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накратко
13 български компании с колективно представяне на productronica 2015
13 компании ще вземат участие в първия колективен български щанд на
специализираното международно изложение в областта на технологиите
за производство на индустриална електроника productronica 2015, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Мюнхенски панаир България. Груповото участие на изложбения форум, който ще се проведе от 10 до 13 ноември т.
г. в Мюнхен, Германия, е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. На националния щанд (В3.441,
палата В3) ще се представят фирмите ACOM, Аскания Кастинг, Бетамарк,
Чек-Ин (Check-In), Електроинвент, Елексим, Неон.БГ, Енсис (NSYS), Ромтех-3
Ес, СТС Електроникс, Ултрафлекс Корпорейшън, УниПОС и Векатех.
Основните теми на събитието, организирано от Messe Muenchen, ще
бъдат индустриалната електроника, автомобилната електроника, печатните платки и производствените услуги за електрониката (EMS). На всяка
от темите ще бъде посветен отделен тематичен ден, в рамките на който ще се проведат лекции, дискусии и кръгли маси с представителите на
търговския и промишления сектор в областта на индустриалната електроника.

Microchip разшири портфолиото си индустриални Ethernet комутатори
Microchip добави 3-портовите индустриални 10/100 Ethernet мрежови комутатори LAN9353, LAN9354 и LAN9355 към своето портфолио от висококачествени средства за изграждане на Ethernet мрежи – комутатори, контролери, мостове и устройства от физическото ниво.
Новите Ethernet комутатори поддържат Протокола за точно време
(Precision Time Protocol – PTP) по стандарта IEEE 1588-2008 с точност до
части от наносекундата, като разтоварват централния процесор от задачи по синхронизация и комуникация. Разработчиците могат да използват и
разширените функционални възможности за подобряване точността на системата чрез отчитане на времето за преминаване (Transparent Clocking),
за намаляване на общата консумация въз основа на енергийно ефективния
Ethernet (по IEEE 802.3az), а също и за събуждане по мрежата (Wake On LAN).
Комутаторите улесняват разработката на интелигентни устройства,
насочени към бързо разрастващите се приложения на индустриалния Ethernet
в автоматизацията, задвижванията, автомобилостроенето, системите
за сигурност и др.

КИТТНЕР Анлаген- унд Машиненбау се сертифицира по ISO 9001:2008
Фирма КИТТНЕР Анлаген- унд Машиненбау, производител на машини и нестандартно оборудване за хранително-вкусовата, химическата, фармацевтичната и автомобилната промишленост, премина успешно процедура по
сертификация ISO 9001:2008, съобщиха от компанията. „Този модел за контрол на качеството на нашето производство е поредната стъпка, която
фирмата прави с цел максимизиране удовлетворението на клиентите, изграждане на дългосрочни партньорства и доверие.
С тази сертификация КИТТНЕР Анлаген- унд Машиненбау усъвършенства
не само системите си за контрол на качеството, но и организацията за
съвместна работа на целия персонал. Това направи нашата фирма още поконкурентоспособна както на външния, така и на вътрешния пазар за предлаганите от нас стоки и услуги, а именно произвеждането и поддръжката на
машини – повдигащи и обръщащи, миячни машини, хигиенни станции, ленти
за продукти и други“, заявиха от компанията.
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IGE + XAO Group представи нови електротехнически PLM и CAD системи
IGE+XAO Group разшири своето портфолио и засили присъствието си на
атрактивни пазари чрез иновативни продукти и значими постижения, съобщиха от представителството у нас.
Френската компания пусна на пазара новата версия на софтуерното приложение SEE Electrical V8R1 и допълващия го 3D Panel, снабден с разширени
маршрутизиращи функции, целящи оптимизиране дължините на кабелите и
пътищата на жиците, както и на индекса на запълване на кабелните канали.
IGE+XAO стартира и нова услуга - SEE Web Catalogue, позволяваща на потребителите да теглят уеб каталози на електротехническо оборудване и да ги
използват директно в софтуера. Два нови пакета допълват предлагания PDM
софтуер: SEE Project Manager LT - интуитивен софтуер за управление на
техническа документация, представляващ удобно решение за екипи, целящи
бързо разгръщане, висок ръст на развитие и незабавна възвръщаемост на
инвестициите, както и SaaS (Software as a Service) решението SEE Project
Manager in the Cloud, позволяващо управление и споделяне на проекти и електротехнически данни от всяка точка на света чрез интернет.
IGE+XAO предложи на пазара и SEE 3D Electrical - ново 3D обкръжение, посветено на проектирането и поддръжката на електрически системи, което
скоро ще бъде интегрирано с разнообразни софтуерни решения на групата,
и по-специално с модулите SEE Electrical Expert Panel (проектиране на ел. табла и шкафове), Synoptic (синоптично окабеляване) за SEE Electrical Cabinet Layout.

ifm представи нова гама абсолютни и инкрементални енкодери
ifm представи новата си гама абсолютни и инкрементални енкодери, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Новите енкодери предлагат
настройка на резолюцията от 1 до 9999, избор от няколко изходни сигнала
HTL, TTL, SSI (grey code), Profibus, ProfiNET, CANopen и DeviceNet. Те са свободно
програмируеми чрез IO-Link интерфейс или с помощта на 3 бутона и 4-цифров дисплей. Предлагат се варианти с кух или плътен вал като диаметъра
варира от 6 до 12 мм. Самите уреди също дават богат избор от размери на
корпуса към който се добавят, и голяма гама от монтажни адаптери. Улеснената настройка, различните методи на комуникация и възможността на
енкодерите да се монтират според изискванията на всяко едно производство, правят тези сензори възможно най-доброто съотношение на пазара
между предлагани възможности, качество и цена“, заявиха от компанията.

KraussMaffei ще представи иновативни шприцмашини на Fakuma 2015
KraussMaffei ще представи малки и средни шприцмашини със сила на затваряне до 3000 kN на изложението Fakuma 2015, съобщиха от Дилтех, представител на компанията у нас. „Представянето ще премине под мотото
„Productivity PLUS“ - формулата на успеха за шприцването“ и ще илюстрира
как решения като интелигентна пластификация, управление и автоматизация могат да подобрят производителността. По-добра производителност
за леене под налягане често може да се постигне само с много малки стъпки,
които довеждат до създаване на голям ефект“, заявиха от Дилтех.
Фокусът на щанда на KraussMaffei в зала А7 ще бъде поставен върху приложения, използващи новата хидравлична CX серия и изцяло електрически
машини AX SilcoSet за обработка на LSR (течен силикон). Посетителите на
изложението ще могат да видят и предимствата от използването на технологията Dynamic Mold Heating (DMH), допълниха от Дилтех.
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П и М Груп представи нови решения за дистанционен контрол и
мониторинг на помпи
П и М Груп отскоро предлага на българския пазар нови решения за дистанционен контрол и мониторинг на помпено оборудване, включително през мобилен телефон, съобщиха за Инженеринг ревю от офиса на компанията. Новите контролни решения предлагат възможност да се следи и анализира
поведението на системата, да се оптимизира работата на агрегати, мощности и на системата като цяло, която обхваща помпени агрегати, тръбни
разводки, спирателна и отсекателна арматура.
„Измервателната и контролната апаратура, която управлява системата, включва набор от сензори, хидростатични и механични датчици за ниво
и други методи за регулиране на обема вода в отделните типове резервоари. Възможностите за защита и работа на подобни системи са различни
– чрез софт-стартери, честотни регулатори, DOL/SD. Процесите могат
да бъдат управлявани дистанционно през кабелна LAN мрежа, безжична GSM/
GPRS мрежа или локално чрез оператор. Отворена е възможността за
свързване към SCADA или BMS система, осигуряващи допълнителни опции
за наблюдение, контрол и управление на съоръженията“, разказаха от П и М
Груп.
Компанията е представител и дистрибутор на европейски производители на помпи и помпено оборудване като Grundfos, Danfoss, Homa, DAB, Varisco,
Franklin Electric и др.

Полимета С откри шоурум в Стара Загора
Наскоро отвори врати новият шоурум на фирма Полимета С на ул. „Пружинна“ 9 в Индустриалната зона на Стара Загора, съобщиха от компанията.
„Избрахме местоположението поради бързото развитие на индустрията в
града и региона, както и заради удобната локация и близостта до други центрове с развито машиностроене. На площ от 200 кв. м посетителите могат
да разгледат различни габарити стругове и фрези HARRIS – със CNC и универсални, пробивни машини, лентоотрезни машини, хидравлични преси, лентови
шлайф-машини, профилоогъващи, пневматични резбонарезни машини, всякакви модели ръчни металообработващи машини, окомплектовка и инструменти за металообработка и голямо разнообразие от измервателни инструменти INSIZE“, поясниха от Полимета С.
„Освен като шоурум и склад, за гамата ни от универсални и CNC металообработващи машини HARRIS предвиждаме да развием и втори регионален сервизен център, който заедно със сервизния ни център във Велико Търново да позволява по-бърза реакция и обслужване на клиентите. Опитът ни
от работещия вече 7 години шоурум и сервиз във Велико Търново показва
колко е важно наличието на сервизен техник близо до клиента. Нашата цел
също е клиентите да могат да се запознаят на място с машините и окомплектовката HARRIS, да ги проверят и тестват с техни детайли, което
засилва доверието и прави продажбите по-лесни. Наред с шоурумите ни в
София и Велико Търново, машините и окомплектовката с марка HARRIS вече
могат да се видят и от клиентите ни в Южна България“, допълниха от
компанията.

16

септември 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2015

17

накратко
Райкомерс Конструкшън участва в изграждането на новата ПСОВ в
Костинброд
На официална церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева бе открита новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води в Костинброд и модернизираната ВиК
мрежа на града, съобщиха от фирма Райкомерс Конструкшън ЕАД, които са
част от строителния консорциум, извършил строителните дейности по
обекта.
Проектът на стойност над 97 млн. лева е осъществен със съфинансиране по линия на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС). В
рамките на реализацията е изградено новото пречиствателно съоръжение
за отпадъчни води, обновена е водопроводната и канализационната инфраструктура на гр. Костинброд и е извършено удълбочаване на реки в района.
„Горд съм, че такъв огромен проект беше извършен в срок и без финансови
корекции. Най-важното в случая е не колко пари са вложени в проекта, а до
колко хора ще достигнат ползите от него. Като представител на строителите гарантирам, че съоръженията ще се ползват дълго и безаварийно от
жителите на общината“, заяви изпълнителният директор на Райкомерс Конструкшън ЕАД инж. Иван Моллов по време на откриването на обекта в гр.
Костинброд. Това е втори реализиран проект в тази сфера за компанията в
рамките на настоящата година, поясниха от офиса й. През април т. г. фирмата взе участие в изпълнението на втория етап на водния цикъл на Свиленград, финансиран отново по ОПОС, като предстои до края на 2015 г. да
финализира подобни проекти още в Бяла Слатина, гр. Бяла (Русенска област)
и Шумен.

Walltopia започна строителството на нов развоен център край София
Фирма Клайммат, дъщерно дружество на Walltopia, започна строителството на нов изследователски и развоен център в Икономическата зона София–
Божурище. Първата копка направиха министърът на икономиката Божидар
Лукарски и главният изпълнителен директор и основател на Walltopia Ивайло
Пенчев. Проектът е на стойност около 3,2 млн. лв. и e сертифициран с клас
„А“ по Закона за насърчаване на инвестициите. Клайммат е производител на
висококачествени настилки за центрове за катерене. Основната цел на инвестиционния проект е чрез подобряване на настоящите подови системи и
разработване на нови продукти да бъде осигурена безопасна среда за катерене. Развойният център е на площ от над 17 000 кв. м и включва производствена база, административна и складова част. Очаква се строителството на сградата да приключи в средата на 2016 г. и в нея бъдат разкрити 35
работни места.
„Благодаря на инвеститора, че така настоятелно развива своите проекти в България и че разчита на българската работна ръка и на българските
институции за своите инвестиции“, сподели министър Лукарски.
От Walltopia, която е световен лидер в изработването на катерачни стени, съобщиха, че през тази година компанията ще започне изграждането на
два нови завода на територията на България.

Нови технологии за адитивно производство на EMO Милано 2015
Тазгодишното машиностроително изложение ЕМО ще се проведе в Милано от 5 до 10 октомври, успоредно със световното изложение EXPO. Повече
от 1300 производители вече са се регистрирали за участие, като най-многобройни са италианските и немските фирми. На трето място по подадени
заявки за участие са тайванските производители, следвани от китайските
и швейцарските.
На изложението ще бъдат представени широк спектър от изделия: металообработващи машини, роботи, средства за автоматизация, мехатронни
решения, машини за адитивно производство и др. „EMO винаги е било смятано за най-важното събитие, на което производителите от цял свят могат
да се запознаят с най-новите производствени технологии“, посочва Пиер
Луиджи Стрепарава, назначен от CECIMO за генерален директор на EMO
MILANO 2015. „Тъкмо по тази причина решихме да включим адитивното производство в технологичния индекс на водещото в отрасъла международно
изложение. Това е технология, която все повече ще се развива в бъдещето“,
допълни той.
„Изложението ще се проведе на фона на очакван растеж в машиностроителния отрасъл в световен мащаб. Според иконометричните данни на института Oxford Economics, световното потребление на машиностроителна продукция до 2018 г. ще нарасне с 18% спрямо настоящата 2015. В Европа
съответният ръст ще е 16,2%“, допълниха организаторите.
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ЛДМ България достави оборудване за проект в ТЕЦ София
ЛДМ България достави регулираща арматура и бързо редукционно охладително устройство (БРОУ) за 35-мегаватов турбогенератор в ТЕЦ София,
съобщиха от компанията. „Проектът, с главен изпълнител Риск Инженеринг, стартира през 2013 г. и бе финализиран през тази година. Производител на арматурата е нашият чешки партньор LDM spol. s r.o. Доставеното спомагателно оборудване включваше серия регулиращи вентили тип
RV222, DN600, PN25; регулатори свежа пара за нагряване на фланци тип
RV702, DN25, PN320; регулатор студен пуск RV320, DN65, PN40; охлаждане
БРОУ/ впръск вода RV501, DN50, PN40 и бързо редукционно охладително
устройство RS702, DN150x600, PN400x016, 100-1 бар, 100 тона/час“, заявиха от компанията.

Витман Батенфелд ще вземе участие на МТП Пловдив 2015
Австрийският производител на шприцмашини за пластмаса и периферни
устройства Витман Батенфелд отново ще се представи на Международния
технически панаир в Пловдив, съобщиха от офиса на компанията. На своя
щанд 11D7, палата 11 в рамките на тазгодишното изложение Витман ще
демонстрира малка машина от най-новата си серия Smart Power 35/130 Unilog
B6. Решението с австрийски инструмент ще бъде показано за първи път в
България.
„След кратко прекъсване отново сме на панаира и ще представим компактен модел от серията Smart Power, която получи своя дебют на Fakuma 2014
в диапазона от 25 до 120 тона сила на затваряне. Сега вече машината се
комплектова и със 180, 240 и 300 тона. Серията е оборудвана стандартно
с високоефективно сервохидравлично задвижване. Наличната спирачна енергия се оползотворява чрез KERS система за възстановяване на кинетичната
енергия в подгряването на цилиндъра. Технологията е същата като използваната в серията електрически машини Eco Power. Чрез нея се постига оптимална енергийна ефективност с минимална инвестиция“, разказаха от Витман Батенфелд.

Правителството прие стратегия за развитие на минната
индустрия до 2030 г.
Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г. Основен приоритет в нея е устойчивото развитие
на минната индустрия в България, като за целта се предвижда осигуряване
на балансиран икономически, социално и екологично отговорен подход към
проучването, добива и преработката на подземни богатства. Един от основните акценти е превенция на незаконния добив в страната. За тази цел
се предвижда да бъде въведена система за контрол на дейностите по проучване, добив и преработка на подземните богатства.
Според правителството реализирането на общите и специфични стратегически цели, заложени в документа, ще създаде предпоставки и гаранции
за устойчиво развитие на минната индустрия в България в съответствие
с европейската инициатива за суровините и провеждане на единна и ясна
държавна политика по отношение на подземните богатства на страната.
Ще бъдат създадени условия за работата на отрасъла с грижа за околната
среда, свеждайки до минимум последствията от добивната дейност и осигурявайки рекултивацията на миннодобивните площи.

Фондация "Еврика" връчва стипендии в 10 области
За тринайсета поредна година фондация „Еврика“ ще връчи студентски
стипендии в размер на 2000 лв. Стипендиите са поименни и се дават в
десет области: компютърни науки; математика; физика; химия и химични
технологии; медицина и биология; аграрни науки; инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката; инженерни
науки в областта на машиностроителните технологии; строителство и
архитектура; икономика.
За втора поредна година фондацията ще определи още десет носители на
специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по дарение на Хуауей Технолоджис България. Тя е в размер на 1000 щатски долара и ще бъде получена от студенти,
обучаващи се по комуникационна техника и технологии, компютърни технологии и информатика.
Право на кандидатстване за именните стипендии на фондация „Еврика“ и
стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети, завършили най-малко втори курс от обучението си, с успех по учебни
години не по-малък от много добър (5,00), записани за редовно обучение в
университетите по предвидения ред за учебната 2015/2016 г.
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18 премиери от Мазак на ЕМО 2015
Под мотото „Всичко е за вас“ Ямазаки Мазак ще представи 22 машини на
изложението ЕМО 2015 в Милано, като 18 от тях са със световни премиери,
съобщиха от Бимекс Лимитид, представител на компанията у нас. Щандът
на Мазак е разделен на 7 зони: многофункционални; 5-осни; стругови; вертикални; хоризонтални обработки; хибридни и Smooth технологии. В центъра е
разположен 3D театър за презентации.
„Новите ЦПУ от серията Smooth са в центъра на безпрецедентното
представяне на цяла фамилия от нови продукти. Те включват: SmoothX за
машини с 5-осни обработки; SmoothG за машини с до 4 оси едновременно;
SmoothC – специално разработено ЦПУ за базови машини и стандартни
операции. За първи път в Европа Мазак ще демонстрира новата си хибридна многофункционална машина INTEGREX i-400 AM с интегрирани 3D файбър
лазерни глави, работещи с метални прахове за напластяване на материал
към сложни детайли, вкл. маркиране и пълна 5-осна крайна струго-фрезова
обработка. От премиерните машини внимание заслужават и вертикалните 5-осни обработващи центри VARIAXIS i-1050T и VTC 800/30 SLR; хоризонтален обработващ център HORIZONTAL CENTER 5000/50; вертикален
стругов център MEGA TURN 500M S и компактен модел QUICK TURN
COMPACT 300 MY. Три от машините - многофункционалната INTEGREX i100S и струговите центри QTP150 и QSM 250L, ще бъдат демонстрирани
от Бимекс на тазгодишния технически панаир в Пловдив“, заявиха от компанията.

Контролтест ООД с нова сертификация по стандарта ISO 55001:2014
Контролтест получи сертификация съгласно стандарт ISO 55001:2014,
съобщи за сп. Инженеринг ревю управителят на фирмата Крум Алексиев. „Контролтест е първата компания в света, серфитицирана от Intertek по стандарт ISO 55001:2014. Това е нов стандарт от серията ISO 55000, посветен
на управление на активите. Той третира начина на управление на всички
видове активи (персонал, апаратура, автомобили и т. н.), като алгоритмите
му спомагат за вземане на решение докога даден актив да бъде поддържан
и кога да бъде закупен нов“, поясни той.
Стандартът е базиран на оценка на риска от предприемането на дадено
действие. В тази оценка се вземат предвид не само първоначалната инвестиция, но и евентуалните бъдещи усилия и разходи, свързани с притежанието, експлоатацията и освобождаването на активите.
„Фирмата ни разполага с акредитация по ISO 17020 за компетентност на
органите за контрол и за нас беше лесно да покрием изискванията на новия
стандарт. Сред основните ползи от въвеждането на ISO 55001 е по-голямата сигурност в техниката при изпълнение на задачите, както и установяването на правила за нейното следене, проверка и калибриране“, разказаха от
Контролтест.

Нови технологии в праховата металургия и керамичното производство
Иновативни решения за адитивно производство, оптимизация на матена ceramitec 2015
риалите и процесна ефективност ще бъдат представени по време на тазгодишното издание на международното търговско изложение за керамичната индустрия ceramitec 2015, съобщиха организаторите от Мюнхенски панаир. Специализираният изложбен форум ще се състои от 20 до 23 октомври тази година в Мюнхен, Германия.
В рамките на събитието най-актуалните си продукти и технологии ще
демонстрират водещи световни фирми в сферата на праховата металургия
и производство на керамични изделия, сред които производители и доставчици на машини и оборудване за бранша, включително на системи за механична и термична обработка.
Фокусът на ceramitec тази година е насочен към решенията за повишаване
ефективността на производството и оптимизиране на свойствата на суровините и материалите. Водещи теми в сегмента „Прахова металургия“
по време на изложението ще бъдат актуални технологии за синтероване и
пресоване на прахови материали, процеси за бързо синтероване, прахово инжекционно формоване (PIM) и адитивно производство.
Част от разнообразната съпътстваща програма на изложението ще бъдат
презентации, семинари и лекции от водещи световни експерти в областта
на праховата металургия и производството на керамични изделия. Основен
акцент в съпътстващите събития ще бъдат новостите в сферата на 3D
печата. Първият ден на ceramitec, посветен на праховата металургия, ще
протече под мотото „3D принтиране на керамика и метали“.
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FESTO откри новата си
производствена база в София
Събитието ознаменува 25 години от началото на производствената дейност
на германския концерн в България

С

Президентът Росен Плевнелиев бе сред официалните гости на
събитието

участието на най-високо ниво официални лица, сред
които президентът Росен Плевнелиев, кметът на гр.
София Йорданка Фандъкова, посланикът на Германия у нас
Н. Пр. Детлеф Лингеман - показателно за значимостта
на събитието, тържествено бе открита новата производствена база на FESTO и бе отбелязан четвъртвековният юбилей от старта на производството на германския концерн у нас.
За да уважат събитието, от управлението на компанията участие взеха д-р Улрих Бертолд Щол, зам.-председател на Надзорния съвет, и д-р Еберхард Файт, председател на Управителния съвет на FESTO AG&Co. Те изразиха задоволството си от развитието на Фесто Производство, което се нарежда сред петте най-успешни
дружества на немската компания.
В словото си управителят на Фесто Производство
Георги Атанасов изрази благодарност и гордост както
от далновидния мениджмънт на концерна, така и от
хората, които реализират успеха на предприятието у
нас.
След официалните речи и прерязването на лентата,
на гостите бе дадена възможността да се запознаят
отблизо с новото производство, като бяха организирани посещения в производствените и логистични зали.

