвания
на компресора за единица време, по-бързото износване
на двигателя и нуждата от чести ремонти. Когато
компресорът е с регулируема производителност, той
работи плавно и така броят пускове са по-малко. С използване на датчици за следене „инверторът“ поддържа
постоянно работно налягане в системата с точност до
0,1 бар и моментално реагира на изменението на налягането в системата. Защото всеки изличен нагнетен "бар"
налягане увеличава консумацията на енергия с 6-8%. Найзначителният момент за икономия на енергия – това е
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точното съответствие на производителността на
инвертора на реалните потребности от сгъстен въздух.
В резултат скъпоструващите периоди на празен ход са
сведени до минимум.
Специализираната серия СР2000 от Делта Електроникс е с вградени специални функции за управление на
помпи и компресори. Освен това разполага с функцията
за вярното включване на до 4 компресора или помпи с
един преобразувател, което намалява разхода за покупка
на допълнителни регулатори до 4 пъти.
В обобщение, ползите, които предоставя на клиентите, са следните: по-точно поддържане на нивото на
налягането; висока ефективност при работа на компресора в режим на частично натоварване; съответствие на използваната мощност на фактическия разход на сгъстения въздух; изключване на фазите на празен ход; изключване на превишаване на налягането и
загуби на въздух при разтоварване на системата; намаление на пусковите токове и изключване на колебанията в електрическата мрежа по време на пусковете;
възможност за използване на един честотен преобразувател с няколко компресора с номиналната мощност
на регулатора.
Руслан Волковицкий, Мехатроникс, официален
представител на Делта Електроникс за България
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Ìîùíè MOSFET
äðàéâåðè îò Microchip
Microchip ïðåäñòàâè ïúðâèòå ñè ìîùíè
MOSFET äðàéâåðè â
ñâîåòî ïîðòôîëèî ïðîäóêòîâàòà ôàìèëèÿ
MCP14A,
MCP14A005X
è
MCP14A015X, êîÿòî
èçïúêâà ñ íàïúëíî
íîâà àðõèòåêòóðà
çà ïîñòèãàíåòî íà
âèñîêîñêîðîñòíà ðàáîòà. Òåõíèòå ìàëêè
êîðïóñè ðàçðåøàâàò
ãîëÿìà ïëúòíîñò íà
ìîùíîñòòà è ïî-ìàëêè ðåøåíèÿ, äîêàòî òåõíèÿò äèçàéí öåëè
áúðç ïðåõîä è ìàëêî çàáàâÿíå, êîåòî ïîçâîëÿâà áúðçà ñõåìíà
ðåàêöèÿ.Òåçè MOSFET äðàéâåðè èìàò ìàëêè âõîäíè ïðàãîâè íàïðåæåíèÿ, êîèòî ñà ñúâìåñòèìè ñ íèñêîâîëòîâèòå ìèêðîêîíòðîëåðè, êàòî ñúùî òàêà ðàçïîëàãàò è ñ ãîëÿìà øóìîóñòîé÷èâîñò è õèñòåðåçèñ.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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