Новото производство

Тържествена наздравица след прерязването на лентата

Георги Атанасов, управител на Фесто Производство

24

Инвестицията в разширеното производство възлиза
на 19,2 млн. лева, а плановете на FESTO за следващите
три години са за сериозно ново разширение, откриване
на още нови работни места, инвестиране в машини и
съоръжения за нови изделия и за автоматизация на производството на стойност 25 млн. лева. Планираната
инвестиционна програма вече върви със закупуването на
терени за строеж на нови мощности. Планира се и повишаване на нивото на автоматизиране на производствения процес.
Новопостроените производствени мощности в София са разположени на 8700 кв. м, като на първото ниво
се помещава модерната логистична база, на следващото – производствените зали, и на третото - изпитателната лаборатория. Към момента цялостната производствена база на Фесто Производство, включително
разширението, заема обща площ от 20 000 кв. Производствената програма на FESTO в България включва
сензори, присъединителни кабели, вентилни модули, скрепителни елементи.
С разширяването на производствената база се удвоява производственият капацитет, увеличава се продуктовата гама и на практика се трасира пътят за бъдещо
развитие на дейността на Фесто Производство.
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Пазарът на 3D технологии
в България ще продължи
да се развива динамично
Димо Димов, управител на Солид Фил,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Димов, пазарът на услуги в областта на 3D принтирането е сравнително нов у нас.
Какви качества трябва да притежава една фирма, за да се наложи в този бранш?

Истината е, че българският бизнес все още не е абсолютно наясно с плюсовете и минусите на технологията. Това е и нашата главна цел – да разпространим 3D
принтирането и приложенията му в индустриалния и
производствен сектор. Още при старта на нашата
компания знаехме, че ще ни трябва много търпение и
постоянство, за да развием този сектор и у нас. Все
повече фирми разбират безспорните ползи от бързото
прототипиране чрез триизмерен печат – много спестени ресурси, пари и време. За да си фактор на този динамичен пазар, е необходимо и да следиш всички новости,
за да можеш да предложиш на клиентите си най-съвременните методи и ноу-хау в този бранш.
Какви услуги и решения предлага Солид Фил? За
какви компании и от кои сектори изработвате
прототипи и крайни продукти?

Солид Фил (SolidFill) предлага услуги за професионално
3D принтиране, 3D проектиране и сканиране. През последната година стартирахме и услуга за производство
в къси серии (до 1000 бр.) чрез комбинация от триизмерен печат и вакуумно леене. Много български фирми от
почти всички браншове вече редовно ни се доверяват за
изготвянето на функционални и концептуални прототипи от пластмаса.
Основните потребители на технологията са компании,
в които се извършва развойна и инженерна дейност, създават се нови продукти, произвеждат се индустриална екипировка, пластмасови и метални детайли и др. Благодарение на нашите услуги за бързо прототипиране клиентите ни са спестили много ресурси и са отстранили грешки, които са могли да им костват много при инвестиция
в масово производство. Чрез услугите ни за производство
в къси серии клиентите ни имат и възможността да
пуснат на пазара продуктите си, докато чакат оборудването за масово производство да стане готово.
Кое е най-важно в 3D принтирането – технологията, оборудването, материалът или човекът зад
машината? Кои са най-съвременните технологии,
които използвате?

Както при много други отрасли, и тук е важно качеството да е комплексно и да не се правят компромиси
с него. Има фирми, които закупуват евтино оборудване,
и влизат на пазара за 3D принтиране, но качеството на
крайните изделия е по-скоро вредно за развитието на
технологията. Изборът на подходящ качествен материал за конкретния проект е също толкова важен. Има
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няколко технологии за 3D принтиране, работещи с различни материали, и всяка от тях има подходящи приложения. Важно е доставчикът на услугата да разбира това
и да насочи клиента към материала, от който конкретният проект се нуждае. Това става, разбира се, само чрез
хора, които разбират и обичат работата си.
Разкажете накратко за най-интересните проекти, които сте реализирали.

Тъй като често се занимаваме с прототипи на нови
изделия, които досега не са пускани на пазара, конфиденциалността заема важно място в дейността ни. Клиентите ни са от различни сфери и проектите, които изпълняваме, са много разнородни. Една от последните ни
поръчки беше свързана с проектирането, прототипирането и производството на серия от 500 броя на иновативен продукт за медицинска техника. След завършването на проекта клиентът ни сподели, че благодарение
на технологията фирмата му е спестила 60% от разходите си и 80% от времето за достигане на пазара.
В каква посока виждате бъдещото развитие на
3D принтирането и бързото прототипиране в
България? Къде е мястото на Солид Фил на този
динамичен пазар?

Спрямо положението, в което се намираме в момента
като пазар, България може само да се развива по отношение на адаптацията на технологията. Прогнозираме, че с
общи усилия с нашите колеги от бранша имаме възможност да разпространим технологията до степен, в която българската индустрия ще има сериозен конкурентен
коз пред останалите европейски и световни пазари. Като
една от най-опитните компании, чиято основна дейност
е триизмерният печат, ние се виждаме като основен
фактор в това развитие и като партньори, на които
всеки бизнес може да се довери.
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Постоянно обогатяваме
портфолиото си инструменти
с иновативни технологии
Золт Лайтман, мениджър продажби
за Унгария и Югоизточна Европа на Paul Horn,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Лайтман, как
протече тазгодишното издание на традиционните Технологични дни на Paul Horn в
Тюбинген?
HORN Technology Days 2015 се
проведе от 17 до 19 юни т. г. под
мотото „Иновативни технологии за
обработка“. По време на трите дни
на отворени врати в производствена ни база за твърдосплавни инструменти в Тюбинген бяха проведени
множество технически презентации, посветени на иновациите в продуктовото ни портфолио, демонстрации на машини, инструменти и
технологии на живо, както и тематични семинари на 5 езика, чрез които информирахме гостите на Технологичните дни за новостите в гамата на Paul Horn. Събитието привлече над 2750 посетители, сред които клиенти и партньори на компанията от цял свят.
Какви технологични иновации
бяха представени в рамките
на събитието? Кои бяха основните теми на продуктовите семинари?
Paul Horn постоянно обогатява
портфолиото си от инструменти с
иновативни технологии. В рамките
на Технологичните дни представихме нови технологии и приложения в
областта на режещите и обработващи монокристални (MKD) и поликристални (PKD) диамантени инструменти, както и на инструментите с диамантено покритие (CVD).
Стремежът ни е към висока прецизност на геометриите и финишните
повърхности например при обработката на месинг за автомобилната
промишленост, електрониката и др.
Новостите в гамата ни пластини се
отличават с удължен експлоатационен живот, висока производителност и надеждност.
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Чрез продуктовите семинари запознахме клиентите и партньорите
ни с иновации в прорязването на
канали в неръждаеми материали, някои новости в приложенията на инструментите и технологиите за
изработване на канали, технологии
за изработка на сложни изделия, за
прецизна обработка и др.
Кои акценти сред представените на Технологичните дни
2015 новости инструменталните решения бихте цитирали?
Фокус в рамките на събитието бе
поставен върху новата компактна
патронна система 842, която в комбинация с пластините за изработване на канали S100 е подходяща за
обработка на различни видове стомана, включително материали с висока
якост и неръждаеми стомани. Системата е предназначена за обработване на канали в по-малки детайли и се
отличава с висока здравина и устойчивост. Разработена е специално за
стругове с по-малки работни зони.
Патронниците от серия 842 са
част от цялостната модулна система за изработка на канали 940, която също представихме по време на
Технологичните дни тази година.
Системата включва основен държач,
държачи за инструменти с различни
дължини и патронник и позволява
гъвкави комбинации за широка гама
приложения.
Какво отличава системата
от останалите подобни технологии на пазара? Какви са
конкурентните й предимства?
Иновация в новата патронна система от Paul Horn е ефективната
концепция за охлаждане на инструментите. Осигурено е подаване на охлаждащ флуид както отдолу, така и отгоре на инструмента за изработка на

канали. Така се гарантира висока разходна ефективност, оптимално охлаждане на режещата повърхност,
удължен живот на инструмента и
отлично качество на обработка.
Серията режещи пластини S100
обхваща инструменти с различни
ширини, геометрии и покрития, които значително разширяват приложната област на системата. Благодарение на специална захващаща технология, смяната на инструмента е
лесна, бърза и позволява повторяема
прецизност на операциите.
Как бихте оценили сътрудничеството си с фирма ТОМЕ –
българския партньор на Paul
Horn? Какви възможности ви
предлага местният пазар?
Партньорството ни с фирма
ТОМЕ е дългогодишно и успешно.
Съвместният ни старт датира от
далечната 2005 г., когато се срещнахме на Международния технически панаир в Пловдив и открихме сериозен потенциал за съвместна работа. Това, което ни привлече у фирма ТОМЕ, беше утвърденото й продуктово портфолио, в което инструментите за обработване на канали, държачите и пластини за обработка и въртящите инструменти
на Paul Horn се вписаха изключително добре. Вече 10 години фирма ТОМЕ
е наш надежден партньор на българския пазар. Основен приоритет е
поддържането на това партньорство, за да продължаваме успешно да
развиваме бизнеса си в България.
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Вече 25 години подпомагаме
иновативните процеси в
българските индустриални
предприятия
Огнян Траянов,
управител и собственик на ДиТра,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Траянов, ДиТра е пионер на българския пазар в областта на CAD/CAM технологиите и 3D принтирането. Как съчетавате традиция и иновации в ежедневната си дейност и
какво прави решенията ви уникални?
Стремим се да превърнем в традиция и мисля, че сме
успели в това да бъдем източник на инструментални
средства и услуги за подпомагане на иновациите. Неслучайно от години имаме такава лаборатория към ДиТра.
Мисията на фирмата от ден първи е да подпомагаме
иновативните индустриални предприятия в България –
това, което можем вече спокойно да наречем гръбнака
на новата българска икономика. Стратегията ни през
цялото време е била да разпознаваме перспективни за
България технологии и продукти и да инвестираме изпреварващо в изграждане на капацитет и компетенции,
които да бъдат в услуга на нашите клиенти за ефективното им използване. През тези 25 години сме подпомогнали стотици български предприятия, обучили сме хиляди професионалисти, гордеем се и с програмата „Инженерното образование – солидно и работещо“.
За тези години успяхме да изградим една клиентска
база, която по своите обеми, лоялност и дълбочина на
взаимоотношенията далеч надминава първоначалните ни
очаквания и виждания. Много нови неща, не само като
продукти и технологии, сме донесли и създали на българския пазар, а и като подходи за партньорство с ВУЗовете, стимулиране на взаимоотношенията между тях
и предприятията, подпомагане на тези предприятия не
само по отношение на модерни средства за проектиране и управление на производството.
Как са се променяли приоритетите ви с времето? Кои върхове още са непокорени?
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Когато стартирахме, в България все още основните
двигатели на икономиката бяха големи български предприятия, които имаха включително и дял от световното производство в каростроенето, в отбранителната
индустрия. Те бяха и най-жадни за нови технологии, за
осъвременяване на начина, по който проектират, и по
естествен начин бяха в нашия фокус. С времето българската икономика загуби традиционни пазарни позиции,
много от предприятията бяха несполучливо приватизирани, други не можаха да се трансформират по подходящия начин. В края на краищата се появиха множество помалки, но гъвкави, жизнеспособни предприятия, в които
пък иновативните процеси бяха изключително интензивни. С времето те израснаха, укрепнаха и искаха да бъдат
достоен партньор на западните си партньори, така че
за тях инвестициите в нови методологии и средства за
инженерно проектиране и управление на производството станаха изключително актуални.
Ние работим с добри стратегически партньори, подбираме ги внимателно и изграждаме много здрави отношения с тях. Доказателство за това са и множеството
признания и отличия, които сме получили от тях, но за
нас винаги номер едно и най-главен приоритет е бил
клиентът – българските машиностроителни предприя-
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тия и нашето посвещение на техните интереси.
Като пример ще дам смяната ни на доставчик на CAM
продукт. Започнахме с един доставчик, успяхме да продадем на редица предприятия и продуктът не беше лош,
но поддръжката беше далеч от нашите критерии за
това да бъдем навреме и максимално полезни на нашите
клиенти. Сменихме този доставчик, като не просто
започнахме да предлагаме по-съвършен и по-добър продукт от друг доставчик, но и на всички закупили този
несполучлив наш и впоследствие техен първи избор на
производител на CAM система, ние подменихме за наша
сметка доставения софтуер, включително предоставихме и обучение, така че да защитим техните инвестиции и в никакъв случай да не допуснем някой друг да плаща за наш грешен избор.
Стремежът ни е да добавяме все по-богат избор от
продукти, които да обогатяват дейността вече не само
на инженерите конструктори и проектанти и на технолозите, а и на маркетинга, на целите иновативни процеси в българските индустриални предприятия.
Кои са най-иновативните решения, които предлагате днес? Какво предимство ви дава принадлежността към ТехноЛогика и стратегическите партньорства с SW, Delcam, Stratasys?
Иновативните решения, които предлагаме заедно с
водещите технологични компании, са все повече и все
по-разнообразни. Сред тях има както авангардни софтуерни решения за проектиране и управление, така и машини за 3D печат, някои от които са се появили преди
броени месеци, заедно с уникални материали, приложими в различни области на човешкия живот. Предлаганите 3D CAD продукти коренно променят ежедневната
дейност на инженерите, драстично съкращавайки времената за реализиране на техните иновативни проекти и добавящи разнопосочни качествени достижения в
изделията им като ефективност, бързодействие, надеждност, прецизност, лекота, ергономичност, естетичност и др. Внедрените решения на DS SolidWorks
Corp. за цялостно управление на инженерните данни и
работни процеси в някои от нашите индустриални
клиенти успяха да допринесат за коренни промени, които ги превърнаха в технологични лидери в своите области. Предлаганите от нас CAM продукти на Delcam вече
оправдават инвестициите на десетки фирми в закупените от тях металорежещи CNC машини и индустриални роботи, които достигат максималните си възможности благодарение на тези решения. Машините и
материалите на Stratasys за 3D принтиране съществено променят иновативните и производствените процеси на нашите клиенти.
ДиТра е фирма с 25-годишна история. Често са ме
питали защо тя е отделно от ТехноЛогика. Отговорът
е – защото нейните клиенти са различни. ТехноЛогика
е посветена на корпоративния пазар, на проекти в НАТО
и за ЕК, за правителството, за големите банки и телекоми. Но всъщност ДиТра винаги е интегрална част от
ТехноЛогика, разчита на специалисти с подпомагащи
функции и дейности в ТехноЛогика като маркетинг,
събитиен мениджмънт, системна интеграция, софтуерни компетенции в различни области. Така всъщност
зад екипа на ДиТра се крият още 200 специалисти в
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най-различни области, които във всеки момент могат
да бъдат привлечени за решаване или планиране на различни предизвикателства, свързани с интеграция, с
различни технологии, с различни класове продукти, което, разбира се, дава нейната сила. Не е без значение и
финансовата стабилност и комфорт, които ТехноЛогика предоставя на ДиТра по отношение на нейните
клиенти с изгодни условия и отстъпки, защото знаем,
че предприятията от новата българска икономика растат бързо и при тях са необходими ресурси, които
бързо да бъдат инвестирани. В повечето случаи те
работят за западни партньори, имат специфични нужди. Дори в тежките времена на кризата не сме притискали нашите клиенти, които са ползвали разсрочено плащане, да спазват стриктно условията на договорите
и сме проявявали разбиране към техните временни затруднения. Това са неща, които днес се отплащат във
вид на много здрави и силни взаимоотношения.
За четвърт век на пазара сте реализирали
богато портфолио с референции. Разкажете
за някои от последните внедрявания на ваши
решения в български и чуждестранни високотехнологични производства.
Да, референциите са много. Срещаме искреното желание на своите клиенти да споделят своите успехи, за
които и ние сме имали принос. Едва ли обаче на няколко
реда бихме успели да разкажем достатъчно добре как
са протекли конкретни внедрявания при наши решения.
Бихме могли да споменем, че най-сложните и интересни внедрявания са били свързани със системи за управление на проектирането и цялостния иновативен процес на фирмите, както и с привеждането в действие
на скъпи техни машини – металорежещи NC машини
под управление на CAM продукти и системи за 3D печат. Със сигурност, най-интересните внедрявания тепърва предстоят.
Днес ДиТра е доказан партньор на предприятията в страната и региона и активно подпомага иновационните процеси в индустрията.
Какви цели си поставяте от тук нататък?
В днешно време, стремейки се да предлагаме все повече разнообразни дори и в една и съща област различни
класове продукти, специализирани към даден сектор на
индустрията вертикални решения, които носят със себе
си и много ноу-хау, ние градим и присъствието си в региона. Започнахме операции в Македония и Сърбия, имаме
амбиции и намерения да се превърнем в регионален CAD/
CAM център, но основната цел зад това териториално
разширение на операциите е всъщност да могат да се
оправдаят и осмислят инвестиции във все по-високи
технологии и специализирани решения. Ние се разширяваме, за да имаме все по-голям пазар, който да може да
даде шанс да внедрим, да предоставим услуги с тези
високи технологии и решения и по този начин да се осмислят те. Отново и завинаги основната ни цел ще бъде
да подпомагаме българските производствени предприятия. Предстоят новини да края на годината, за нашата
25-годишнина ще направим още една крачка, която съвсем
скоро ще мога да споделя с вас. Тя ще издигне нашето
партньорство с Dassault Systemes на ново ниво.
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Предлагаме бързо, качествено
и надеждно обслужване на
машините на Haas
Младен Караенев,
продажби резервни части и екипировка, Тексимп,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Караенев, при
глобални производители като
Haas Automation качеството и
технологиите по традиция са
от най-висок клас. В какво се
състои добавената стойност, която Тексимп осигурява?
Haas Automation е световен лидер
в производството на металообработващи машини, който годишно
произвежда около 13 хил. машини.
Тексимп, като представител на Haas
Automation за България, отговаря за
продажбите, гаранционното и следгаранционното обслужване на машините. Предлагаме абонаментни сервизни договори за следгаранционна
поддръжка, както и годишна профилактика.
Основно предимство на Тексимп
е, че разполага със собствен сервиз
и със склад за резервни части в София. Сервизните ни техници са сертифицирани от Haas и всяка година
минават допълнителни обучения. Използваме FMS система, която работи с база електронни сервизни протоколи на клиентите по сериен номер на машината. При сигнал за повреда съответният протокол автоматично се изпраща на Haas. Ако
проблемът не е отстранен до 48
часа, от Haas се обаждат в офиса ни
да проверят каква е причината.
Тексимп гарантира, че ако клиентите ни изберат за техен партньор,
ще бъдат в сигурни ръце, ще разполагат с надеждна машина, която е
обезпечена със сервизна и технологична помощ.
Бихте ли запознали читателите ни с организацията на
работния процес в Тексимп
технологичен и сервизен
център София.
Тексимп е основана през 2004 г., а
през 2009 г. беше открит и нашият
технологичен и сервизен център в
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София. В шоурума ни винаги са изложени машини на Haas, на които правим демонстрации пред клиентите.
Имаме и зала за обучение, оборудвана
със симулатори на машините. Така
можем да обучим операторите още
преди машината да бъде доставена.
При възникване на повреда можем да
доставим нужните резервни части
още на следващия ден. Сервизните ни
техници са разположени в цялата
страна - София, Казанлък, Стара Загора, Плевен и Сливен. Така сме по-близо
до нашите клиенти и реагираме за
максимално кратко време.
Цените на резервните части
и на машините, които предлагате, са общодостъпни на
сайта на Haas. Какви ползи
носи тази открита ценова
политика?
Haas е единственият производител на металообработващи машини,
който има напълно отворена ценова
политика. До края на миналата година всички цени на машините и на
опциите към тях бяха публикувани на
сайта на Haas, а от началото на тази
година е активен и специализираният
сайт за резервни части. Клиентите
ни могат сами да намерят частите,
които са им необходими, да проверят
цената и да поръчат онлайн. Поръчката идва директно при нас, ние я обработваме и организираме доставката
и сервизната дейност, ако клиентът
не може сам да се справи с ремонта.
При Haas всичко се показва на клиента, за да бъде сигурен в реалната
стойност на машините и на частите, които купува.
Клиентите ви могат да се
възползват от специална лизингова схема за покупка на
оборудване Haas. Какви са условията?
Лизинговата схема, която предлага Haas, е много добра възможност
за финансиране при закупуване на ме-

талообработващи машини. Това е
собствен лизинг на Haas, който няма
нищо общо с българските банки, а
условията са много изгодни и прозрачни. Максималният период за погасяване е 36 месеца, а оскъпяването е от 1,9% до 3,9% в зависимост
от първоначалната вноска, която
може да е 20%, 30% или 40%. Одобрение се получава за около 24 часа. Така
закупуването на машина Haas става
бързо, лесно и изгодно.
Интересна част от портфолиото ви са високотехнологичните комплексни машини
на японските компании
Nakamura и Matsuura. Разкажете накратко за спецификите и приложенията им.
Namakura-Tome и Matsuura са японски производители на металообработващи машини от най-висок технологичен клас. Nakamura-Tome е специализирана в производството на
мултифункционални струго-фрезови
центри. Matsuura произвежда високоскоростни и прецизни 5-осни обработващи центри, както и хоризонтални обработващи центри.
Машините на Matsuura и Nakamura
са надеждни, точни, високопроизводителни и могат да обработват найсложните детайли на една установка. В момента в шоурума ни е инсталиран струг Nakamura, модел AS-200,
и всеки е добре дошъл да се запознае
с качеството на тази машина.
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Под новото име предлагаме
значително
значително по-богато
продуктово портфолио
Александър Георгиев, прокурист, Мегер България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Георгиев, наскоро Себа КМТ България се преименува на Мегер България. С
какви структурни и концептуални промени във фирмата
е свързано това събитие?
Първо бих искал да благодаря за
отправената покана от Ваша страна, за мен винаги е удоволствие да
работя със сп. Инженеринг ревю.
А в отговор на въпроса – Megger
Group е най-големият производител
в световен мащаб на оборудване за
измерване в областта на енергетиката. С присъединяването на Seba
KMT към тази група беше затворен
напълно кръгът от продукти за диагностика и тестване на енергийни
съоръжения.
Ние, Мегер България, като 100%
собственост на Megger Limited, представляваме всички дружества от
групата на територията на България и Македония. От структурна
гледна точка не са извършени съществени промени, но това е характерно за работата на Megger Group –
ако нещо работи, не го променят.
Ние, разбира се, сме изправени пред
огромно предизвикателство, тъй
като представяните от нас продукти се увеличиха многократно и се
наложи да оптимизираме доста нашата вътрешна организация.
Кои са най-иновативните продукти и технологии, които
Megger Group разработва?
Megger Group разработва много
голям обем от уреди и системи, които да оптимизират работата,
бързодействието и точността на
електрическите измервания. Фокусът на всяко едно от производствените подразделения е насочен в
различна посока.
Шведският ни клон отделя главно
внимание на апаратура за тестване
на трансформатори, прекъсвачи и
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релейни защити. Немският клон е
фокусиран върху техника за тестване с частични разряди, тангенс делта на кабелни линии, оптимизиране
на методите за локализация на повреди по кабелни линии и т. н. Английският клон е флагманът на групата – основните разработки са за
лесни и удобни преносими уреди за
тестване на всякакви електрически
величини. Там кипи наистина огромен
изследователски и иновативен труд.
Как се е изменила търговската политика на компанията
за България, откакто е представена в страната?
Присъединяването ни към производител от ранга на Megger Group ни
даде много по-голяма гъвкавост в
технологично и ценово естество
което доведе до значително увеличаване на пазарния ни дял в покриваната от нас територия.
Кои са актуалните предложения в портфолиото ви за
българския пазар? Какви продукти и системи планирате
да представите до края на годината?
В момента представяме новата
ни система за тестване на съоръжения в подстанции и релейни защити
SVERKER 900 – една наистина оптимална конфигурация за работа. За да
сме наистина сигурни в качествата
на уреда, ние го предоставихме за
тестване на колегите от Техническия университет в София. С подкрепата на доц. Димитър Богданов и
неговите сътрудници извършихме
пълни тестове на устройството с
реални измервания, резултати от
които ще може скоро да видите на
страниците на списание Инженеринг
ревю.
В плана ни за тази и началото на
следващата година е представянето
на новата ни система за тестване

на трансформатори TRAX, която ще
преобърне представите за надеждно и бързо тестване на този тип
съоръжения.
Разкажете накратко за последните проекти, реализирани с решения на Мегер България.
Като изключим ежедневните усилия, които полагаме за популяризация
на уредите и системите, които
Megger Group предлага, в най-скоро
време започваме един много интересен и отговорен проект в АЕЦ Козлодуй. Там, съвместно с нашия партньор – дружеството ЕЛИСА-Е, ще
извършим проверка на състоянието
на кабелното стопанство на 5-и и 6и енергоблок в частта му КРУ 0,4 и
20 kV. За целта ще бъдат проведени
измервания с частични разряди и
много ниска честота с определяне
коефициент на загуби tanD. Проектът е доста мащабен и уникален
по своята същност, тъй като включва наситена програма от измервания
и оценка на резултати, които следва да се проведат в определен времеви интервал по време на плановия
ремонт на съоръженията.
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3D технологиите вече са
неразделна част
от производствата на
модерните предприятия
Боян Пехливанов, управител на Би Ту Ен,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Пехливанов, фирма B2N е създадена преди близо десетилетие, но фокусът в
дейността ви постепенно се
изменя. Разкажете повече за
историята и на трансформацията на бизнеса ви?

Фирма Би Ту Ен (B2N) е основана
през 2006 година. Основната й дейност тогава беше консултантски
услуги, строителен надзор, а по-късно
и архитектурно проектиране. Аз
самият имам архитектурно образование. Като всеки човек, мислещ във
форми, обичам да си представям нещата триизмерно. 3D принтирането или производството чрез добавяне на материал дава възможност
да създадем бързо и ефикасно персонални продукти. Това ме привлече в
тази технология, в нея видях много
възможности.
В момента основната дейност на
фирмата ни е изцяло насочена към 3D
индустрията. Представители сме на
водещи световни компании. Предлагаме внос и продажба на оборудване,
както и пълен пакет от услуги и
обслужване – консултации, инсталация и обучение.
Защо се насочихте към 3D технологиите? Достатъчно зрял
ли е българският пазар за такива решения и как очаквате да
се развие в бъдеще?

В България се произвеждат много неща. И все повече западни фирми гледат на нас като потенциални партньори. 3D технологиите
съкращават процеса по създаването и елиминирането на грешки при
нови продукти. Те спомагат за изработката на инструменти, сърцевини, калъпи и вече са неразделна
част от производствените процеси в модерните предприятия. В
България вече има доста принтери
на пазара. Ние продаваме и в
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Сърбия, Македония и Румъния. В световен мащаб интересът расте
стабилно нагоре. Вижда се, че той
не е просто моментен, налице е
постоянен растеж.
Смятам, че и в България фирмите
ще интегрират все повече 3D продукти в бизнеса си. Наша мисия е и
да обучаваме бъдещите ползватели
на технологията. Планираме да провеждаме специални курсове за 3D
моделиране, конкретно за използване с технологията на производство
чрез добавяне на материал. Точно в
тази област има недостиг на кадри
в момента в страната.
Какви продукти и услуги в областта на 3D принтирането
предлагате? Какъв е профилът
на клиентската ви база?

Би Ту Ен си партнира с едни от
най-интересните фирми в 3D индустрията. Всички те спечелиха вниманието ни с отношението си и иновативните продукти, които лансират на пазара. За нас е важно да
предлагаме продукти, които сме
тествали. Когато клиент ни
потърси, ние му споделяме всички
наши впечатления от първа ръка, за
да го насочим към най-подходящата
машина или технология.
Гамата ни услуги включва триизмерен печат чрез четири и повече
технологии за 3D принтиране. В 3D
сканирането определено сме лидери
на пазара в момента. Разполагаме с
3 различни модела скенери, подходящи за всякакъв тип обекти. Предлагаме и 3D моделиране. Има много
хора с интересни идеи и ние им помагаме да ги реализират. Те идват
при нас със скица и си тръгват с
работещ прототип.
Разполагате с мащабна партньорска мрежа от водещи световни компании в 3D индустрията. Кои техни иновативни

продукти и решения планирате
да наложите у нас?

Предлагаме широка гама от 3D
принтери, скенери, консумативи и
софтуер, работещи с различни технологии, с възможност да интегрираме системите в съществуващите
линии за производство. Партнираме
си с Blueprinter, които създадоха технологията SHS. Тя позволява изграждането на синтеровани прототипи,
в пъти по-евтини от досега познатите подобни принтери. Повечето
от водещите компании рекламират
своите продукти и изтъкват позитивните страни, но скриват колко
струват консумативите и поддръжката на машините. При
Blueprinter и другите фирми, които
представяме, получавате това, за
което плащате.
Artec Group създадоха скенерите
Eva и Spider, които са най-удобните
и най-точни ръчни скенери до момента. Mcor Iris е единственият в света принтер, печатащ здрави и
пълноцветни 3D модели от хартия.
Iris е единственият, работещ с над
1 млн. цвята. Ultimaker и Zortrax са
най-надеждните и точни настолни
3D принтери. SolidThinking пък е уникален софтуер за оптимизация на
топологията, успешно имплементиран от фирми като Toyota, Airbus,
Porsche, Zaha Hadid архитекти и много други.
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платена публикация

СИАД България откри нова
високотехнологична пълначна
станция за технически газове
Групата СИАД, ситуирана в гр.
Бергамо, е един от най-големите
италиански производители и дистрибутори на индустриални газове. Компанията предлага пълен инженеринг
и конструиране на съоръжения, свързани с използването на индустриални газове. Групата е на глобалния пазар на решения за инженеринговия
сектор повече от 85 години и разполага с подразделения в Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Словения, Хърватия, Украйна и Русия.
СИАД развива дейността си у нас
вече близо 20 години чрез локалния си
клон СИАД България ЕООД, който
осъществява активен трансфер на
експертен опит и технологична компетентност с компанията-майка.

концентрация в атмосферния въздух), въглероден диоксид, ацетилен,
водород, хелий и др. В практиката
техническите газове се прилагат
както поотделно, така и като смеси. В зависимост от изискванията на
приложението се използват газове с
нормална или изключително висока
степен на чистота (от порядъка на
99,9999%).

Свръхчистите газове,
калибровъчните и
еталонните смеси

Сред клиентите на СИАД
България са фирми от
всички отрасли на
индустрията
включително цветна и черна металургия, металообработка, хранително-вкусова промишленост химическа
и петролна индустрия и др. Част от
клиентската база на компанията са
и фирми и организации от сектори
като здравеопазване, околна среда,
пречистване на води, научно-изследователски центрове и лаборатории и
др.
Индустриалните, или т. нар. технически газове, са предназначени за
изключително широк кръг от приложения в различни сфери. Те са достъпни в газообразно, течно (криогенно) и
дори твърдо агрегатно състояние.
Сред основните технически газове,
произвеждани и използвани за индустриални цели, са азот, кислород и аргон (трите компонента с най-висока
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са продукти от най-висок производствен клас. Те са приложими за калибриране на измервателна апаратура,
лабораторни процеси, лазерно рязане,
високотехнологични производства,
например електроника и др. СИАД
разработва тези продукти в акредитираната си лаборатория (LAT 143)
край Бергамо, която е част от найголемия производствен комплекс на
компанията. С цел оптимизиране
производството и дистрибуцията на
свръхчисти, еталонни и калибровъчни газове за клоновете си в Централна и Източна Европа СИАД наскоро
откри втора акредитирана лаборатория към производствената си база в Чехия.
Техническите газове и газови смеси типично се складират в течно
(криогенно) състояние в големи резервоари и се дистрибутират в газообразно състояние в газови бутилки под
налягане. Пълненето се осъществява в пълначни станции чрез изпомпване на газа от резервоарите и изпаряването му. Газовите бутилки се
пълнят под налягане посредством
специфични стендове (ракове).
СИАД България разполага с пълнач-

ни станции в София, Пловдив и Варна. През септември т. г. компанията откри

нова високотехнологична
пълначна станция в Горна
Оряховица
Модерното съоръжение заема
площ от над 4 хил. кв. м и е разположено в индустриалната зона на града, недалеч от захарните заводи. Чрез
изграждането и пускането в експлоатация на новата станция Групата
СИАД затвърждава лидерските си позиции на пазар на технически газове
в страната. Благодарение на високотехнологичната база компанията
ще подобри логистиката си за централната и източната част на Северна България и ще усъвършенства обслужването на клиентите си от този регион.
В допълнение към пълната гама
технически газове, СИАД България осигурява експертни консултации, проектиране и изграждане на инсталации,

внедряване на нови
приложения на
техническите газове в
индустриалните процеси
и др. Фирмата предлага цялостни решения за специфични приложения като заваряване, лазерно и плазмено рязане, рибовъдство, винопроизводство, аналитични лаборатории, опаковане на хранителни продукти в защитна среда, шоково замразяване на
хранителни продукти чрез азот, биологично пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни
станции на индустриални предприятия), подобряване на горивни процеси, стерилизиране на медицински консумативи и др.

СИАД България ЕООД
1528 София, ул. Амстердам №4
тел.: 02 978 56 36; факс: 02 978 97 87
e-mail: siad@siad.bg; www.siad.bg
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Българският пазар
ни предлага сериозен
потенциал за растеж
Карл Хайнц Йенер, ръководител продажби
за Централна и Източна Европа,
HellermannTyton, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Йенер, бихте ли представили себе
си и HellermannTyton пред читателите ни? Кои са
основните направления в бизнеса ви и кои са ключовите ви пазари?

През последните повече от 10 години ръководя отдел
продажби на решения за електрически, разпределителни, телекомуникационни кабели и оригинално (OEM) оборудване в HellermannTyton. Отговарям за Централна и
Източна Европа, включително и България.
Същността на бизнеса ни е заложена във фирменото
ни мото - "Перфектни решения за Вашите кабели". А кабелите и кабелните компоненти се нуждаят от средства
за захващане, фиксиране, идентифициране, защита и др. В
допълнение, HellermannTyton разработва и усъвършенствани системи в областта на трансфера на данни и мрежовите технологии. Имаме над 3800 служители по цял свят,
които са ангажирани с разработката и производството
на най-добрите решения за автомобилната индустрия,
телекомуникациите, ВЕИ сектора, корабостроенето, жп
индустрията, производствения бранш и т. н.
Кои са акцентите в продуктовото ви портфолио през 2015 г? Кои са най-иновативните технологии, които разработвате и внедрявате в решенията си?

Тази година предстои да лансираме на пазара най-новия модел на инструмента за монтаж на кабелни превръзки – EVO9. Той е лек, лесен за употреба и иновативен. С EVO9 планираме да продължим успеха на предишния модел – EVO7, който пуснахме през 2012 г. Основно
предимство на инструмента е бързият и прецизен монтаж, който не изисква почти никакви усилия благодарение на т. нар. TLC механизъм (Tension–Lock–Cut).
Представяме и водещия на глобалния пазар инструмент за бандажиране (групиране) на кабелни снопове
Autotool 2000 CPK. Той е оптимизиран за големи обеми
работа и благодарение на интегрираната автоматизирана система за бандажиране може да извърши безпроблемно над един милион последователни операции. Сред
предимствата на решението е вграденият регистратор
на данни, който съхранява на информация за всяка поставена кабелна превръзка. Autotool 2000 CPK е приложим в
опаковъчната индустрия, автоматизацията, производството на роботизирани системи и др.
Стремим се винаги да предлагаме на-добрите решения на клиентите си. Такава е системата ни Q-tie – кабелни превръзки с отворена глава и функция „първонача-
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лен монтаж“. Те позволяват по-лесно въвеждане на лентата на превръзката, например по време на работа с
ръкавици или в зони със затруднена видимост, както и
над 25% по-бърз монтаж.
Какви бизнес възможности ви привлякоха в България? Какви са впечатленията ви от пазара тук?

Мисията на HellermannTyton е да предлага иновативни решения, които отговарят и на най-високите изисквания на клиентите. Компаниите имат интерес да купуват надеждни и дълготрайни продукти. Ето защо сме
доволни от бързото развитие на бизнеса ни на българския пазар. Тук перспективите ни за растеж са много позитивни. Тъй като страната е част от Европейския съюз,
местните производители имат възможност да са силно конкурентоспособни на международния пазар и да предлагат високо качество.
Нашите продукти разполагат с необходимите разрешителни и сертификати, валидни за местния и глобален
пазар, като EN 45545-2 за жп индустрията, UL94, DIN,
NFF, MIL и BS. В България виждаме голям потенциал да се
превърнем във водещ доставчик на решения.
Как бихте оценили развитието на бизнеса си в
страната ни досега? Разкажете повече за ключовите пазари и клиенти тук, за възможностите за партньорства с местни фирми.

Имаме стабилни позиции на индустриалния и автомобилния пазар. Налице са и отлични възможности за партньорства в масовото производство, където да доставяме наши продукти както на производствените предприятия, така и на крайни клиенти.
Уверени сме и в огромния потенциал, който гамата
ни решения в областта на трансфера на данни и мрежовите технологии ни осигурява в телекомуникационния
сектор в страната.
В заключение бих искал да обобщя, че България е изключително интересен пазар за нас, който ни предлага
отлични възможности за развитие, от които наистина
бихме искали да се възползваме пълноценно.
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Съединители FLENDER - ние
създаваме стандарти
Благодарение на големия опит на
компанията в многобройни индустрии и международни проекти
SIEMENS/FLENDER е точният партньор за всички изисквания свързани с
механични задвижвания. Ние доставяме висококачествени съединители
FLENDER за почти всички браншове
и отрасли. Като част от производствената ни гама от механични задвижвания, ние предлагаме и широка гама от еластични, високо еластични,
твърди, компенсиращи и хидродинамични съединители в многобройни
размери и изпълнения. За някои от съединителите FLENDER не е необходима поддръжка, а други имат дълги интервали за сервизиране. Износващите
се части могат да бъдат лесно заменени и са налични навсякъде по света.
Така и периодите на спиране на работа са намалени до минимум.
Когато проектира съединители,
FLENDER обръща голямо внимание на
сигурността и надеждността. Харак-
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теристиките на съединителите са
редовно тествани по нашите високи
стандарти за изпитания. Обширните процедури по осигуряване на качество гарантират, че характеристиките на продукта остават същите.
Но това не е всичко. За да продължи да бъде лидер в областта,
SIEMENS/FLENDER разшири и модернизира своя завод за съединители в град Мусум, Германия, за да го
превърне във водещ завод в света.
Приключилият проект включваше
построяването на нови производствени и офис сгради, както и въвеждането на нова производствена система и модернизация на складовата
логистика. SIEMENS / FLENDER оптимизира своите процеси, за да направи производството по-гъвкаво и да
намали сроковете за доставка. В
приключилия проект, инженеринговата дейност, производството и зоната за изпитания са разположени
по-близо, за да се повиши иноватив-

ната сила на предприятието.
Новата продуктова система е по
процесно ориентирана, което ще помогне да се намали загубата на време. Една от основните точки на разширяването на завода е добавянето
на 350 м2 зона за изпитания, което ще
даде на развойния отдел широк спектър от възможности по отношение
на бъдещи иновации. Резултатът от
този процес вече е видим, с новото
предложение N-Bipex.
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Биотехлаб
Биотехлаб реконструира цех
за медицински изделия на
Тексан Медикъл
Фирма Биотехлаб извърши кардинално преустройство на хале за производство на медицински изделия,
част от производствените съоръжения на Тексан Медикъл в гр. Сандански. Предприятието е собственост
на немския производител на текстилни и опаковъчни продукти за
медицинския сектор Sengewald
Klinikprodukte. Целта на реконструкцията е постигане на контролирани
параметри на околната среда (клас
ISO 8) в обекта с разгърната площ
малко над 1000 кв. м, който е ситуиран в хале номер 3 на производствената площадка на Тексан Медикъл.
„В ролята си на главен изпълнител
съвместно с възложителя старателно подготвихме, съгласувахме и финализирахме заданието за проектиране. Последва организиране и реализация на проектирането по части и
подбор на подизпълнители, включително реномирана местна строи-
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телна фирма и специализирана ОВиК
фирма с неоспорим опит в климатизирането на чисти помещения. Благодарение на професионализма и
съгласуваните усилия на всички подизпълнители обектът бе изграден
предсрочно при спазване на най-високи критерии за качество на изпълнението“, разказват от Биотехлаб.
За постигане на заложените параметри са използвани доказани в практиката решения като климатична
камера хигиенно изпълнение съгласно
стандарт VDI 6022 и система за чисти стаи на специализираната италианска фирма LA.SER. За удобство на
клиента са добавени и строго специфични изделия за чисти стаи на други
производители като автономни автоматизирани шлюзове за персонал и за
материали и автоматична плъзгаща
врата, изработени от неръждаема
стомана. Параметрите на околната
среда в производственото хале се
следят от калибрирани датчици, кои-
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то са свързани с централна система
за контрол и управление на ОВиК инсталацията (BMS).
„Освен проектиране и изграждане
на обекта, ангажиментът ни на главен изпълнител обхваща и доказването и документирането на проектното задание или т. нар. квалифициране
на чистите помещения. Независимо
от досегашния опит на възложителя
в областта на чистите стаи основната ни цел, както обикновено, е максималното задоволяване на нуждите
на клиента с оглед на технологичните особености на процеса“, допълват
от фирмата.
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Керамична
индустрия в
България
В два поредни броя списанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, ще представи в популярната
си рубрика Във фокус керамичната промишленост у нас. В настоящия ще намерите представяне на някои от
най-интересните и големи производители на българския пазар. Те разказват за своите основни приоритети,
последните технологични новости и плановете за модернизация. В следващия брой по традиция ще дадем
думата на доставчиците на продукти и решения за производството на керамични изделия в България.

Заводът на Винербергер в
Луковит разполага с последно
поколение технологично
оборудване
Винербергер отпразнува наскоро своята 10-годишнина от стартирането на бизнеса си в България. „През
призмата на почти 200-годишната история на австрийската компания-майка, местното дъщерно дружество е
все още едно „малко детенце“, което постепенно и сигурно расте, укрепва, иска да знае, може и прави все
повече неща“, коментира Атанас Буглов, управител на
Винербергер и член на сдружение „Български съюз на керамиците“. „Активната си търговска дейност започнахме през 2005 г. с внос на продукти Porotherm от Румъния
и Унгария, където бяха най-близките заводи на Винербергер до нашата страна. Въвеждайки на пазара един нов
продукт, а именно голямоформатните керамични блокове с вертикални кухини, непознати тогава за по-голяма
част от строителите у нас, ние се чувствахме донякъде като „будители“ в строителния бранш. Предизвикателството беше голямо, недоверието към иновативния
за България продукт също. С много усилия и всеотдай-
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ност обаче, с помощта
на нашите партньори,
които в началото бяха
малобройни и предпазливи, ние постепенно
изградихме основите
на това, което в момента е Винербергер
ЕООД – безспорен лидер на пазара на градива в България. След
като основите бяха
здраво положени, дойде
време и за следващите
стъпки - както се казИзточник: Винербергер ЕООД
ва, „апетитът идва с
яденето“.
През 2005-2006 г. строителният пазар растеше с
бързи темпове и за всички във Винербергер беше ясно, че
обслужването му чрез внос на продукция от чужбина
може да е адекватно решение само в краткосрочен план.
Така че през 2006 г. купихме завода в гр. Луковит, реконструирахме го за по-малко от година, а от есента на
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2007 г. вече продавахме на пазара собствено българско
производство на висококачествени продукти с марка
Porotherm. Поетапно започнахме да произвеждаме всички необходими ни продукти, съобразени със спецификите
на българския пазар и строителни традиции, като някои
от тях дори бяха специално разработени за нас. Същевременно добавихме към продуктовата палитра търговски стоки и аксесоари, които пасват на стратегията
ни да доставяме „решения и системи от строителни
материали“.
Дейността ни в момента обхваща всички процеси от производството, въвеждането на пазара и сертифицирането, търговията и техническото консултиране при
проектиране и производство на широка гама системи
от керамични изделия с марките Porotherm и Terca (внос)“,
допълва той.

Заводът и изборът на локация
По думи на компанията, предпоставките за избор на
Луковит като място за завода са няколко. Първо – близостта на града до София, която като столица на страната, винаги е била един от основните строителни пазари.
Второ, в страната има много находища на глина, от
която биха могли да се изработват продукти с дебели
стени и малка кухинност – тухли тип „единичка“ или
„четворка“, такива, каквито произвеждат всички местни производители. „В Луковит открихме находище на
изключително качествена глина, от което без проблеми
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Източник: Винербергер ЕООД

да се изработват нашите тънкостенни блокове с нужното качество. Освен това, самото находище е с изключително голям резерв на суровини за развитие в бъдеще
време.
Още нещо – при много фабрики самото находище на
суровини се намира на километри от завода, което налага използването на автотранспорт, а в Луковит находището е на метри от производството. Това разположение ни даде възможност доставката на глина до завода
да се извършва с гумено-транспортна лента, а не с камиони. Последното е съществена предпоставка за намаляване на замърсяването на околната среда, което пък е
водещ принцип в бизнес стратегията на Винербергер.
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Важно предимство е фактът, че вече е изградена
газопреносна мрежа в района и затова компанията се
възползва от възможността да използвам природен газ
като основно гориво без да се налагат допълнителни
инвестиции. Реално, този начин на производство ни
прави най-екологично отговорният производител на керамични тухли в България, тъй като масовото производство е с други горива – въглища, кокс, мазут и т. н., но
не и газ.
Всичко тези характеристики предопределиха избора
ни на гр. Луковит за първия завод на Винербергер в България. Реализацията на проекта пък създаде трайна заетост и оказа положително въздействие върху инвестиционния климат в община Луковит“, разказва управителят на Винербергер.
Заводът в Луковит е

първият завод от най-ново поколение
„мега заводи“
на Винербергер, не само на Балканите, но и в Европа,
отговаряйки на последните стандарти за енергийна
ефективност, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Инженерният и технологичен проект са разработени от инженеринговия отдел
на компанията във Виена. Доставчици на оборудването
са водещи европейски фирми.
На производствена площ от 14 000 м 2 са разположени машини и съоръжения последна генерация. Технологичният процес е изцяло автоматизиран – всички етапи на
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производството се реализират с процесори и контролери, като тежките за човешкия фактор дейности се извършват от роботи.
Пещта и сушилните са специално проектирани, за да
гарантират максимална енергийна ефективност при
минимални емисии. Изпичането на тухлите е изцяло с
природен газ като гориво.
Винербергер ЕООД въвежда система от оборотни
палети за многократна употреба с цел намаляване разходите за дървесина като опаковъчен материал, давайки своя принос за опазване на горския фонд в регионален
и международен аспект. Контролът на качеството на
продукцията се упражнява непрекъснато в собствена,
модерно оборудвана лаборатория.
От компанията коментират, че

керамичната индустрия изисква големи
първоначални инвестиции
със сравнително ниска последваща възвръщаемост. Едновременно с това поради спецификата на суровините и технологията тя е енергийно интензивна индустрия. Поради това Винербергер и на корпоративно, и
на местно ниво е фокусиран върху намаляване на консумацията на енергия респективно на въглеродните
емисии.
„Основните ни приоритети са оптимизиране на енергията, използването на алтернативни и екологични добавки, които да подобряват качеството и строителнофизичните характеристики на продуктите и да предла-
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гаме на клиентите системни решения и допълнителни
услуги.
За целта от няколко години Винербергер България
целенасочено инвестира в развойна дейност, внедряваме иновативни решения и се стремим да предлагаме на
нашите клиенти все по-технологични продукти с високо качество, отлични топло-, звуко- и якостни показатели.
Само бъдещето ще покаже дали има реални граници за
това непрекъснато развитие“, заявяват в заключение от
Винербергер.

Керамат АД разполага с изцяло
автоматизирано производство
Керамат АД е сред водещите фирми в производството на тухли. Произвеждат се тухли единички, тухли
двойки и тухли четворки. Производството на компанията е изцяло автоматизирано и модернизирано.
Предприятието е създадено през 1855 г. от Д. Кулев,
който закупува мястото и започва производство с 1015 работници. От 1996 г. името на предприятието е
Керамат ЕАД. В цеха в гр. Каспичан се произвеждат тухли
четворки, а в цеха във Ветрище се произвеждат единични тухли. През 1999 г. предприятието се приватизира и
става частна собственост и от ЕАД преминава в АД.
През 2003 г. частното вече предприятие закупува цеха
в гр. Шумен, кв. Дивдядово, където се произвеждат тухли четворки.През 2008 г. Керамат АД модернизира про-
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изводството на тухли. Инсталират се пещи и поточни
линии от водещите марки Bernini и CMA. Първата административна сграда на предприятието от 1922 г. е
съхранена като архитектурна ценност и символ за фирмата.
Тухлите се предлагат палетизирани на европалети или
в насипно състояние според предпочитанията на клиента. Продуктите на Керамат АД - гр. Каспичан отговарят на изискванията на ЕС и БДС и са придружени със
сертификат за качество.
„Основна суровина за производството на керамични
блокове за зидария е мергелна глина, която се добива от
кариерата, намираща се на територията на завода. Глината се оставя в специално за целта помещение, където
се полива, за да се повиши влажността й до 16%.
От временния склад глината се подава заедно с въглищен прах (шлам). С помощта на шибри се дозира необходимото количество глина и шлам, след което се омесват. Сместа се подава по лента до колерганг за мокро
смилане. Подаденият материал се смесва и се оросява с
вода, за да добие влажност.
Получената глинена смес попада на транспортната
лента, която я отвежда до гладки и груби валци. От тях
посредством гумена транспортна лента грубо смляната суровина се отвежда към гладки - фини валци. От там
посредством транспортна лента и пластинчат транспортьор суровината се придвижва до закритото глинохранилище с транспортна лента.
Тук суровината престоява не по-малко от 72 часа.
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Раздробената и смляна суровина добива равномерна влажност и добри формовъчни качества. От закритото глинохранилище глината се транспортира до смесителя на
вакуум пресата, където се оросява, доовлажнява и размесва суровината, след което се подава във вакуум-камерата на вакуум-пресата“, описват от компанията
технологията на производство.

Керамика Бургас произвежда
около 36 млн. броя керамични
блокове годишно
Дружество Керамика Бургас АД e наследник на Керамичната фабрика, започнала производство на тухли през
1962 г. За да отговори на повишените критерии за качество на произвеждания продукт, фирмата инвестира в
съвременни машини и технологии. През 2005 г. започва
модернизация и реконструкция на цялата тухларна фабрика. Изгражда се нов бетонов възел, съвременен арматурен двор и цех за производство на стиропор. Производствената база е разположена на площ от 110 000 кв. м.
С цел управление на производствените и логистични
процеси Керамика Бургас АД обединява няколко производствени и търговски марки: Керамика – производство на
блокове за зидария (тухли); КБетон – бетонов център;
КМетал – изработка на арматурна заготовка; КТерм –
производство на експандиран полистирен (термоизолационен стиропор); КТрейд – търговия със строителни
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материали; КТранс - доставка със собствени транспортни средства на всички видове строителни материали;
КМикс – център за оцветяване на бои и мазилки; КЛаб –
изпитвателна строителна лаборатория.
„Годишното производство на дружеството е около
36 млн. броя условни керамични блокове за зидария формат: 250/120/65 мм; 250/120/120 мм; 250/250/120 мм.
През 2007 г. цехът за глинопреработка е изцяло модернизиран с машини на немската фирма RIETER. Цехът
за производство на тухли работи с оборудване на немските производители BRAUN и VHV.
Производството на бетона е сертифицирано съгласно изискванията на БДС EN 206-1:2002/NA1+A2:2006 +
НА:2008. Качеството на продукцията се контролира
ежедневно от собствената ни акредитирана изпитвателна строителна лаборатория, съгласно изискванията
на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
Арматурният цех е оборудван с машини от най-висок
клас на немската фирма STEMA PEDAX. Годишният капацитет за производство на арматурна заготовка е 6000
тона на година. Производството е сертифицирано по
БДС 4758:2008 и БДС EN 1008:2005.
В предприятието има нов цех за производство на експандиран полистирен с плътност 10-25 кг/куб. м и с дебелина 2-15 см. Оборудването е на фирма АККАYA. Капацитетът на производство е 70 000 куб. м за година при
работа на една смяна. В предприятието има внедрена
Система за управление на качеството и е сертифицирано по ISO 9001:2008", споделят от компанията.
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Бороскопите AXIOMET
позволяват наблюдение
на сложни уреди без
демонтаж
Бороскопите с марката AXIOMET са част от богатата продуктова оферта на TME. Това е устройство, предназначено за инспекция на труднодостъпни
и затъмнени места. Такива могат да бъдат:
вътрешност на профил;
камера на двигател; елементи на окачването на
превозно средство или
климатична инсталация.
Устройствата позволяват наблюдение на много сложни уреди без необходимост от демонтаж.
Често е налице необходимост от проверка на конкретен подвъзел, особено в автомобилния сервиз или в гаража, където няма канал или просто не знаете какви
инструменти да използвате за премахване на невидимия винт. В този случай моделите AX-B100, AX-B150
и AX-B350 се явяват незаменим помощник. Те имат
гъвкав кабел с дължина 1
м, в края на който е разположена камера. Тя позволява достигане на места с диаметър от едва 12
мм. Камерите са идеални
за проверка на вентилационни решетки, пространството под мебелите, в колата и т. н.
Активните елементи на устройството (сонди и
камери) се характеризират с висока степен на защита IP67, което гарантира тяхната прахоустойчивост и устойчивост на потапяне във вода на дълбочина 1 м. Основният корпус (IP54) осигурява защита
срещу прах и водни пръски от всяка посока. Затова и
камерата е подходяща за
почти всяка среда. За
подсветка на измервателното поле устройството е оборудвано с вградени LED диоди с регулируема яркост, управлението на които се извършва от копче в дръжката
на бороскопа. Освен това
към всеки комплект са
включени например кука или магнит, които позволяват улавянето на малки елементи и огледала за виждане под ъгъл.
Заповядайте на www.tme.eu
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Wuerth Elektronik eiSos представи
представи RED EXPERT онлайн базиран дизайн-инструмент с най-прецизния
в света калкулатор за AC-загуби
Wuerth Elektronik eiSos представи RED EXPERT - нов
онлайн базиран инструмент, с който разработчиците
могат да симулират индуктивности на Wuerth
Elektronik. Само с няколко кликвания индуктивностите
са избрани, a пълните AC-загуби - пресметнати.
RED EXPERT дава възможност за най-прецизното в
света пресмятане на загуби, защото не е базиран на
известния Steinmetz модел със синусоидален подход, а
по-скоро е получен и подкрепен от реални измервания
на индуктивностите в превключващ режим.
Загубите, установени с RED EXPERT, се основават
на реални DC-измервания с техните типични форми на
вълната за ток и напрежение. Но освен загуби в ядрото
и намотката, също се вземат под внимание загубите,
възникващи от специфичната геометрия на индуктивността, например въздушната междина.
Особеното на RED EXPERT-модела за определяне на
AC-загубите е наборът от реални измервания в обхвата на изменяща се честота от 50 kHz до 5 MHz. Това
дава на RED EXPERT-модела за AC-загуби непостигана
до момента прецизност.
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Modern User Interface of RED EXPERT
RED EXPERT е безплатно достъпен на:
www.we-online.com/redexpert
Повече информация на:
www.we-online.com
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Преобразуватели
на променливо в
постоянно напрежение
за PCB монтаж
Стефан Куцаров

З

ахранването на електронните
устройства с променливо напрежение и необходимостта от осигуряване на постоянни напрежения за
техните компоненти и блокове е
наложило те да съдържат преобразуватели на променливо в постоянно напрежение. Тяхната най-проста
разновидност, токоизправителите
(Rectifier), продължава да има своето
самостоятелно място, но съвременните преобразуватели с повече
възможности и по-добри параметри
обикновено представляват съчетание на токоизправител и ключов стабилизатор. За тях често се използва
наименованието „AC-DC Converter“.
Както много други блокове на електронни устройства, и преобразувателите се разделят според конст-

рукцията си на три големи групи - заемащи част от печатна платка (заедно с елементите на други блокове), модули за монтиране в апаратури и самостоятелни устройства. В
статията се разглеждат първата
група и частта от втората от
модули за печатни платки, чиито
размери във все повече случаи приближават тези на интегралните
схеми (ИС).

Мостови
токоизправители
Тези еднофазни токоизправители
се реализират като ИС, четирите
диода на която са свързани по добре
известната схема Грец и могат да
бъдат върху силициев кристал с PN
преход (Bridge Rectifier, Full Bridge Rectifier, Silicon Bridge Rectifier) или да са
диоди на Шотки (Schottky Diode
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Bridge), както и диоди на Шотки
върху кристал от силициев карбид (Silicon Carbide Schottky Rectifier Bridge).
Сред предимствата на последните
е по-високата им работна температура.
Примери са дадени в табл. 1, като
IF(AV) (или Io) е средноквадратичната
стойност на максималния ток в права посока на диодите (Maximum
Avarage Forward Current). Тя е в сила
до определена околна температура
(обикновено +25 или +40 °С), над която намалява по линеен закон и става
0 при максималната работна температура. В документацията това
се дава като графика IF(AV)(T), която
трябва да се има предвид при практическото им използване. Понякога
има семейство графики за различни
охлаждащи повърхности, върху които е монтиран мостът. Максимал-
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Таблица 1. Мостови токоизправители.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1 C D N B S 0 4 -B 0 8 2 0 0 -B 0 8 8 0 0
B o u rn s
2
HD01-HD06
D io d e s I n c .
3
XBR12A
Torex Semiconductor
4
B40C1000G-B1000C
V is h a y
5
NMLU1210
O N S e m ic o n d u c t o r
6
L6210
STMicroelectronics
7
UC3610DW
Texas Instruments
8
FBS16-06SC
IX Y S
9
SML010FBDH06
TT Electronics

ният импулсен ток (Peak Forward
Surge Current) IFSM е на единична синусоида, насложена върху постоянния
ток. Максималният постоянен обратен ток (Maximum DC Reverse
Current) IR е през запушените диоди,
когато върху тях е приложено максимално допустимото постоянно напрежение (Maximum DC Blocking
Voltage) VDC. Стойността на IR обикновено е в сила при околна температура +25 °С, но с увеличаването й
нараства приблизително по експонента (например при +125 °С може
да е до няколко стотици пъти поголям). Постоянното напрежение
върху всеки отпушен диод (Maximum
Forward Drop per Diode) VF нараства с
тока през него и стойността му в
каталозите обикновено се дава при
IF(AV). Смисълът на максималното
импулсно повтарящо се напрежение
(Maximum Peak Repetitive Reverse
Voltage) VRRM е ясен от неговото
наименование и обикновено то е равно на VDC. Сред основните параметри е и максималната средноквадратична стойност на променливото
напрежение (Maximum RMS Input
Voltage) VRMS, а особеност е, че като
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Òè ï í à ä è î ä è ò å

PN
PN
PN
PN
Ø î ò êè
Ø î ò êè
Ø î ò êè
S iC
S iC

IF(AV), A ; (IFSM , A )
[I R , m A ]

0 ,8 ; (3 0 ) [5 ]
0 ,8 ; (3 0 ) [5 ]
1 ,5 ; (5 0 ) [5 m a x ]
1; (45) [10]
3 ,2 [4 0 ]
3 [1000max]
1 [10]
5 ; (2 0 ) [2 0 0 m a x ]
10; (45) [10]

V F , V (ï ð è I F , A ) (V D C , V ); [V R M S , V ]

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

1,15(0,4) (200;400;600;800) [140;280;420;560] TJ = -55¸+150 (4,9x4x2,7); [0,125]
1(0,4) (100;200;400;600) [70;140;280'420]
TJ = -55¸+150 (4,9x4x2,7); [0,125]
1,1max (600;800;1000) [400;560;700]
TJmax = 150 (8,51x6,5x2,2)
1max (65;125;200;400;600) [40;80;125;250;380]
TJ = -40¸+125 (Æ8,84x5,6)
0,41(2) (20)
TJ = -55¸+125 (4x4x0,55)
1 (1 ) (5 0 )
TA = 0¸+70 (19,2x6,35x3,3)
1 (1 ) [5 0 ]
TJ = -55¸+125 (10,5x7,6x2,55)
1 ,5 (6 ) [6 0 0 ]
TJ = -55¸+175 (20,9x19,9x5,03)
1,8(10) (600)
TJ = -55¸+200 (17,6x13,5x6,9)

работна температура по-често се
дава тази на преходите на диодите
TJ вместо околната ТА.
Обикновено мостовите токоизправители се предлагат като серия
само с различаващи се стойности на
обратните напрежения, което е
отразено и в табл. 1. Част от мостовите токоизправители се отбелязват в каталозите като Glass
Passivated Rectifier (напр. тези в редове 2 и 4), което означава нанасяне в
процеса на изработка на структурата на PN диодите им на тънък слой
стъкло в краищата на PN прехода с
цел намаляване на IR. Особеност на
моста в ред 5 е реализацията му с
два диода на Шотки и два MOS транзистора с резултат по-малки VF и
размери. Дадената на ред 6 ИС
съдържа два еднакви моста, които
могат да се използват независимо
един от друг. Също с два моста е и
ИС в ред 7.

Преобразуватели с
ключов стабилизатор
Огромната част от преобразувателите трябва да осигуряват малко постоянно стабилизирано изход-

но напрежение (Output Voltage) Vo.
Добре познатото на поколения специалисти използване на мрежов
трансформатор в съвременните
приложения е неприемливо, поради
което масово се прилагат преобразуватели с мостов токоизправител
(постоянно изходно напрежение около 40% по-голямо от мрежовото) и
ключов стабилизатор (Switched Mode
Power Supply) SMPS. Неписано правило е те да работят с мрежово напрежение VAC в широки граници например 90-264 V.
Същността на схемата им е дадена на фиг. 1, известна е като преобразувател с натрупващ кондензатор (Flyback Topology), а работата
й се управлява от контролера Contr,
реализиран като ИС. Той има 3 основни функции, първата от които е
управляване на транзистора Т чрез
изхода си OUT. Чрез входа си CS той
контролира тока на Т, който е пропорционален на изходния ток Io и
поддържа практически неизменно Vo
чрез връщане от блока FB на част
от напрежението във входа VS. Този
блок осигурява галванично разделяне
с оптрон (контролерите в редове 4
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Таблица 2. Самостоятелни контролери с ШИМ.
¹
Ì î ä åë
Ï ð î è çâ î ä è ò åë
V C C ,V ; (IC C , m A ) [V s ta rt,V ]
1
2
3
4
5

iW1680-20
AP3790
MAX17497A
TEA1732TS
LM5021-Q1

D ia lo g S e m ic o n d u c t o r
D io d e s I n c .
M a x im -in t e g r a t e d
NXP
Texas Instruments

18max [6]
35max; (0,5) [15,5]
2 9 m a x ; (2 ,7 5 ) [2 0 ,5 ]
30max; (0,58) [21,5]
3 0 m a x ; (2 ,5 ) [2 0 ]

Фиг. 1.

и 5 на табл. 2) или чрез допълнителна намотка на Tr (редове 1-3). Поради високата честота fo на управляващите импулси (генерирани в Contr)
на Т трансформаторът Tr е достатъчно малък. Мостовият токоизправител Rect плюс С1 е свързан към
мрежата L-N. За простота постояннотоковото захранване на Contr
не е показано на фиг. 1, като то се
осигурява от Vo или от постоянното напрежение на Rect.
Сред основните параметри на
контролерите е консумираният им
постоянен ток ICC при нулев I o. Захранващото напрежение VCC на кон-
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f o ,k H z ( V F B ,V ) [ V S E N S E ,V ]

I O U T ,m A ; ( d m a x ,% ) [ T S T D N ,o C ]

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

7 2 [4 ]
(4 ) [0 ,9 ]
2 5 0 (1 ,2 3 )
8 0 (2 ) [1 ,8 ]
5 0 0 [0 ,5 ]

32 [140]
1900; (92) [160]
0,5; (80) [140]
3 0 0 ;(8 0 )

TJmax=+150
TJ= -40¸+150 (5,1x4x1,65)
T A = -4 0 ¸ + 2 5 (3 x 3 x 0 ,7 5 )
TJ= -40¸+150 (3,1x1,7x1)
TJ= -40¸+125 (3x3x1)

тролерите обикновено
е в твърде широки граници, като в много случаи те представляват
максималното му напрежение и минимално
необходимото Vstart за
започване на работа. В
част от преобразувателите вместо С1 се
поставя LC филтър за
намаляване на смущенията от ключовия стабилизатор към мрежата.
Голяма част от контролерите се произвеждат в серии с различия
на някои от параметрите на ИС, което трябва да се има
предвид при ползването на каталози.
Самостоятелни контролери с
ШИМ (PWM Controller). Тази разновидност на контролерите осигурява за външно свързания Т импулси с
широчинноимпулсна модулация
(ШИМ) и стабилизира Vo чрез промяна на техния коефициент на запълване d. Освен класическата аналогова ШИМ (Vo непосредствено променя d) се използва и цифрова ШИМ
(Digital PWM), в която Vo се превръща
в двоично число и след обработка
от Contr променя d - с такава рабо-

ти контролерът на ред 1 в табл. 2.
Вместо ШИМ понякога се използват
и други модулации за промяна на d –
например контролерът на ред 2 е с
честотноимпулсна модулация (Pulse
Frequency Modulation, PFM) с неизменна продължителност на времето toff на запушен Т. Ползват се
мощни високоволтови биполярни
(контролерите на редове 1 и 2) и
MOS (останалите контролери в
табл. 2) транзистори с подчертано по-голям относителен дял на последните. Част от контролерите
(редове 3 и 5) формират d чрез допълнително управляване на тока през
Т (Current-Mode Converter). Полезно е
да се добави, че по принцип някои от
ИС имат по няколко разновидности
(напр. дадените на редове 1 и 3) и
че могат да се използват и в преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение (DC/DC Converter).
В част от устройствата с малка
постояннотокова консумация, например „интелигентни“ електромери, вместо мост се използва еднополупериоден токоизправител.
Безопасната работа на преобразувателите се осигурява чрез вградени в контролерите защити – от
недопустимо голям ток I o (Over
Current Protection) ОСР (използват се
и означенията ОРР от Over Power
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Таблица 3. Контролери с вграден мощен транзистор.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V C C , V ; ( I C C , m A ) [ P D , m W ] { V s t a r t , V } f o ,k H z ; ( V F B ,V ) [ d m a x ,% ] V T m a x ,V ; ( I O U T ,A ) [ P o ,W ] { T S T D N ,o C } Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ ( ð - ð è , m m )

1
iW1830
D ia lo g S e m ic o n d u c t o r
2
A PS39903
D io d e s I n c .
3
BM2P012
ROHM
4 S T R -A 6 0 6 3 H Z
S a n k e n E le c t r ic
5
V IP E R 3 8
STMicroelectronics

(0,5) {15,5}
8,9-26; (0,95) [2000]; {13,5}
32max; (1,5) {15}
8 ,5 -2 2 ,5 ; (3 ,5 ) [3 0 ]

79
(4 ) [5 0 ]
6 5 ;(0 ,4 ) [7 5 ]
100; (1,16) [75]
115; (3,5)

700; (4) [15]
700; (1,5) {140}
650; (1,3) {145}
700; (4) {175}
800; (1,15) [13-20]

TJ = -40¸+150 (9,83x6,6x3,68)
TJ = -40¸+150 (5,1x4x1,5)
TA = -40¸+105 (9,2x6,35x4,3)
TA = -40¸+125 (9,4x6,5x3,4)
TJ = -40¸+150 (19,2x7,11x4,95)

Таблица 4. Контролери CV/CC.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V C C ,V ; (IC C ,m A ) [V s ta rt,V ]

f o ,k H z ( V F B ,V ) ; [ V C S ,V ]

I O U T ,m A ; ( d m a x ,% ) [ P o ,W ] ; { T S T D N ,o C }

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

1
2
3

ACT334
LN K40x4D
UCC28715D

A c t iv e -S e m i I n t e r n a t io n a l
Power Integration
Texas Instruments

5,5-28; (0,34) [18,8]
5-16,5; (2) [13,5]
38max; (2) [21]

80 (2,19); [0,396]
180-1200 (1,98); [0,36]
1500 (4,05); [0,78]

600; (75) {135}
80 [6,5;8;10;15]; {140}
25 {165}

T A = -4 0 ¸ + 8 5 (2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,3 )
TJ= -40¸+125 (4,9x3,9x1,65)
TJ= -40¸+125 (5x4x1,65)

Protection и SCP от Short Current
Protection), недопустимо голямо Vo
(Over Voltage Protection) OVP и превишаване на определена температура на ИС (Over Temperature Protection)
OTP. Трябва да се прибави, че част
от контролерите (например този в
ред 4 на табл. 2) позволяват измерване и на околната температура
чрез термистор, свързан към техен
извод.
В табл. 2 с VFB и Vsense са означени
максимално допустимите напрежения съответно на входове VS и CS и
последното е необходимо за изчисляване на RS при даден Io. Токът IOUT е
най-големият, който контролерът
може да осигури за захранване на Т, а
dmax е максималният коефициент на
запълване на импулсите.
Характерни приложения на самостоятелните контролери с ШИМ са
за реализация на преобразуватели за
различни електрозахранващи мрежи
(Universal-Input Off-line AC-DC Power
Supply), в индустриални и битови
устройства.
Контролери с вграден мощен
транзистор. Реализират се и работят в съответствие със схемата
на фиг. 1, като съдържат и транзистора Т с цел намаляване на заеманата площ. Освен логичния термин OffLine PWM Controller with Integrated
Power MOSFET се ползва и AC/DC
Switcher поради работата на мощния
транзистор като ключ. Основни параметри на контролери са дадени в
табл. 3, в някои от които вместо
ICC параметър е консумираната от
тях мощност PD без захранване на
товар. Токът IOUT е осигуряваният
от контролера през първичната намотка на Tr, с VTmax е означено максимално допустимото на напрежение на Т и Po е максималната изходна мощност на ползващите го преобразуватели.
Контролери СV/CC (ConstantVoltage, Constant-Current Controller,
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CV/CC Switcher). Съществуващите
отдавна стабилизирани токоизправители осигуряват в нормален работен режим постоянно напрежение
(CV) върху товара си, като при надхвърляне на определен негов ток автоматично преминават в режим на
неизменен ток (СС). Същият принцип се използва и за предпазване от
повреда на масовите ИС на постояннотоковите стабилизатори. С известни видоизменения, но при запазване на същността му, той е задължителен при зареждането на литиеви и други акумулатори. Това обяснява съществуването на контролери CV/CC, които освен за зарядни устройства на всякакви портативни
устройства имат приложения в класически постояннотокови захранвания, такива за работа в режим
„Очакване“ (Standby Supply) на телевизионни приемници и компютри,
бяла техника и на много други места. Свързването и действието им
по принцип съответстват на даденото за фиг. 1, като чрез допълнителна намотка на Tr се следи Vо на
преобразувателя и частта VFB от
него се подава на вход VS на контролера. Пропорционалното на тока
Io напрежение VCS върху резистора
RS постъпва на другия вход CS, а
смяната на режима на работа се
извършва от блокове в контролера.
Основните параметри на няколко съвременни контролери, които
ползват външно свързан мощен
транзистор, са дадени в табл. 4.
Този на ред 2 е част от серия от
дванадесет ИС с дадените стойности на Po и програмируемо компенсиране на съпротивлението на проводниците за връзка с товара
(Programmable Cable Compensation) –
чрез свързване на резистор към специален извод се компенсира очакваният пад на напрежение върху тях и
напрежението на диода D на фиг. 1.
За всяка от изходните мощности

има по три ИС – без компенсация и
с такава на 3% и 6% от стойността на напрежението върху товара.
Контролерът на ред 3 има 6 разновидности с компенсация и различни
възможности за измерване на околната температура чрез свързване
на термистор.
Контролери за квазирезонансни
преобразуватели (Quasi-Resonant
Controller). Квазирезонансните преобразуватели с натрупващ кондензатор (Quasi-Resonant Flyback) отново ползват схемата на фиг. 1, но
при работата й транзисторът Т
се отпушва за сравнително кратко време и върху кондензатора С2
се натрупва малък електрически заряд. Той изцяло се изчерпва в началото на запушването на Т и до края
на това състояние възникват затихващи колебания. Резултатът е
намаляване на енергийните загуби
в преобразувателя (по-малка PD) и
намаляване на създаваните електромагнитни смущения в сравнение
със случая на частично разреждане
на кондензатора. Този принцип налага блокът FB задължително да е
свързан към изхода на преобразувателя (показаното на фиг. 1) и да
ползва оптрон. Основните приложения на тази разновидност на преобразувателите са в адаптери и зарядни устройства за прибори с батерийно захранване, но се използват и в индустриални апаратури,
офис оборудване и бяла техника за
осигуряване на Ро до 100 W.
В табл. 5 са дадени примери за
подходящи контролери с ШИМ (цифрова ШИМ в контролера на ред 2),
като тези на редове 1-3 са с външен
мощен MOS транзистор, а на ред 4
– с вграден транзистор. Последният контролер е част от девет ИС
с VTmax, равно на 500 V, 650 V и 800
V и осигурявана Ро една от стойностите 60 W, 67 W, 70 W и 80 W. За
тях е предвидено чрез външен ради-
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Таблица 5. Контролери за квазирезонансни преобразуватели.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V C C ,V ; (IC C ,m A ) [P D ,m W ];
{V s ta rt,V }

f o ,k H z ( V F B ,V ) ;
[ V S E N S E ,V ]

I O U T ,m A ; ( d m a x ,% ) [ P o ,W ] ;
{ T S T D N ,o C }

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

1
2
3
4

ACT520
iW1780
TEA18363T
S T R -Y 6 7 6 3

A c t iv e -S e m i I n t e r n a t io n a l
D ia lo g S e m ic o n d u c t o r
NXP
S a n k e n E le c t r ic

45max; (0,5) {18}
20max; (4,1) {13,7}
30max; (0,6) {14,9}
35max; (1,3) [1,8]; {15,1}

130max (1,95) [1]
8 9 m a x (2 ) [1 ,5 3 6 ]
25-132,5 [0,765]
21 (0,8); [0,91]

3 0 ; (7 5 ) [3 0 ]
5 {150}
300
6700-14600 [50]; {135min}

T A = -4 0 ¸ + 8 5 (5 ,1 x 4 x 1 ,5 5 )
T A = -4 0 ¸ + 8 5 (5 ,1 x 4 x 1 ,5 )
TJ= -40¸+150 (5x4x1,75)
TA= -20¸+115 (15x10x2)

V O U T ,V ; ( I O U T ,m A ) [ P o ,W ] ;
{ T S T D N ,o C }

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

Таблица 6. Контролери за светодиодно осветление.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V C C ,V ; (IC C ,m A )
[U V T /O V T,V ]

1
2
3
4
5
6

MAX16841
M P4030
SSL5101T
HVLED001
TPS92010
XC9401C

M a x im I n t e g r a t e d
Monolithic Power Systems MPS
NXP
STMiccoelectronics
Texas Instruments
Torex

11-20; (2,7) [10/22]
1 1 -2 7 ; (1 ) [7 / ]
18,5-34;(2,25) [10,7/30]
9,7-18; (2,6) [8,5/ ]
21max; (5) [13/26]
9-15; (0,25) [6,5/18]

f o ,k H z ( V S E N S E ,V ) ;
[ V H C ,V ]

5 0 -3 0 0 (2 ,2 ); [2 ,7 ]
(2 ,3 )
6 0 ;9 1 (0 ,4 6 9 )
(0 ,5 )
40-130 (1,25)
(0 ,3 4 )

VCC; (1) [25]; {164}
[20]; {150}
10,7-34; (0,36) [4-25]; {175}
14,5; (0,3) [150]
VDD¸13; (0,75) {140}
[2,7-104]; {130}

Фиг. 2.

атор стойността на PD да може да
се увеличи.

Преобразуватели за
светодиодно осветление
Неизменният интензитет на излъчваната от LED светлина изисква
фиксирана стойност на техния ток,
която трябва да се осигури от преобразувателя. Основното използвано
за контролерите наименование е
Offline LED Lighting Controller. В зависимост от начина на свързване на
LED към електрическата мрежа съществуват два типа преобразуватели.
Първият са понижаващите преобразуватели без галванично разделяне
(Non Isolated Buck Type Converter) с
основна схема на фиг. 2.
Постоянното напрежение от токоизправителя Rect-С1 постъпва на
понижаващ преобразувател, образуван от генератора на ШИМ в Contr
и външните елементи L, D и С2. Основната задача на Contr е да поддържа тока на последователно
свързаните (string) диоди LED чрез
външния MOS транзистор Т, протичащ и през RS. Транзисторът се управлява чрез изход Gate, а основното предназначение на вход EN е за
включване и изключване на преобра-
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зувателя. Допълнителна и ползвана
само в някои случаи негова функция
е чрез външни ШИМ импулси да осигури регулиране на интензитета на
светлината на LED (димиране), каквито са контролерите в редове 1,
2, 4 и 6 на табл. 6. Обикновено захранващото напрежение на контролера се осигурява от това на моста чрез прост стабилизатор с ценеров диод. Контролери за този тип
преобразуватели са дадени на редове 1 и 6 от табл. 6.
Вторият и по-масово използван
тип са преобразувателите с галванично разделяне на LED от електрическата мрежа (редове 2-5), чиято
схема по принцип се различава от
дадената на фиг.1 само по липсата
на веригата с FB, тъй като не е необходимо стабилизиране на изходното напрежение. И в двата типа преобразуватели освен класическата
ШИМ се използват нейни разновидности, например споменатата PFM.
Трябва да се прибави, че при разработката на контролери производителите се стремят с тях да могат
да се реализират различни видове
ключови стабилизатори за преобразувателите, схеми на които се дават в каталозите, а тази възмож-

TA = -40¸+125 (5x4x1,5)
TJ = -40¸+125 (5x4x1,25)
TA = -40¸+125 (5x4x1,45)
TJ = -40¸+125 (4,9x3,9x1,25)
TJ = -40¸+105 (5x4x1,65)
T A = -4 0 ¸ + 8 5 (2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,1 )

ност се отбелязва като „Various
converter topologies support“. Полезна
възможност за практическите приложения на преобразувателите е те
да могат да работят съвместно с
масово разпространените (като
прибори) димери (TRIAC Dimmer), които се свързват между тях и електрическата мрежа. Наличието на
такава възможност се отбелязва в
документацията на контролерите
(TRIAC-Dimmable Controller).
Типичните контролери за реализация на този тип преобразуватели
в табл. 6 са с външен мощен MOS
транзистор, а с възможности за
димиране са дадените на редове 1,
2 и 6. Напреженията UVT (от UnderVoltage Threshold) и OVT
(OverVoltage Threshold) представляват съответно долната и горната
граница на захранващото напрежение VCC на контролера, при достигане на които той спира работата
на преобразувателя. Очевидно UVT
замества Vstart в разгледаните досега контролери, а UVT е нов параметър, реално за защита при
прекъсване на веригата на товара
(Output Open), тъй като това води
до повишаване на VCC. Максималното напрежение на изхода на контролерите за подаване на гейта на Т
е VOUT, а максималният му импулсен
ток е IOUT. Характерът на приложенията на преобразувателите определя по-голямата вероятност от
късо съединение на товара, поради
което контролерите имат и защита от него. Тя се задейства и изключва товара (Hiccup Shutdown) при
напрежение VHС (по-голямо от VSENSE)
на входа CS, а токът, при който
става това, е Hiccup Current.
Контролерът на ред 1 от табл. 6
позволява реализацията на преобра-
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Таблица 7. Модули за печатни платки.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
2
3
4
5
6

AME1-3.3SAZ [10]
AA04D1212A [10]
LD03-10B05R2 [6]
KWD15-1515 [15]
T M S B 2 -2 8 5 [7 ]
ECE05US48 [14]

A im t e c
Delta Electronics
M o rs u n
T D K -L a m b d a
Traco Power
XP Power

V A C ,V /V D C ,V ; (I C C ,m A ) [P o ,W ];
{ I in r u s h ,A }

90-305/130/430; (20) {15}
85-264/120-370; (76max) [4]; {25max}
85-264/100-370; (30) [3]; {20}
85-265/110-340; (30) [15]
90-264/120-370; (41) [2]
85-264/120-370; (100) [5]; {40}

зуватели по схемите на фиг. 1 и фиг.
2 за напрежения 90-264 V. Желаната
стойност на fo се задава чрез външен
резистор, а димирането се извършва
с тиристор, управляван от специален изход на ИС. Особеност на контролера на ред 2 е наличието на вход
ZCD, който едновременно следи преминаването на мрежовото напрежение през нулата и осигурява защита
от недопустимо големи изходни напрежения, която се задейства при
OVP=5,5 V. За намаляване на създаваните електромагнитни смущения
честотата fo не е фиксирана, а се
променя в зависимост от мрежовото напрежение. Контролерът на ред
3 осигурява нежелани относителни
промени на тока до ±4% на тока през
LED и има два режима на работа – за
получаване на голям cosϕ и на малки
пулсации на тока през LED, установявани чрез външен резистор с определено съпротивление. Чрез друг резистор се избира работа на контролера по схемите на фиг. 1 и фиг. 2. В
квазирезонансен режим е предвидено
да работи контролерът на ред 4,
който може да се пуска в действие
непосредствено от мрежовото напрежение с максимално допустима
амплитуда 800 V. Чрез оптрон (освен с RS ) може да се контролира
токът през LED. Допълнителна
възможност е ползването на контролера за реализация на стабилизатори на напрежение. В същия режим
може да работи и контролерът на
ред 5, като ШИМ импулсите му имат
dmax=99%. Стойността на fo зависи
от изходната мощност на преобразувателя – при над 30% от максималната се работи със 130 kHz, докато
при по-малка мощност fo намалява.
Последният контролер от табл.6
има 3 разновидности, като дадената на ред 6 е TypeC, позволяваща
димиране с d между 1% и 100%, тази
с означение ХС9401А е предвидена
за осигуряване на максимален cosϕ, а
ХС9401В – за много стабилен ток
през LED. И трите могат да работят с мрежово напрежение 85-270
V, както и по схемата на фиг. 2 с
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V o,V /Iom ax,m A ; (dV o,% )
[V ripple,m V ]; [C om ax,mF}

3 ,3 / 3 0 0 ; (± 5 ) [2 0 0 ]; {2 2 0 0 }
±12/±166; (±1) [100]; {330}
5 / 6 0 0 ; (± 2 ) [5 0 ]; {6 0 0 0 }
±15/±520; (±5) [150]
8 / 2 5 0 ,5 / 2 5 0 ; (± 5 ,± 2 ) [8 0 ;5 ]
48/100; (±1) [480]

променливо напрежение 12 V и постоянно 12 V.

Модули за печатни
платки
Освен наименованието AC-DC
Power Supply for PCB се използват ACDC Converter и AC/DC Power Module.
Основната схема на модулите е дадената на фиг. 1 заради галваничното разделяне на изхода от входа. Към
двете задължителни ИС (мостовият
токоизправител и контролера) могат да се прибавят и други, например за реализация на синхронен токоизправител вместо диода D. Две
са масово използваните конструкции
на модулите – платката с елементите им е залята с епоксиден компаунд, за да отговаря на изискванията за невъзпламеняемост (Encapsulated Module), и без отворен тип (Open
Frame Module).
Обикновено модулите се произвеждат в серии за различни стойности
на мрежовото напрежение (Input
Voltage), което освен променливо VAC
обикновено може да е и постоянно
VDC. Всеки от моделите в серията е
с различно постоянно изходно напрежение Vо и максимален изходен ток
Iomax, а в зависимост от максималната изходна мощност Po = VoIomax тя
може да има една или повече групи.
Обикновено различен за всеки от
моделите е и коефициентът на полезно действие (Efficiency) η, представляващ отношението в проценти на
Po и подаваната от мрежата променливотокова мощност и нарастващ с
увеличаване на Vo на модула. Консумираният от него ток ICC е обратнопропорционален на VAC, докато максимално допустимата амплитуда Iinrush
на токовия импулс при включване към
мрежата нараства с увеличаване на
VAC на модулите. Обикновено производителите посочват и границите
на честота на мрежовото напрежение, която може да е 47-63 Hz или 47440 Hz за устройства в авиацията.
Нежеланите относителни изменения
δVo на Vo обикновено са в сила при
Iomax, честотата fo е на генератора

f o ,k H z ; ( h ,% ) [ V i s o l ,k V ] ;
{M TB F,khrs}

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

100; (59) [3]; {>400}
130; (77) [3min]; {>330}
115; (74) [3min]; {>300}
(6 9 -7 5 ) [3 ]
45; (70) [3]; {>500}
130; (85) [4]; {>450}

-40¸+80 (33,7x22,2x18); [25]
-25¸+60 (36,5x27x17,1); [26]
-25¸+70 (37x24,5x18); [25]
-10¸+70 (70x48x23,5); [150]
-30¸+70 (36,5x28,4x14,8); [50]
-25¸+70 (25,4x25,4x15,2); [16]

им, а Visol е максимално допустимото
напрежение между входа и изхода (I/O
Isolation Voltage).
Поради принципа на действие на
преобразувателите върху V o има
пулсации и шум, чиято сума е изходното напрежение на пулсации
(Ripple&Noise) Vripple, измервано от
връх до връх. При ползването му като
параметър трябва да се има предвид,
че той е при определен капацитет
на кондензатора между клемите за
Vo. Също параметър е максимално
допустимата стойност C omax на
този капацитет. Експлоатационният срок на модулите, който реално
представлява времето до първа повреда (Mean Time Between Failure)
MTBF, е в сила при работа с Iomax и
две околни температури – 25 °С и
максималната, като разликата между двете стойности е няколко пъти.
За безопасна работа на модулите
те имат различни защити в зависимост от модела, като практически
задължителни са максималнотоковата (Overload Protection) и от късо съединение (Short Circuit Protection), към
които често се прибавя тази от
изходно напрежение над максимално
допустимото (Overvoltage Protection).
В табл. 7 са основните параметри на модули, като скобите в колона
2 показват броя им в серията.
Масово разпространени са и модули с по-големи Р о. Серията
TUNS50F на Cosel съдържа три модула за 5 V/10 A, 12 V/4,2 A и 24 V/2,1
A, които работят с VAC=85-264 V,
имат η между 79% и 86% и размери
58,4x37,3x12,7 mm. В производствената гама на Murata Power Solutions
присъства серията MVAD040 от 4
модула 5 V/6 A, 12 V/3,34 A, 24 V/
1,67 A и 48 V/0,84 A за VAC=90 V-264
V и VDC=120 V-300 V с η между 85,3%
и 89% при размери 101,6x50,8x28,5
mm с впечатляващия MTBF>1000
khrs. Актуален пример (от юни 2015
г.) са и двете серии мощни токоизправители FARM1xxx за Ро=750W и
FARM2xxx за Po=1000W на Vicor с Vo
между 250 и 370 V, η=96% и размери
57,9x55,9x12,7 mm.
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платена публикация

М+С Хидравлик АД представя на българския и
световен пазар иновативен хидравличен мотор
В резултат на непрекъснатото развитие на научно-техническата и развойна дейност, както и на политиката
на компанията за продуктово обновление и разширяване на пазарните позиции, М+С Хидравлик АД започна разработката и внедряването в производство на нов и иновативен продукт - двускоростен радиално-бутален хидравличен мотор с намалени стартови загуби
и повишен срок на експлоатация, който предстои да бъде представен на българския и световния пазар до края на
2016 година.

изходящия вал и работа на хидромотора при много високо налягане (400-450
bar). Това може да се постигне посредством бавноходовия с висок въртящ момент радиално-бутален хидравличен мотор. Той се монтира на труднодостъпни места на тежки машини, престоят
за ремонт на които е твърде скъп и отнема много време.

Усъвършенствана
конструкция

Иновация в дизайна
Вече е ход процедура по регистрация
на полезен модел в Патентното ведомство на Република България, тъй като
са внесени известни промени в стандартната конструкция на радиално-буталния хидравличен мотор, с които разработеният хидромотор се явява нов
иновативен продукт на пазара. Чрез
тези конструктивни изменения ще се
повишат експлоатационният срок и
надеждността на работа на радиалнобуталния хидравличен мотор. Именно
това е един от най-важните технически показатели, имайки предвид специфичните приложения на този тип хидравличен мотор.

При разработката на иновативния
продукт техническият екип от инженери-конструктори и технолози на
М+С Хидравлик АД внася промени по
конструкцията на стандартния радиално-бутален хидравличен мотор. Про-

Особености и
приложения
Радиално-буталният хидравличен
мотор се използва в трансмисии на
тежки трактори, пътно-транспортни, строителни и бойни машини, за хидрозадвижване в металургията, нефтодобивната и минната техника (лентови
транспортьори и конвейери, лебедки,
дробилки, шредери, големи земекопни машини и др.). За задвижването на тези машини се изисква генерирането на изключително висок въртящ момент (10002500 Nm) с ниска скорост на въртене на
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мените осигуряват по-равномерно разпределение върху по-голяма площ на
тангенциалните сили в работните камери на хидромотора и намаляване силите на триене при търкаляне на ролките на буталата по вътрешната
опорна повърхност на статора. С това се увеличава срокът на експлоатация
на радиално-буталния хидравличен мо-
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тор, както и се подобрява технологичността на изработката му чрез замяна на някои детайли с по-малко на брой
и вид конструктивни елементи.

Предизвикателствo
пред производствените
технологии
С разработката и внедряването в
производство на бавноходовия двускоростен радиално-бутален хидравличен
мотор с намалени стартови загуби и
повишен срок на експлоатация, М+С
Хидравлик АД се изправя пред ново предизвикателство в своята дейност. Този тип хидравлични мотори са едни от
най-сложните хидравлични изделия по
своята конструкция с много високи
технически изисквания към качеството на детайлите и вложените материали. Изработката на детайлите на радиално-буталния хидравличен мотор
изисква използването на високи технологии и най-съвременни металообработващи машини. Това е и една от причините, поради която досега нито една българска фирма не е успяла на разработи и внедри в производство радиално-бутален хидравличен мотор.

Икономически
целесъобразна
инвестиция
Маркетинговите проучвания и пазарни анализи, проведени от М+С Хидравлик АД, както и писмата за намерения и запитвания от клиенти и дистрибутори, показват че търсенето и
продажбите на този тип хидромотори
е с устойчив тренд и инвестициите в
този продукт са икономически целесъобразни. Включването на радиално-буталния хидравличен мотор в номенклатурата на произвежданите от М+С
Хидравлик АД изделия и представянето
му на европейския и световния пазар ще
доведе до разширяване на пазарните позиции на фирмата. По този начин М+С
Хидравлик АД ще се включи към авторитетното семейство на световните
производители на хидравлични мотори
с бутално разпределение - Eaton; Parker;
Bosch Rexroth; Poclain Hydraulics.

Казанлък 6100, ул. Козлодуй 68
тел.: +359 431 65167
msh@ms-hydraulic.com
www.ms-hydraulic.com

73

автоматизация

Облачни
концепции
за човеко-машинен
интерфейс
К

акто почти всички останали
приложения в областта на индустриалната автоматизация, и платформите, базирани на човеко-машинен интерфейс (human machine interface, HMI), вече са достъпни в облачна среда, като така осигуряват пониски разходи, по-бързо и лесно внедряване и достъп до необходимите
данни от всяка точка на света.
HMI/SCADA системите по принцип генерират огромни обеми от
данни, които трябва да бъдат достъпни за множество потребители,
обикновено ситуирани в различни и
отдалечени помежду си локации.
Изискването за надежден и високоскоростен двупосочен жичен и безжи-
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чен достъп до необходимата информация е сред основните причини облачните платформи да станат бързо
популярни и в индустрията, след
като от години се прилагат успешно в сферата на търговията и услугите.

Преход към облачна HMI
архитектура
Преходът към облак-базирани HMI
архитектури значително намалява
разходите и подобрява функционалността. Потребителите имат
възможност за лесен и бърз достъп
до необходимите данни и чрез персонални мобилни устройства като
смартфони и компютри, както и за
получаване на SMS или имейл известия. Облачната архитектура на

практика елиминира необходимостта от сериозни финансови вложения
и множеството проблеми, свързани
с хардуерния слой на IT инфраструктурата.
Тази нова парадигма предлага динамика и достъпна мащабируемост
в допълнение към значителния потенциал за икономия на средства. Така
на компаниите не им се налага да
харчат за софтуерни лицензи, излишен хардуер, както и за оборудване
на обекти за възстановяване след
бедствие, които може и никога да не
бъдат използвани. Облачните платформи им позволяват бързо и лесно
да добавят нови виртуални ресурси
към архитектурата, когато такива
са необходими, вместо да проектират предварително физически сис-
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теми с излишно голям капацитет.
Доскоро съхранението на данни
беше изключително голямо перо от
бюджетите на фирмите, тъй като
информацията трябваше да бъде
съхраняване на отделни сървъри, разположени в различни географски локации. Необходимо бе да се наеме и
заплаща на IT персонал, който да
обслужва тези активи и да осигурява безпроблемен достъп до данните
в тях. Облак-базираните приложения,
от друга страна, позволяват лесно
архивиране на данни на принципа „плати-когато-използваш“. Той гарантира, че потребителите ще заплатят
само за обема пространство за
съхранение, от който се нуждаят, а
облачният сървър ще осигури необходимите резервни копия и поддръжка.

HMI софтуерът в
облачна среда
Много от доставчиците на софтуер за човеко-машинен интерфейс
вече включват в програмните конфигурации възможности за използване в облачна среда. Те позволяват
съхранение и архивиране на данни,
визуализация и анализ в облака. Някои
доставчици на HMI софтуер разработват и т. нар. Software-as-a-Service
(софтуер като услуга, SaaS) приложения, които включват телеметрия и
отдалечен мониторинг. На пазара са
достъпни предложения и от производители на оригинално оборудване
(OEM), които предлагат паралелни
облачни услуги към произвежданите
продукти.
Някои крайни потребители смя-
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тат, че облакът е по-подходящ за
некритични приложения и дейности
като осъществяване на мониторинг
и наблюдение, отколкото за упражняване на контрол на критични активи. Все по-масовият преход на HMI
архитектурите за индустриални
приложения в облачна среда доказва,
че това не е така.
Облачните приложения предлагат
редица нови бизнес модели и множество възможности за производителите на HMI софтуер. Все още са
налице обаче притеснения, свързани
със сигурността на данните, съхранявани в облачна среда. Човеко-машинният интерфейс и системите за
автоматизация са ключови за много
индустриални дейности и производства. Тяхната ефективност и сигурност е критична за развитието на
целия бизнес на индустриалните
предприятия. Ето защо много от тях
все още предпочитат физическата
инфраструктура пред облачните
платформи. Дори по-консервативните потребители обаче все по-често
са склонни да изпробват облачни
решения за отдалечен мониторинг,
които не предполагат контролни
функции.
Последните иновации в областта
на HMI софтуера използват виртуални контролни табла, инструменти
със сложна йерархия и разширена
мобилност, за да подобрят възможностите за визуализация на производствените операции и да осигурят
по-стабилни информационни връзки.
Такива решения увеличават издръжливостта и гъвкавостта на
HMI приложенията дори в комплекс-

на индустриална среда. Всички тези
предимства помагат на компаниите
да оптимизират дейността си на
базата на реалните изисквания на
клиентите и моментните бизнес
условия.

Предимства на облакбазираните системи
Основно предимство на облачните платформи е самият облачен
модел. Той елиминира нуждата от
закупуване на софтуер и хардуер,
заплащане на необходимите лицензи,
осигуряване на поддръжка. Сред ползите от използване на облачни услуги са и много по-ниските общи разходи за потребителите. Същевременно облачният модел позволява на
доставчиците на HMI решения да
реализират допълнителни приходи
чрез предлагането на облачна версия
на даден продукт или услуга. Предлагането на софтуер като услуга (SaaS)
и заплащането само на използван
ресурс може да бъде особено привлекателно за компании, които разполагат с множество и географски разпръснати физически активи, за които се нуждаят от софтуерни системи за отдалечен мониторинг и контрол. Не е необходимо да се заплаща
за най-новата версия на вече закупен
или лицензиран софтуер. Отпада и
нуждата от хардуер, на който да
бъде „хоствана“ или инсталирана и
оперирана софтуерната система –
физически сървър, който се нуждае
от поддръжка, персонал, който да го
обслужва, и др.
Основно предимство на облак-базираните архитектури е, че те не
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се амортизират с времето, подобно на физическото оборудване. Версиите им не остаряват, отстранен
е проблемът с несъвместимост на
софтуера и хардуера поради това, че
са от различни „поколения“ технологии. При облачните платформи всички интегрирани елементи на производствената система се обслужват
от една и съща версия на приложението. Изключително удобство за потребителите на облачни HMI услуги
е възможността да установят
връзка с контролната система от
всяка точка на света през всяко устройство, разполагащо с интернет
връзка.

Достъп до данни в
облачни HMI приложения
Достъпът до производствени и
други индустриални данни, съхранявани и обработвани в облак-базирани
архитектури, чрез мобилни устройства като смартфони, таблети и
лаптопи, осигурява множество предимства. Налице са обаче някои съоб-
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ражения относно сигурността на
данните в облачна среда. Въпреки че
облачните услуги от години се използват в други сфери и са доказали
рентабилността си за редица приложения, особено в търговията много индустриални потребители не се
решават на преход към облачна HMI
архитектура поради липса на достатъчно информация относно начина й на работа.
Мобилните и облачни технологии
могат да осигурят достатъчно сигурен и надежден незабавен достъп
от всяка точка до производствените данни и да бъдат използвани дори
от потребители с ограничен или
никакъв опит в областта. За облачната технология може да се мисли
като за множество допълнителни и
физически отделени помежду си
сървъри за съхранение на данни, някои от които са безплатни, а други
се предлагат срещу заплащане като
услуга. Тези облачни активи могат да
бъдат извън инфраструктурата на
предприятието, както е при публич-

ните и хибридните облачни платформи, или локални – при частните облачни системи.
Достъпът до данни в HMI софтуера чрез мобилни устройства през
облачната архитектура обикновено
е по-добро решение от използването
на вътрешна IT инфраструктура за
разпределение на информацията.
Този достъп може да бъде двупосочен, като чрез мобилните устройства или браузъра на персонален компютър, свързан с интернет, не само
се визуализират данни и графики за
производствените процеси, но и се
инициират контролни действия.
Обикновено те са насочени към машината или оборудването, които
HMI софтуерът управлява и/или наблюдава.

Риск от загуба на
достъп до контролните
функции
Едно от най-сериозните опасения
за индустриалните потребители, ще
се отнася до прехода към облачна HMI
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архитектура, е рискът от загуба на
контрол върху машините и оборудването, особено върху критичните активи. Ако сървър или друг тип IT хардуер, притежаван или поддържан от
дадена фирма, се повреди, обикновено могат да бъдат предприети навременни локални мерки от отговорните служители. В случай на мониторинг чрез облачна платформа контролът и информацията за настъпилия
проблем са сравнително по-ограничени поради физическата отдалеченост
от обекта. Съществуват обаче стратегии за повишаване на устойчивостта и надеждността на облачните
платформи, както и достъпността
и сигурността на данните, съхранявани в тях.
Възможно е поддържането в готовност на резервна облачна архитектура, в случай че основната излезе от строя. Към резервната платформа могат да бъдат насочени всички данни от производството, като
скоростта на трансфер зависи от
това колко са критични наблюдава-
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ните и управлявани системи за ефективността, непрекъснатата работа и производителността на предприятието. С цел най-бързо осъществяване на такъв трансфер някои
компании изпращат данните едновременно към две независими резервни облачни системи, като така намаляват времето за пренос наполовина. В такива случаи обаче разходите са значително по-високи поради
необходимостта от заплащане на
два доставчика на облачни услуги. Поефективна алтернатива в разходен
план е ангажирането на втори доставчик само ако системата, предлагана от първия, е в неизправност.
Времето за възстановяване на мониторинга и контрола при такива обстоятелства ще зависи от това
колко бързо HMI софтуерът може да
качи необходимите данни на резервния облачен сървър.

ните услуги и мобилния достъп е
сигурността. Важно е да се отбележи, че когато вътрешните сървъри
са свързани към външни мрежи като
интернет с цел осигуряване на
свързаност на мобилни устройства,
системата също става уязвима на
атаки срещу сигурността, подобно
на ситуацията при облачния модел.
В малките фирми обикновено има
само един служител, ангажиран с
осигуряване, мониторинг и поддържане на киберсигурността на системата. Дори в по-големите компании
отделите по IT сигурност наброяват
едва няколко човека, които се грижат
за сигурния достъп до HMI платформата от мобилни устройства. Доставчиците на облачни услуги, от
друга страна, разполагат със стотици души персонал, които работят по
въпросите, свързани с киберсигурността на облачната платформа.

Сигурност

Свързване с облачната
архитектура

Друго сериозно притеснение на
компаниите по отношение на облач-

Първата стъпка към изграждане
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на система за обмен на данни между
HMI платформата и мобилни устройства през облачна архитектура е
изборът на доставчик на облачни
услуги. Следва избор на HMI софтуер, който разполага с поддръжка на
облачна свързаност и изпращане на
данни към мобилни устройства.
Свързването с облачната архитектура типично се осигурява през
Ethernet чрез стандартен протокол
като TCP/IP. Въпреки че повечето
HMI платформи покриват стандартите за свързване с облачни системи, при някои конфигурацията на
връзката е бърза и опростена, а при
други се изисква сложна настройка.
В много случаи HMI приложението се
хоства в контролирана локална среда с облачен гейтуей (gateway), например TCP/IP клиентски сървър, който
се свързва към облак-базиран архиватор на данни (historian). Така само
вече събраните и архивирани данни
се съхраняват в облака, а достъпът
до информация в реално време се
осъществява локално. Може да бъде
добавена функция за мобилен отдалечен достъп до информацията в
реално време през облака, като за
такива приложения се изискват двупосочна комуникация и възможности
за осъществяване на контрол от
мобилното устройство.
Що се отнася до поддръжката на
мобилни устройства, HMI софтуерът трябва да отговаря на стандарта HTML5, като това позволява
настройка на мобилна версия на приложението и използването й от
множество различни мобилни устройства с операционна система,
поддържаща HTML5.
Има две основни възможности за
достъп до данните в HMI системата чрез мобилно устройство – през
браузър или чрез мобилно приложение. На базата на HTML5 HMI софтуерът позволява на всяко мобилно устройство визуализация, подобна на
тази на персонален компютър. При
използването на уеб браузър приложението трябва да бъде заредено и
да се въведе адресът на облака, за да
се осъществи връзка. Тези две
стъпки са относително прости, но
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времеемки. Мобилните приложения
се справят с всичко това автоматично и много по-бързо – само чрез
натискане на бутона за стартиране. Минуси при тях са по-трудното
разработване на самото приложение
и необходимостта потребителите
да го свалят и инсталират, преди да
го използват. Необходимо е и регулярно обновяване, за да се инсталира
най-новата версия на приложението,
което да гарантира надеждната му
и безпроблемна работа. Браузър-базираният достъп до облачните платформи, от друга страна, изисква
само операционна система и търсачка, които традиционно вече съществуват на устройството, като
така настройката и поддръжката на
връзката с облака е по-лесна.

Осигуряване на сигурен и
надежден достъп
Като във всички други приложения,
свързани с уеб-базиран достъп, и при
облачните платформи е необходимо
осигуряването на система за сигурност. Когато се осъществява
достъп до HMI платформата през
облака чрез мобилно устройство,
потребителите трябва да бъдат
идентифицирани и да преминат процес на удостоверяване чрез въвеждане на потребителско име и парола.
Удостоверяването е индустриален
стандарт и е включено в HTTP протокола. За много приложения тази
простичка стъпка е напълно достатъчна, за да се гарантира необходимата сигурност.
От гледна точка на сигурността
на данните обаче може да се налага
кодиране. В Microsoft Windows стандартно е SSL кодирането, както и
при мобилните операционни системи, но трябва да бъде активирано.
Кодирането гарантира, че всякаква
информация, до която е осъществен
достъп от неидентифицирано устройство, ще бъде неразбираема.
Друго ниво на сигурност в системата може да бъде създадено, като
се позволи достъп през облака само
на устройства от предварително
зададен списък. Избраният HMI софтуер трябва да позволява на потре-
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бителите лесно да създават и поддържат списък на
разрешените устройства. Всеки опит за достъп от
устройство извън списъка бива отхвърлян.

Използване на облачна архитектура за
осигуряване на мобилност
Облакът може да изпраща информация от PC-базирана HMI платформа към таблети и смартфони, позволявайки на отдалечени потребители достъп до данни за
операциите в графичен, текстов и числен вид. Технологията се използва все по-масово в третирането на питейни и отпадъчни води, нефтената и газова индустрия, ВЕИ сектора и т. н. Благодарение на мобилността
и функциите, които тази технология опосредства, мониторингът и контролът на системите за автоматизация и измервателната апаратура чрез HMI софтуера
могат да бъдат осъществявани посредством персонални мобилни устройства. Данните се събират в облака
от HMI платформата и могат да бъдат визуализирани
на което и да е оторизирано устройство.
Така облакът се превръща в основен и централизиран
архиватор на данни, използван от потребители в различни точки на света, например от персонала на различни международни клонове на една и съща компания. Така
служителите могат да получат отдалечен достъп до
необходимата информация за производствените и
съпътстващите операции, независимо къде се намират.

Ако потребителите са локални и са ситуирани в една и
съща сграда или съоръжение, не е необходимо обезателно HMI софтуерът да се свързва с облачна платформа. В
такива случаи може да се използва Wi-Fi за обезпечаване
на безжичната комуникация със системата чрез мобилни устройства.
Друго често срещано приложение на облачната архитектура е осигуряването от страна на доставчика или
инсталатора на отдалечена поддръжка за системи, машини или оборудване, внедрени в дадено индустриално
съоръжение. Подобна конфигурация позволява не само
събиране и обработка на данни за работата на оборудването в реално време в облака, както и осигуряване на
дистанционно обслужване и отстраняване на проблеми,
но и осъществяване на прогнозна поддръжка, която да
предотврати евентуални аварии, прекъсвания на производството и скъпи и времеемки ремонти. Интеграторите на контролни системи също биха могли да предлагат облак-базиран мониторинг като услуга, като част
от основното обслужване на клиентите или като допълнителна възможност по заявка.
Използването на облачни услуги за достъп до HMI
платформата в дадено предприятие традиционно е много по-лесно, бързо и евтино решение от закупуването,
внедряването и поддържането на цяла локална IT инфраструктура. Възможностите на облака позволяват лесно
и удобно мащабиране с времето и добавяне на допълнителни системи, които да бъдат наблюдавани и управлявани, както и на необходимия за тях облачен ресурс.

Възможности за частни облачни HMI
платформи
Въпреки че облачните услуги са утвърдени в търговията и социалната сфера, в HMI приложенията те са сравнително нова технология. Все по-масовото им използване се дължи на множеството предимства, които осигуряват – удобен, бърз и лесен достъп до споделена база
данни и множество свързани конфигуриеруеми IT ресурси, включително мрежи, сървъри, памети, приложения и
услуги. Всички необходими облачни активи могат да
бъдат незабавно осигурени или освободени без нужда от
значителни усилия от страна на потребителя или намеса на доставчика.
На пазара са достъпни HMI платформи и услуги, позволяващи на компаниите да конфигурират и използват
вътрешен за компанията локален облак, който замества
необходимата иначе физическа IT инфраструктура. Те
могат да използват облачните услуги и в комбинация с
реална хардуерна и софтуерна архитектура. Независимо
дали облакът е публичен, частен или хибриден, възможностите по отношение на достъпа, събирането, съхранението, архивирането, обработването и визуализацията на данни са сходни. Благодарение на развитието на
технологиите, днес е възможно индустриалните HMI
системи лесно и без нужда от специално програмиране
да се възползват от цялата тази функционалност.
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PSENcode - сензори с вградена
логика за безопасност и защита
от манипулация
Сензорите PSENcode се използват за безопасен мониторинг на позиция на защитни врати и капаци в съответствие с EN 60947-5-3, както и за общ мониторинг
на позиция.
Благодарение на вградените входове и изходи за безопасност и мониторинг, PSEN code са съвместими с продуктите на други производители. Сензорите са с вградена логика за мониторинг на функции за безопасност
и интерфейс за серийно свързване с други сензори, koето ги прави изключително подходящи за широка гама
от приложения, както и за модернизация на вашия производствен процес.

Предимства на гамата:
• максимална защита при работа благодарение на
RFID технологията;
• подходящ за монтаж на защитни врати, капаци
и панели;
• до четири посоки на задействане и приближаване, всяка с две различни работни разстояния;
• отговаря на изискванията на новия стандарт EN
ISO 14119;
• вграден интерфейс за серийно свързване с други
сензори до PL e EN/ISO 13849-1.

деждно решение в съответствие с ниво на изпълнение PL
e EN/ISO 13849-1.

PSENcode за мониторинг на позиция: три
позиции - един сензор за безопасност
Една от версиите на кодираните сензори за безопасност PSEN csx.19 е подходяща за мониторинг за безопасна позиция. В този случай PSENcode надеждно следи до три
позиции, които могат да изпълняват различни функции
за безопасност.
Светодиодната индикация осигурява бърза и удобна диагностика. Благодарение на начина на свързване с 5-пинов
конектор M12, новият сензор PSENcode идеално се вписва
във всяка среда.

Нов сензор PSENcode slimline с тънък
профил на корпуса

За мониторинг на защитни врати, благодарение
на технологията RFID, PSEN code предлага най-високо ниво на безопасност и на защита от манипулация в най-компактни размери.
Съществуват 3 типа на кодиране:
• кодирани (coded) - реагират на точно определени задействащи устройства;
• напълно кодирани (fully coded) - реагират само на едно
задействащо устройство с възможност за настройване за работа с друго задействащо устройство при необходимост;
• уникално кодирани (unique coded) - реагират само на едно задействащо устройство.
С вградения интерфейс за серийно свързване с други сензори като PSENcode, PSENini, PSENslock, PSENsgate получавате изключително икономично и в същото време на-
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Сега сензорът PSENcode се предлага и във вариант с
тънък профил на корпуса с височина само от 13 мм - идеален при асемблиране на врати, капаци или панели.
PSEN code slimline е много гъвкаво решение, предоставящо няколко посоки и подходи за задействане, както и 2
различни работни разстояния.

Максимална защита при работа за
максимално голям брой приложения
Благодарение на гъвкавата си функционалност,
PSENcode предлага на проектантите голяма свобода при
проектиране на машините. Така гамата може да се интегрира в решения, където доскоро са се използвали само
магнитни сензори за безопасност.
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Вайд-Бул - представител
на ReeR за България
Повече от 50 години качество и иновации
Италианската фирма ReeR е основана в Торино
през 1959 г., залагайки още от самото начало на
иновациите и технологиите. През годините фирмата се развила до мащаби, значителни за индустрията, което прави компанията фактор в бранша на
автоматизацията не само в Италия, а и по света.
Благодарение на забележителното развитие на направлението си за сигурност, ReeR става световен
лидер в сферата на оптоелектронните сензори и
промишлената безопасност.
Първите сензори за безопасност от ReeR достигат пазара в средата на 70-те години, а светлинните завеси са реализирани в началото на 80-те.
Това прави ReeR един от най-значимите производители в Италия и един от водещите европейски
производители на оптоелектронни сензори за промишлена безопасност.
Това, което прави решенията на ReeR надеждни и
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ефективни, се базира на огромни инвестиции и развиване на иновации. Силната ангажираност в национални, европейски и международни комитети по стандартизация, гарантира ноу-хау на най-високо ниво.
В същото време опитът на ReeR се поставя в
услуга на все по-нарастващата култура на безопасност. Добре развитата структура на ReeR в международен план, играе ключова роля в развитието на
всеки от продуктите на компанията. Непрекъснатото разширяване на продуктовата гама позиционира ReeR като доставчик на решения за автоматизация в световен мащаб.
ReeR предлага широк спектър от оптоелектронни сензори на достъпна цена, което ги прави
предпочитан партньор в света на промишлената безопасност.
За повече информация и цени се свържете с найблизкия до вас офис на Вайд-Бул ЕООД.
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Съвременни SiC
и GaN прибори
за силови
приложения
М

ощните полупроводникови прибори и модулите на тяхна основа вече
са задължителни за осигуряване на
функционирането и постигане на
желаните параметри на все повече
изделия на силовата електроника в
индустрията, енергетиката и транспортната техника. Един от ефективните начини за подобряване на характеристиките им (намаляване на енергийните загуби, увеличаване на доставяната мощност от единица обем на
изделието и намаляване на размерите и теглото) е замяна на масово
разпространения в производството
на приборите силиций с други полупроводници. Многогодишната изследователска работа очертава засега като
най-подходящи SiC и в по-малка степен GaN за производството на прибори, на чиято основа се изгражда
новото поколение силови системи. В
статията се дават кратки сведения
за двата полупроводника и се описват
видовете базирани на тях прибори с
многобройни конкретни примери и области на приложение. Отделено е място на модулите за вграждане в апаратури и са дадени примери за съвременни изделия с тях.

Същност на SiC и GaS
мощни прибори
От около 150 разновидности на
SiC реално се използва само 4H-SiC,
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чието означение отразява специфичната структура на неговия кристал.
Широчината на забранената му зона
е приблизително 3 пъти по-голяма
от тази на силиция, а пробивното
напрежение – практически 10 пъти
по-голямо, което позволява създаване на високоволтови прибори, чиято реализация от силиций е невъзможна. Свойствата на SiC се
запазват до температура малко над
600 °С, което предимство се потвърждава от изследванията на
експериментални модели на транзистори и сензори. Засега по технологични причини се произвеждат прибори с максимална работна температура 225 °С.
Тъй като в силовата електроника
полупроводниковите прибори работят основно като ключове, съществена особеност е, че затворен
ключ от SiC има типично 5 пъти помалко съпротивление от силициев
ключ със същата структура, което
означава по-малка разсейвана мощност при даден ток и по-голям ток
за определена мощност. Около 3
пъти по-малка е и разсейваната мощност при превключване. Не по-малко
предимство е приблизително 2,5
пъти по-голямата топлопроводимост на SiC, т. е. освен по-малкото
нагряване, приборите се охлаждат
по-добре. Резултат от всичко това
са възможностите за реализация на
високоволтови прибори за работа

при високи температури, на такива
с малки размери и опростено или
никакво охлаждане и на по-плътен
монтаж (по-малки и леки апаратури).
Недостатък на SiC е с около 50% помалката подвижност на преминаващите през него електрони, което
реално не позволява създаването на
високочестотни прибори.
За да се подчертае важността на
приборите от SiC, може да се добави, че водещи световни производители на електротехнически апарати и
оборудване (например ABB) са създали свои научноизследователски центрове за разработване на технология.
Галиевият нитрид е практически
със същата широчина на забранената зона както SiC и 15 пъти по-голямо пробивно напрежение от Si и подобна на него подвижност на електроните и топлопроводимост. В сравнение със SiC това означава възможност за реализация на още по-високоволтови прибори, но не с толкова
големи токове. Предимство на GaN
спрямо SiC е по-ниската му цена. През
следващите години се очаква разширяване на приложенията на приборите от GaN, особено в областта на
ключовите стабилизатори, чрез увеличаване на работната им честота
до стотина MHz (при ползване на Si
прибори тя е под 10 MHz) и съответно намаляване на размерите им, както и на разсейваната мощност под
1% от тази на товара.
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Първите стъпки за реализацията на прибори от SiC и
GaN са направени преди повече от 20 години, но бързо
нарастващите им съвременни приложения се дължат в
значителна степен не само на подобряването на структурата и параметрите им, но и на намаляване на производствените разходи.

SiC диоди
За намаляване на пада на напрежение върху отпушените диоди и съответно разсейваната мощност върху
тях, основно се използват диоди на Шотки с множество конструктивни различия и наименования Schottky
Barrier Diode (SBD), Junction Barrier Diode (JBD), Schottky
Diode и Schottky Rectifier. Предимство спрямо силициевите диоди са и около 3 пъти по-малките енергийни
загуби при смяна на състоянието им от отпушено в
запушено и обратно. В голяма част от приложенията
диодите са в режим на непрекъсната смяна и затова е
важно доколко загубите зависят от честотата – при
Si диоди те нарастват с нея, докато при SiC са неизменни. Това означава възможност за работа при повисоки честоти, където част от елементите на устройствата са с по-малки размери и тегло. Напрежението върху отпушените SiC диоди нараства с увеличаване на температурата им за разлика от Si диоди,
където то намалява. Същественото предимство е
възможността за успоредно свързване на SiC диоди. Покъсите преходни процеси при смяна на състоянието им
изисква по-малки по размери и тегло противосмутителни филтри, а в много случаи и избягването на допълни-

телни елементи, необходими на Si диоди за осигуряване
на нормалната им работа.
Максималният постоянен ток на SiC диоди е в зависимост от модела и типичните му граници са от части
от ампера до няколко стотици ампера. Вторият основен параметър е максималното обратно напрежение с
типични стойности между 600 и 1700 V и рядко до 8 kV.
Един от масово използваните типове са самостоятелните диоди (един диод в корпус), примери за каквито
са TRS6E65C за 650 V/6 А, APT30SCD120B за 1200 V/30
A и GB50SLT12-247 за 1200 V/100 A. Съществуват двойни диоди (два в корпус), които може да са със свързани
катоди, например TRS24N65D за 650 V/12 A (токът е за
всеки от диодите – per leg), да са самостоятелни, например APT2X61DC120J за 1200 V/60 А или свързани последователно, например STPSC6TH13TI за 650 V/6 A. В каталозите двойните диоди често са в раздел „Мощни
модули“ (SiC Diode Power Module).
Типичните приложения на SiC диоди са в преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение (DC-DC
Converter), ключови стабилизатори (SMPS), схеми за подобряване на фактора на мощността, инвертори за
фотоволтаици и вятърни генератори, управление на
електродвигатели, системи за индукционно нагряване.
През последните години се засили интересът към
реализацията на високоволтови диоди с максимално напрежение вече надхвърлящо 20 kV в експериментални
модели. Сред сравнително специфичните им области
на приложение засега са умножители на напрежение, запалителни системи, в нефтодобивната и военната промишленост. Такива са pin диодите (SiC PiN Diode, SiC
PiN Rectifier), чието наименование показва наличието
между n и р слоевете на тяхната структура на стотина пъти по-дебел от тях слой с много по-голямо съпротивление (реално имащ поведение на изолатор), благодарение на който се осигурява желаното обратно напрежение. Все още обемът на производство е по-ограничен в сравнение с другите SiC диоди, а един от типичните примери е GA01PNS150-200 с обратно напрежение 15 kV, максимален ток 1 А и работен температурен обхват от -55 до +175 °С (температура на самия кристал, а не околна). От същия тип е GA01PNS08220 за напрежение 8 kV и ток 2 А. Сред малкото изключения на високоволтов диод на Шотки е GAP3SLT33-214
за 3300 V/0,3 A.

SiC MOSFET
Наименованието им показва, че това са MOS транзистори с изолиран гейт, реализирани в кристал от SiC. Те
работят в режим на обогатяване (Enhancement Mode),
т. е. без управляващо напрежение на гейта им G имат
поведение на отворен ключ, който се затваря при подаване на такова над определена стойност. Следователно
между изводите си дрейн D и сорс S транзисторът
действа като ключ, който се отваря и затваря съответно без и със постоянно напрежение на G, т. е. SiC
MOSFET работят като ключ, управляван с напрежение.
Основната причина за избора на този режим е, че при
прекъсване (например поради повреда) на захранващото
напрежение на схемата, в която са свързани, ключът сам
се отваря и прекъсва веригата на управлявания от него
товар.
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Основните им параметри са максимално допустимото напрежение
върху отворения ключ VDSmax, максималният му постоянен ток в затворено състояние ID и съпротивлението RDS(on) на ключа. Важно е да се
добави, че VDSmax е и най-голямото
възможно напрежение на управляваните товари. Логичен е стремежът
на производителите да създават
транзистори за силовата електроника с големи стойности на първите два параметъра (високоволтови
и мощни) и малко съпротивление, за
да се приближават до идеалния ключ.
При това не трябва да се забравя, че
токът през затворения ключ отделя
върху него мощност (достигаща няколко стотици W), която се превръща в топлина. Подобно на SiC
диодите и тези транзистори работят в режим на непрекъснато отваряне и затваряне на ключа, поради
което не по-малко съществен за приложенията им параметър е максимално допустимата честота (тя е
броят на циклите отваряне-затваряне за 1 s).
Към общите предимства на SiC се
прибавят специфични за тези транзистори бърза смяна на състоянието
на ключа и съответно малки излъчвани смущения, слаба зависимост на
съпротивлението на затворения
ключ от температурата (намаляване на енергийните загуби), възможност за работа до сравнително високи честоти и до по-високи температури на кристала (в момента има
транзистори с 225 °С), намаляване
на размерите на приборите и лесно
паралелно свързване на ключовете.
Към това трябва да се прибави поголямата им максимална честота в
сравнение с тази на IGBT с допълнителен SiC диод.
Типични приложения на SiC
MOSFET са в ключови стабилизатори, схеми за подобряване на фактора
на мощността, комуникационни и
индустриални (вкл. за плазмена и лазерна обработка) апаратури, управление на електродвигатели, UPS,
мощни конвертори за локални (MicroGrid) енергийни мрежи вкл. реализация
на т. нар. полупроводникови трансформатори (Solid-State Transformer),
които по своята същност са DC-DC
преобразуватели, конвертори за
фотоволтаици, високоволтови зарядни устроства (напр. станции за
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електромобили), възобновяеми източници на енергия, осигуряване работата на високоволтови товари с
капацитивен характер, в авиационни
и космически апаратури. Характерен
пример е 75-киловатов инвертор за
стартиране на двигателите на
пътнически самолет и електрозахранване на кабината, който се е оказал с 500 kg по-лек при реализацията
му със SiC MOSFET.
Максимално допустимото напрежение на SiC MOSFET е в границите
от 900 до 1700 V, максималният ток
на затворен ключ между 5 и 90 А и
типични стойности на неговото
съпротивление от 25 милиома до
един ом.
Особеност на структурата на SiC
MOSFET е, че при формирането й
между D и S се образува диод, който
при нормалната им работа (D е положителен спрямо S) е запушен и не
оказва влияние, но не позволява наличието на нежелани и дори опасни
напрежения с обратна полярност.
Типични примери за транзистори са
SCT30N120 с основни параметри
1200 V/45 A/80 mΩ, C2M1000170D
c 1700V/5 A/1 Ω и C2M0025120D c
1200 V/90 A/25 mΩ.
В немалко приложения на SiC
MOSFET се налага свързването на
външен диод между D и S. За избягване на свързаното с това нежелано
увеличаване на размерите на устройствата вече се произвеждат транзистори, в които той е вграден (SiC
MOSFET+SiC-SBD), пример за какъвто
е SCH2080KE за 1200 V/40 A/80 mΩ.
Има сведения за разработването на
подобен с наименование SiC DioMOS
с ток 150 А и съпротивление 6 mΩ.

Други SiC прибори
С твърде ограничени приложения
главно в мощни усилватели са SiC
JFET, чието означение показва, че са
полеви транзистори с PN преход
(JFET), реализирани в SiC. Пример е
SJEP120R100A с 1200 V/17 A/80 mΩ
и работна температура на кристала -55÷+150 °С. За приложения в управлението на електродвигатели,
ключови стабилизатори, UPS и машини за заваряване се ползват техни
каскодни схеми (последователно
свързване на два транзистора), които обикновено се реализират като
модули. В APTJC120AM13VCT1AG са
използвани 16 транзистора от спо-

менатия вид за реализация на ключ
1200 V/100 A/13 mΩ.
Биполярните SiC транзистори
(SiC Junction Transistor) се използват
за работа като мощни ключове и
имат предимство спрямо SiC
MOSFET в по-големите достигнати
максимални стойности на тока и помалкото R DS(on) . Примери са
GA100JT12-227 c 1200 V/160 A/10
mΩ и GA50JT17-227 c 1700 V/100 A/
20 mΩ. Областите им на приложение са като на SiC MOSFET, но се
използват значително по-рядко поради необходимостта управляващата
ги схема да осигурява ток (в примерите около 1% от този на товара),
което усложнява и оскъпява ползващите ги апаратури и увеличава енергийните загуби.
Тиристорите от SiC (SiC Thyristor)
се използват главно за високи напрежения, които не могат да бъдат
осигурени от други прибори. Характерните им приложения са в инвертори за фотоволтаици и ветрогенератори и високоволтови DC-DC преобразуватели. Пример е GA080TH65
за 6500 V/80 A с работна температура -55÷+150 °С.

SiC модули
Предназначени са за вграждане в
устройства и представляват печатна платка със SiC прибори и други
елементи, поставена в подходящ
корпус.
Модули с диоди. Първият тип на
двойните диоди вече бе споменат в
раздел SiC диоди, а другите модули
са диодни мостове (SiC Diode Full
Bridge Power Module). Освен очевидното им приложение за токоизправители на електронни системи, те
имат и индивидуални приложения,
например в машини за заваряване и
за индукционно нагряване. Ползването на SiC в мостовете осигурява
възможност за по-просто охлаждане,
непоследствено монтиране върху
радиатор и създаване на малки смущения в процеса на работата им.
Пример е APT40DC120HJ за 1200 V/
40 A.
Модули с MOSFET. Първият тип
е класическата полумостова схема
от два последователно свързани
транзистора. Тези модули се използват за управление на електродвигатели, реализация на инвертори и конвертори, във фотоволтаици и вятъ-
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рни генератори, в системи за индукционно нагряване. Примери са
BSM180D12P2C101 за 1200 V/180 A
и FMF1200DX1-24A за 1200 V/1200
A. Модулите също с два транзистора, но самостоятелни, имат основни приложения за постояннотокови
захранвания, инвертори за фотоволтаици, за подобряване на фактора на
мощността (Full SiC PFC) и др. Като
примери могат да се посочат 10PZ12B2A040MR01-M300L68Y за
1200 V/30 A и PSF20В91А6-А за 600
V/20 A.
Следващият тип са модули с два
полумоста и многобройни индустриални приложения, особено за инвертори. Основното им предимство спрямо аналогичните инвертори с IGBT е
значително по-малката (до 3 пъти)
разсейвана мощност. Сред типичните примери е FMF800DX-24A, всеки
от транзисторите в който е с
RDC(on)=3 mΩ. Размерите на модула са
121x62 mm, заеманата от него площ
е 2 пъти по-малка от тази на модул
с IGBT и аналогични параметри.
Масово се използват модули с три
полумоста (Full SiC Six Pack Module),
обикновено самостоятелни. Техните
типични приложения са в ключови
стабилизатори, UPS, трифазни коректори на фактора на мощността,
инвертори с общо предназначение,
инвертори за работа при високи
честоти и с малки енергийни загуби,
инвертори за фотоволтаици, управление на електродвигатели, индукционно нагряване. Примери са SKiiP
13ACM12V17 за 1200 V/24 A и
CCS050M12CM2 за 1200 V/87 A. За
предпазване от прегряване те ползват същите методи, както при
класическите модули – най-често
температурата във вътрешността
им се измерва с термистор, свързан
към външна електронна схема. Нарастват приложенията на модули с
вграден контрол на тока на всеки от
транзисторите им. Поради тези
защити и прибавените драйвери за
управление на транзисторите (вместо външни) се използва и наименованието Full SiC IPM.
Хибридни модули (Hybrid SiC Power
Module). Осигуряват по-големи токове и съдържат IGBT с паралелен SiC
диод (SiC Hybrid IGBT Module), благодарение на който разсейваната мощност намалява обикновено между 30
и 45%. Приложенията им са за кон-
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вертори и инвертори (с повишена
надежност, в електрозадвижвания,
например влакове, медицински апаратури, заваръчни токоизточници),
индустриални системи, възобновяеми източници на енергия. Сред основните видове са модулите с два самостоятелни IGBT, каквито са
V23990-P629-F62-PM за 1200 V/35 A
и CMH1200DC-34S за 1700V/1200А
(размери 140x130x28 mm). Друг тип
са модулите с три полумоста (Hybrid
Six Pack Module), които нямат принципни различия от предния тип, но
се използват в трифазни системи.
Пример е PMF75CL1A120 за 1200 V/
75 А.

GaN транзистори
Създадени са през 1993 г. с точно
наименование GaN High Electron
Mobility Transistor или GaN HEMT, тъй
като двата им полупроводника са с
голяма подвижност на електроните.
Последното е важна предпоставка за
създаване на мощни прибори, работещи до значително по-високи честоти в сравнение с тези от SiC. Към
това се прибавят предимствата на
по-малки загуби на електрическа
енергия и съответно възможност за
разсейване на по-голяма мощност от
единица площ на кристала. Резултатът от всичко това е намаляване на размерите на осигуряващите
работата на транзисторите пасивни елементи, на радиаторите, печатните платки и модулите. Като
структура те са FET и практически
не създават отскоци на напрежението. Подложката, върху която се реализират, е от силиций (GaN-on-Si) или
силициев карбид (GaN-on-SiC), но поголямо е приложението на втората
поради по-малкото й топлинно съпротивление.
Първият тип са GaN транзистори за работа като постояннотокови широколентови усилватели с горна гранична честота между 2,5 и 18
GHz. Приложенията им са в ISM (например обхвата 2,4 GHz), широколентови безжични връзки (Broadband
Wireless) вкл. спътникови, радари (за
въздушен транспорт, метеорологични, в корабоплаването и за военни
цели) и индустрията – високочестотно нагряване и сушене, плазмени генератори (RF Plasma Generation),
обработка на материали. Пример e
TGF2023-2-20, който осигурява изход-

на мощност 90 W в обхват до 18
GHz, има захранващо напрежение 1232 V и максимална температура на
кристала 225 °С. На основата на
този тип транзистори се правят и
първите стъпки за реализация на ИС
на усилватели, каквито са TGA2576FL за обхвата 2,5 GHz-6 GHz с коефициент на усилване 20 и CMPA0060002F за 20 MHz-6 GHz и усилване 7.
Основно за радари се ползват
транзистори за работа в импулсен
режим (GaN HEMT Pulsed Power
Transistor), какъвто е MAGX-003135120L00 с мощност 120 W за обхвата 3,1-3,5 GHz и експлоатационен
срок (MTTF) 600 години при температура на кристала до 200 °С.
Съществуват транзистори за
работа като ключове с приложения
в телекомуникациите, радари и измервателни апаратури. Пример е
TGS2353-2-SM (единичен превключващ SPDT) за обхвата 0,5 GHz-18 GHz,
с време за смяна на състоянието под
35 ns и внасяни загуби в преминаващите сигнали под 1,5 dB.
Вторият тип са високоволтовите мощни транзистори, които работят само като ключове със същото действие както SiC MOSFET и
основно предимство няколко десетки пъти по-малко време за смяна на
състоянието. Максималните им напрежения типично са 600 V, но има
експериментални модели до 1700 V,
а токовете са между няколко А и
няколко десетки А. Използват се в
захранвания (AC-DC Switching Power
Supply) на компютърни и комуникационни системи с мощности между
няколко стотици W и няколко kW и
ефективност на преобразуването до
99%, високоволтови DC-DC преобразуватели, UPS, зарядни станции на
електромобили. Такъв е TPH3205WS
с 600 V/34 A.

GaN модули
Реално те правят първите си
стъпки. За радари се произвеждат
усилватели на мощност в S-обхвата,
каквито са MAMG-002735-085L0L с
изходна мощност 85 W, коефициент
на усилване 200 и размери 24x14x3,18
mm и MAPG-002729-350L00 за 350 W,
усилване 14 и размери 50,8x23x3,56
mm. За приложения в ключови стабилизатори с работна честота до 5
MHz е LMG5200 с входно напрежение
до 80 V и изходен ток 10 A.
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Ново поколение индустриални
климатизиращи системи от RITTAL
на технически панаир Пловдив
За пореден път и тази година Ритал ЕООД ще вземе
участие на Пловдивския международени технически панаир, който ще се проведе между 28 септември и 3 октомври. На изцяло нов щанд Ритал ще представи гама
продукти сред които ще е иновативният

Охладител за стенен монтаж Blue e+
- иновация в областта на ОВК решенията, а именно
най-новото решение от серията високоефективни охладители за стенен монтаж Blue e+. Охладителят е с гарантирана до 75% по-добра ефективност благодарение на
интегрираните компоненти за контрол на скоростта и
технологията с вградена термотръба Heat pipe. Сред предимствата на новата серия нa Rittal от ново поколение
е подобреният експлоатационен живот на компонентите и на охладителния модул благодарение на специално
разработена технология за щадящо компонентите охлаждане. Климатиците разполагат с три контролни режима, сензорен дисплей и интелигентни интерфейсни решения, които позволяват лесно и удобно управление.

зададената чрез контролния панел стойност.
Моделите от серията Blue e+ разполагат с енергиен етикет съгласно най-новите изисквания за етикетиране на уреди, свързани с енергопотреблението. В
него фигурират стойностите на коефициента за обща енергийна ефективност и на коефициента за сезонна енергийна ефективност на климатика.
Едно от най-значимите предимства на високоефективната серия климатици на Rittal е опростеното и
гъвкаво управление. Благодарение на NFC интерфейс охладителите могат да бъдат контролирани отдалечено с помощта на мобилно приложение за смартфон или
таблет. Интерфейсните възможности на моделите
включват и USB порт, посредством който може да бъде извършван бърз анализ на устройството със специализирания фирмен софтуер за диагностика RiDiag. Възможен е и отдалечен мониторинг чрез Ethernet. Серията Blue e+ се отличава с подобрена параметризация,
усъвършенствани възможности за достъп до данни за
работата на системата и опция за извеждане на многоезични съобщения на интелигентния дисплей.

Щанд - B1, палата №11, до топлата връзка с палата 10

Серията Blue e+ е последното достижение на компанията в областта на енергийно ефективните решения за охлаждане. Дизайнът им е базиран на иновативна хибридна технология, която гарантира непостигани досега икономии на енергия. Системите работят в
активен охладителен цикъл. Интегрираните регулатори на скоростта осигуряват контролирано охлаждане
спрямо моментните потребности. Вградената термотръба позволява пасивно охлаждане като разсейва
(извежда) топлината от тялото на климатика, когато околната температура в помещението падне под
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Охладителите позволяват изключително лесна и бърза инсталация, като универсалният корпус на уреда е
подходящ както за стенен вътрешен, така и за частично-външен или външен монтаж. Климатиците не изискват почти никаква поддръжка, а подмяната на филтъра става бързо и без да са необходими инструменти.
Контакти: Ритал ЕООД
София, П.К. 1592, бул.“Искърско шосе“ №7,
ж.к. Дружба 1, Търговски комплекс Европа
Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056
Факс: +359 (2) 4390659 е-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg
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осветление

Актуални
реализации на
индустриално
осветление
Индустриалното осветление в последните години бележи развитие както в технологично, така и в пазарно отношение. Стартирайки от настоящия брой на сп. Инженеринг ревю, планираме периодично да ви запознаваме с някои от най-интересните наскоро реализирани проекти за индустриално осветление у нас, като водещи фирми в бранша ще представят най-значимите си актуални реализации в областта на индустриалните осветителни системи.

"Интелигентни системи
за сигурност" оборудва
бензиностанция на
Ромпетрол с LED
осветление
Фирма „Интелигентни системи за
сигурност“ изготви и изпълни проект за 100% замяна на конвенционалното със светодиодно осветление в
бензиностанция на Ромпетрол в
столичния квартал Илиянци. Основно изискване в заданието на възложителя е да се постигне редукция на
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отношението W/Lm не по-малка от
40%.
„След енергийно обследване на
обекта изготвихме проект за подмяна на съществуващото осветление със светодиодно при спазване
изискванията на клиента за минимална осветеност. Заложихме на специализиран софтуер за проектиране на
осветление, използвайки светотехнически файлове, налични на уебстраницата ни за свободно сваляне“,
разказват от „Интелигентни систе-

ми за сигурност“.
Сред спецификите на обекта е 24часовото му използване, което означава, че част от осветителите са с
денонощен режим на работа. Самата подмяна е осъществена в рамките на 2 дни без възпрепятстване на
работата с клиенти в обекта.
„С цел оптимизиране на инвестицията и запазване на вътрешния
дизайн на обекта съвместно с клиента решихме да използваме съществуващите корпуси на осветителните тела където е възможно. Много полезен за тази цел се оказа произвежданият от нашата фирма светодиоден модул T8/T5 LED, както и
модулът Cube“, поясняват от фирмата. Благодарение на патентованата
технология на T8/T5 LED се постига
изключително добър температурен
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осветление
мениджмънт и
ефективност над
100 Lm/W при много нисък, сравним и
по-добър от стандартна флуоресцентна тръба индекс на заслепяване. Очакваният
живот на източника надминава 40
хил. часа при LM80.
„В
касовата
зона се спряхме на
дизайнерски осветител, окачен на
пендели от серията AFL за подобряване на осветеността и същевременно минимизиране на заслепяването. Така освен
практично решение се получи и красив естетически
вид. Този осветител освен добра осветеност предоставя и неограничена свобода на архитектите в интериорните решения“, разказват изпълнителите.
Осветлението в зоната е допълнено от вградените в таван осветители LED C30, като така се запазва общият облик. В търговската
част е оптимизирано разположението на осветителите. Благодарение
на високоефективните решения от
серията GRP за офис осветители с
цветна температура 4000К и индекс на цветопредаване над 80
(съгласно съвременните изследвания
за възприятие на светлината от
човешкото око) се постига и подобряване на общото възприятие на
стоките в обекта.
„Районното осветление беше морално остаряло, с неподходяща цветна температура, висока консумация
на електроенергия и ниска ефективност. Всички тези недостатъци бяха
избегнати чрез използването на нашия уличен осветител LED402C. С
него освен подобряване на горните
параметри постигнахме много подобра равномерност на осветеността. Осветлението под козирката
се изгради в съществуващите отвори с осветители LED 4x38L14. Този
осветител освен двойното подобряване на параметъра lm/W има и голямото предимство всеки модул да се
настройва в диапазона +/- 15 градуса. Това значително подобри равномерността на осветеност и с леко-

102

та постигна специфичните изисквания за осветяване на зоната за зареждане на гориво.
Светлинната визуализация на
обекта също беше заменена с LED
осветление, където използвахме нашите модули от серията In Light LED.
Ниската цена, значителната устойчивост на атмосферни условия и
много добрият температурен мениджмънт правят този модул незаменим навсякъде при скрито осветление. С този модул имаме реализирани обекти, които светят непрекъснато вече повече от 4 години с
нулева дефектност“, допълват от
„Интелигентни системи за сигурност“.
След приключване на проекта е
постигнато намаление на консумацията на електроенергия с над 63%,
което е равносилно на спестени над
125 kW на ден. Коефициентът за
оценка на проекта е зададен като
съотношение на измерената осветеност към инсталираната мощност преди и след реновацията. Подобрението на този коефициент е
почти 6 пъти. „Срокът за откупуване на инвестицията се оценява на
под 2 години, като това са реално
спестените средства от икономия.
При нови обекти този срок би бил
значително по-кратък след отчитане и цената на евентуално вложеното конвенционално осветление“, отчитат още от фирмата изпълнител.
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Логолайт Инженеринг
достави енергоспестяващи осветителни тела за
новата фабрика на АТМ
Електроникс
Логолайт Инженеринг извърши
доставка на енергоспестяващи промишлени осветителни тела за новата фабрика на един от най-големите производители за електронни
печатни платки за промишлена електроника в България АТМ Електроникс. „Над 60% от продукцията на
компанията е предназначена за износ
зад граница, главно за клиенти от
Германия, Чешка република, Италия
и Швейцария. Сред големите клиенти на АТМ Електроникс е и световно известната шведска компания
ABB. Фирмата изнася електроника
дори и за Китай. През 2014 година
АТМ е удостоена с престижната
награда на ПИБ за най-добра българска фирма в своята категория“, поясняват от Логолайт Инженеринг.
„Изискванията към промишлените
осветителни тела в новата фабрика
бяха много високи. Целеше се те са с
много нисък разход на енергия, да покриват високите изисквания за осветеност, като същевременно да не
бъдат от най-скъпите. LED осветителните тела бяха най-доброто решение от гледна точка на икономия
на електрическа енергия, но за съжаление цената им беше от 2 до 3 пъти
по-висока от цената на стандартните промишлени осветителни тела 2
х 58 W“, споделят от фирмата.
Затова от Логолайт Инженеринг
предлагат уникално решение – промишлени осветителни тела 2 х 58 W
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с ултраниска консумация на електрическа енергия. Избран е моделът
BS103 14258 на Beghelli, който има
специално разработен от Beghelli
електронен баласт с ултраниска консумация на електрическа енергия.
„Стандартните конвенционални
баласти за осветителни тела 2 х 58
W имат консумация на електрическа
енергия 134 W, качествените електронни баласти 105 W, докато специализираният електронен баласт
на Beghelli има консумация само 85
W. В съчетание с огледалния рефлектор, следващ извивките на луминесцентните тръби за по-голям светлинен поток и щипките за затваряне от Inox, осветителното тяло
BS103 14258 на Beghelli се оказа найдоброто решение. И то на една трета от цената на LED осветително
тяло със същия светлинен поток.
Друго много важно предимство на
тези осветителни тела е това, че
при специфичната работа по монтажа на електронни компоненти върху
печатните платки е необходимо
спектърът на светлината да подпомага по-доброто цветоусещане на
работника. Това е предпоставка за
намаляването на допуснатите греш-
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ки и подобряването на качеството
на произвежданите изделия.
Затова от фирмата възложител
останаха много доволни. Направените замервания на осветеност доказаха, че напълно се покриват европейските норми за осветеност“, допълни инж. Васил Димов, управител на
Логолайт Инженеринг.
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Лепила, уплътнители и покрития
на Хенкел за LED осветление
Новите технологии, повишените клиентски очаквания и строгата регулаторна рамка са фактори, които формират амбициозни
цели за производителите на осветителни тела.
Искате Вашето осветление да
се отличава с:
•Интересен дизайн и оптимизирани материали без промяна на
цвета и светимостта
•Удължен работен живот и високо качество
•По-ниски производствени разходи и по-нисък екологичен отпечатък
•Съответствие с изискванията
за химическа съвместимост и
регулации IP65, IP67, UL 94 V0.
Разберете защо Хенкел е идеалният партньор за постигане на
тези цели:

изводствените и ремонтните разходи. Тук могат да помогнат продуктите на Хенкел за лепене, уп-

Постигате:
•Защита на чувствителните
електрически компоненти срещу флуиди и прах
•Ускорен производствен процес
чрез секундно втвърдяване
•Екологични суровини

3. Топлинен мениджмънт с
LOCTITE силиконови греси, 1К
акрилни и 2К епоксидни
лепила
лътняване, защита на повърхността, терморегулация и заливане

1. Лепене и уплътняване с
LOCTITE секундни лепила, UV
лепила или прозрачни/
еластични силикони
Постигате:
•Увеличена надеждност чрез уплътняване на корпуса срещу
прах и флуиди
•Оптимизирани производствени
разходи чрез намаляване на производствените етапи

Търговско и индустриално
осветление
Индустриалното и търговско осветление се разполага в производствени помещения, офис сгради, про-

5. Формоване с ниско
налягане при електронните
и LED компоненти с
TECHNOMELT полиамидни
топлостопяеми лепила

2. Заливане - универсално и
прозрачно с LOCTITE 2компонентни полиуретани,
алкокси силикони или
епоксиди
Постигате:
•Директна защита на LED модулите чрез ултра прозрачно заливане с UV защита
•Адаптивност към вашите процеси: заливане с гъвкаво време за
втвърдяване
•Оптимизирани и автоматизирани решения за нанасяне

Постигате:
•Удължен работен живот на LED
компонентите чрез намаляване
на работната температура
•Лесна поддръжка чрез демонтируеми решения за терморегулация
•Оптимизирано производство
чрез комбинация на лепене и
терморегулация
Възползвайте се от световния
опит на компанията, комбиниран
с техническа подкрепа на място.
Използвайте най-обширното продуктово портфолио за лепила, уплътнители и продукти за повърхностна обработка. Запознайте се
с последните иновации и устойчиви решения. Използвайте оборудването за нанасяне за оптимизиране на полагането.

Знаете ли, че...
Съкращението LED означава
светло излъчващ диод (lightemitting diode)
LED фокусира светлината, докато повечето други светлинни
източници излъчват във всички
посоки. Това прави LED светлинните тела оптимални за насочено осветление.

4. Защита на повърхността
- предварителна обработка
на боядисаните части от
стомана/цинк/алуминий с
BONDERITE
дажбени площи и складови помещения. Такива съоръжения изискват
висока надеждност на осветлението, лесна поддръжка и дълготрайни решения за намаляване на про-
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Постигате:
•Защита от корозия
•Подобрена адхезия на боите
•Намалено количество на отпадъците
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София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сграда 2, ет. 4
тел.: +359 886 10 10 96, факс: +359 2 806 39 01
www.loctite.bg
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ВиК

Полиетиленови
тръби с висока
плътност за ВиК
приложения
Т

ръбните системи и компоненти, изработени от полиетилен, са
разходно ефективно решение за редица приложения в комуналното водоснабдяване и канализация, индустрията, нефтената и газова промишленост, морската инфраструктура,
напояването, дренажните системи и
др. Такива продукти са с доказана
рентабилност и от години се използват в повърхностни, подземни, подводни и плаващи инсталации.
Полиетиленовите тръби с висока
плътност (ПЕВП) са подходящи за
транспортиране на питейни и отпадъчни води, шламове, химикали,
опасни течни отпадъци, компресирани газове и др. В сравнение с останалите видове тръби от други материали, ПЕВП тръбите са с най-ниска
честота на ремонти на километър
годишно, включително и в напорни
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приложения във ВиК сектора, както
и в газоснабдяването. Полиетиленът
е здрав, изключително издръжлив и
високоустойчив на различни механични и химични въздействия материал.
Ето защо полиетиленовите тръби с
висока плътност осигуряват дълъг
експлоатационен живот (около и над
50 години), лесен монтаж и безпроблемно полагане, гъвкавост и достатъчна якост при използването им
във ВиК мрежи.

Свойства на материала
Полиетиленът с висока плътност
(high-density polyethylene, HDPE, PEHD)
e термопластичен полимер. Материалът се отличава с високо съотношение „якост/плътност“ и широко
се използва за изработката на пластмасови шишета и контейнери за
различни продукти, корозионноустойчиви тръбни системи и компоненти, геомембрани и олекотени

пластмасови профили, използвани в
строителството като декоративни
и предпазни външни елементи и т. н.
Плътността на ПЕВП може да
варира от 0,93 до 0.97 g/cm3 или 970
kg/m3. Въпреки че плътността на
ПЕВП материала е незначително повисока от тази на полиетилена с
ниска плътност (ПЕНП), ПЕВП се
отличава със специфични микроразклонения в текстурата, които подсилват междумолекулните връзки и
повишават якостта на опън на материала. Разликата в здравината
значително надвишава разликата в
плътността, като осигурява на
ПЕВП много по-висока специфична
здравина и издръжливост. Полиетиленът с висока плътност е и много
по-твърд и непрозрачен от ПЕНП,
като в допълнение се характеризира
и с по-високи експлоатационни температури (до 120 °C за кратки периоди и при 110 °C постоянно).
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Технически
характеристики и
приложна област
Полиетиленови тръби с висока
плътност традиционно се използват
в тръбни системи и мрежи за непитейни приложения, като сред основните критерии за избора им е технологията на присъединяване чрез заваряване. За полагането на ПЕВП се
изисква специално заваръчно оборудване, но се елиминира нуждата от
монтаж на множество фитинги, които при конвенционалните тръбопроводи са чест повод за възникването на течове поради недобро уплътняване.
Полиетиленът с висока плътност
е изключително гъвкав и на практика може да издържи на по-сурови експлоатационни условия от повечето
крехки полимери като PVC. Тази
гъвкавост елиминира и нуждата от
допълнителни сглобки и присъединителни елементи в участъци с извиване на тръбата.
Що се отнася до битовото и питейно водоснабдяване, ПЕВП материалът в началото се използва само за
транспортиране на студена вода,
тъй като технологията не е достатъчно усъвършенствана за използване в контакт с гореща вода във
високотемпературни системи за БГВ
например. За такива приложения производителите на полимерни материали за ВиК бранша разработват т.
нар. PEX полиетилен (с кръстосани
връзки, омрежен), който се отличава
с по-голяма здравина и устойчивост
на по-високи температури. Днес този
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материал широко се прилага в инсталации за подово отопление и в питейното и битово водоснабдяване. Особеност при него е, че изисква специални фитинги и не е рециклируем.
Сред последните достижения във
високотехнологичните полимери е
полиетиленът с повишена температурна устойчивост (PE - RT), който
може безпроблемно да се използва в
системи за битова гореща вода и др.

Пластмасовите тръби
във ВиК индустрията
Пластмасови тръби и компоненти
се използват за транспорт на различни видове газове и течности в
бита, търговията и индустрията.
Полимерните изделия типично се
предпочитат пред металните в редица приложения поради някои техни
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функционални предимства. Пластмасовите тръби са по-леки и монтажът им не изисква тежко оборудване, гъвкавостта на материала
улеснява полагането и го прави понечуплив при ниски температури.
Типично пластмасите са по-евтини
от металите, не ръждясват и не
предполагат задържане на налепи и
замърсявания от вътрешната страна на тръбите.
Във водоснабдяването и канализацията традиционно се използват
полубутиленови тръби и компоненти, както и такива от поливинил
хлорид (PVC), хлориран PVC (CPVC) и
др. Налице са някои съображения относно сигурността при използването им в системи за питейна вода
поради специфичния химичен състав
на полимерните материали, от кои-
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ване в питейната вода (съответно
хранителните продукти или напитките), промяна на вкуса, поява на
миризма и параметри на температурните приложения.
Що се отнася до монтажа, полагането, свързаните с тях разходи и
влиянието върху околната среда,
полиетиленовите тръби и компоненти предлагат множество предимства в сравнение с конвенционалните си аналози.

Предимства
на тръбите от
ПЕВП

то са изработени пластмасовите
тръби и компоненти.
Всички пластмаси съдържат известно количество химикали, необходими за тяхното производство. Такива са катализаторите, които подпомагат реакцията на полимеризация,
както и следите от нереагирала химично изходна суровина. Редица добавки обикновено се използват заедно с полимерната смола за образуване на крайния продукт. Те могат да
включват стабилизатори, UV-блокери, пластификатори, антиоксиданти, оцветители и други химикали,
които подобряват както процеса по
производство на пластмасите, така
и техническите характеристики на
самия материал. Някои от тези добавки могат да бъдат част от
търговската тайна на производителя, свързана с технологията на производство на даден полимерен материал. Ето защо е необходимо за всеки отделен вид и марка пластмаса,
влизаща в контакт с питейна вода,
хранителни продукти или напитки,
предварително да се оцени рискът
от химическо замърсяване поради
наличието на неполимерни съставки
– добавъчни химикали.

Приложение на ПЕВП
тръби във
водоснабдителни мрежи
В изследователски центрове за
контрол на замърсяването в бита,
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търговията и индустрията се провеждат задълбочени тестове за изпитване на безопасността на полиетиленовите тръби с висока
плътност, използвани в хранително-вкусовата промишленост, бутилиращата индустрия и водоснабдяването. Категорично е отхвърлено
наличието на широкоразпространени здравни проблеми, свързани с
употребата на тръби и компоненти от ПЕВП.
Полиетиленът с висока плътност е одобрен от регулаторни
органи и стандартизиращи организации по целия свят за употреба в
мрежи за питейно водоснабдяване.
При производството му също се
използват т. нар. добавъчни химикали, но нивата им са оценени като
„безопасни“ при използването на
ПЕВП тръби и компоненти в системи за студена вода. Във високотемпературни приложения рискът от
химическо замърсяване на водата
остава в допустимите ниски граници, но е възможно в редки случаи да
се появят специфична миризма и
лека промяна във вкуса на водата,
установяват лабораторните тестове.
Ето защо производителите на
изделия от полиетилен с висока
плътност типично предлагат своите изделия със специални етикети
и сертификати, съдържащи информация за риска от химическо проник-

Тръбите и компонентите, произведени от полиетилен с висока
плътност, притежават редица качества, които ги правят предпочитан избор от инсталаторите и комуналните дружества във ВиК сектора. Те са корозионноустойчиви,
като не предполагат появата на
ръжда или корозия, която да влоши
качеството на транспортираната
вода. В допълнение, те са напълно
непропускливи и позволяват изграждането на херметични ВиК мрежи,
като по този начин се предотвратяват множество течове и значителни загуби на вода. Присъединените чрез заваряване (нагряване до
разтопяване и сливане/залепяне на
материала) тръби и компоненти от
ПЕВП създават хомогенна, монолитна система, като самите заварки са
дори с по-голяма здравина от тръбите.
ПЕВП тръбите спомагат за поддържането на оптимални нива на
потока във водоснабдителни и канализационни приложения. Гладката им
вътрешна повърхност е високоустойчива на задържане и натрупване
(напластяване) на различни замърсявания, включително органични материали, които предразполагат към
възникването и развитието на болестотворни бактерии и микроорганизми. Сред основните предимства
на ПЕВП тръбите са и: отлично поведение при хидравличен удар и други аварийни и непредвидени ситуации, издръжливост на механични и
топлинни деформации, висока устойчивост на замръзване. Те са достъпни в широка гама от диаметри и дебелини на стените, като на пазара
може да се намери и изчерпателна
гама аксесоари, позволяващи изграждането на цялостно системно решение.
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Висока разходна ефективност
Разходната ефективност на тръбите и компонентите от полиетилен с висока плътност до голяма степен
се основава на по-ниската потребност от поддръжка и
ремонти в сравнение с тръбните системи от други
материали като стомана, чугун или мед. Допълнително
предимство е издръжливостта на механични въздействия, която ги прави високоустойчиви на пробиви и значително намалява загубите на вода и разходите, свързани с евентуални аварии на водопроводите и канализационните тръбопроводи. Полиетиленовите тръби с висока плътност не гният и са устойчиви на ултравиолетови лъчи, което също подобрява експлоатационните им
характеристики.
Намалените разходи за монтаж и полагане са друга
сериозна полза от избора на ПЕВП тръби за ВиК приложения. Те са предпочитано решение за безизкопни технологии, като се използват още за насочено сондиране, в
мрежи, подлежащи на хидробластиране, както и за ремонт и рехабилитация на водопроводни и канализационни тръби с пробойни чрез монтаж на ПЕВП тръба с малко по-малък диаметър в авариралия участък на тръбопровода или по цялата му дължина (т. нар. „слиплайнинг“
– sliplining).
Благодарение на по-високата си гъвкавост и еластичност в сравнение с конвенционалните метални или бетонни тръби, тръбите от полиетилен с висока
плътност изискват монтаж на по-малко на брой фитинги и присъединителни компоненти, като позволяват
радиус на огъване 20 до 25 пъти по-голям от външния
диаметър на тръбата. За подготовката, монтирането
и полагането им се изисква използването на много покомпактно и леко оборудване, а всички тези ползи водят
и до намалени инсталационни и експлоатационни разходи, както и разноски за труд и монтажни съоръжения.

позволяват огъване, не са чупливи при топлинна деформация, подходящи са за полагане в неравни терени (без
допълнителни заварки или фитинги) и дори в земетръсни райони.
В допълнение към тяхната пластичност и здравина
тръбите и компонентите от ПЕВП са високоустойчиви
на повреди от различен характер, вибрации и пикове в
налягането. Те могат да бъдат подготвяни, обработвани и монтирани при всякакви температури на околната
среда.

Отлична химическа устойчивост,
физични и механични характеристики
Тръбите и компонентите, изработени от ПЕВП, не
реагират с повечето разпространени киселини или основи. Те са подходящи и за транспортиране на широка гама
абразивни суспензии. Благодарение на спецификите си
материалът не изисква скъпа поддръжка или катодна защита. В допълнение, при нормална експлоатация полиетиленът с висока плътност не взаимодейства по химически или електрически път с почвата, не се влияе дори от
по-агресивни почви, не поддържа възникването и развитието на водорасли, бактерии, гъбички, плесени и други
микробиологични агенти. Материалът проявява отлична устойчивост на органични субстанции като разтворители, горива и др.
Тъй като полиетиленът е по-гладък от стоманата,
бетона, конвенционалния или сферографитен чугун, ПЕВП
тръби с по-малък диаметър от ВиК тръби от конвенционални материали могат да имат еквивалентен дебит
при едно и също налягане. Полиетиленовите тръби се
отличават с по-малко съпротивление и по-ниска склонност към турбулентност при висок дебит. Високата им
химическа устойчивост и „незалепваща“ повърхност ги
превръщат в решение с отлични хидравлични характеристики и дълъг експлоатационен живот.
Леките и гъвкави тръби от полиетилен с висока
плътност типично се предлагат прави или навити. Те
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Съвременна
европейска
регулация за
помпи
В

настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ще разгледаме новостите в европейската законодателна
рамка и актуалните нормативни
изисквания по отношение ефективността и екологичните характеристики на помпите и помпеното оборудване за различни ОВК приложения.
Директивата за екодизайн и директивата за енергийно етикетиране
оказват голямо влияние върху ОВК
сектора, тъй като въвеждат нови
методи за оценка на енергийната
ефективност и са създадени постепенно да отсеят по-нискоефективни-
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те продукти от пазара.
Европейската комисия си постави
амбициозната цел да намали емисиите на въглероден диоксид на страните членки на ЕС с 50% до 2020 г. За
да се постигне това бяха приети
няколко директиви, които да подобрят енергийната ефективност на
уредите, които използват енергия и
са свързани с енергийното потребление. Комисията очаква до 2020 г.
комбинираният ефект от директивите да доведе до годишни икономии
на енергия от около 1900 PJ, съответстващи на около 110 млн. тона
емисии на CO2, и намаление на годишните емисии на азотни окиси (SOx) с

около 270 хил. тона. Първата такава рамкова директива е въведена
през 2005 г., а през 2009 г. тя става
по-позната като

директива за екодизайн
на свързаните с
енергопотреблението
продукти (ErP)
Тя въвежда определени стандарти
за енергийната ефективност на продуктите, както и система за енергийно етикетиране, която отразява
енергийната ефективност в класове от А+++ (най-висока) до G (най-ниска). Директивата обхваща уредите,
които използват енергия или имат
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непряко въздействие върху енергийното потребление – първоначално
хладилници, телевизори, климатици,
а отскоро и помпи. Тъй като 80% от
енергийната ефективност на даден
продукт се определя в хода на неговото проектиране, именно дизайнът
е производственият процес, върху
който се фокусират изискванията.
Затова и регулирането на дизайна на
продуктите, които се продават в
ЕС, е от изключително значение.
Върху продуктите, свързани с енергопотреблението, които съответстват на изискванията за екодизайн,
следва да е нанесена маркировката
„CE“, придружена от декларация за
съответствие, за да могат да се
пуснат на вътрешния пазар в ЕС и
да се движат свободно.

Конкретните изисквания
за енергийна
ефективност
обхващат нивата на звукова мощност, емисиите на азотен оксид от
горивните уреди (котли, бойлери,
системи за когенерация, газови термопомпи), както и някои специфични
детайли в дизайна на продуктите.
Стандартите постепенно стават
по-строги, за да се изведат най-малко ефективните продукти от пазара. Това важи за всички продукти,
предлагани в рамките на Европейската икономическа зона (ЕИЗ), и следователно засяга производителите
в ЕИЗ, вносителите на продукти за
ЕИЗ, както и упълномощените представители за ЕИЗ на производител,
който се намира извън рамките на
зоната.

112

Въпреки че директивата първоначално не засяга помпите, те са включени, когато става ясно, че имат
значителен потенциал за подобрение
с оглед намаляване на въздействието им върху околната среда в битовите и търговски сектори.
В рамките на директивата се
регулират водни помпи с едностранно засмукване и самостоятелно лагеруване, помпи с едностранно засмукване и директно куплиране, правопоточни помпи с директно куплиране, вертикални многостъпални
помпи и потопяеми многостъпални
помпи, термопомпи въздух-вода, термопомпи вода-вода и циркулационни
помпи.
За климатиците тези стандарти
се прилагат от януари 2013 г., а
вентилационните системи ще се
регулират от януари 2016 г. От
тази година обаче влизат в сила два
основни регламента: за екодизайн и
за енергийно етикетиране на термопомпи въздух-вода и вода-вода, включително тези, които са част от
комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение или в
комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение.

Самите изисквания за
екодизайн са различни
за отоплителните термопомпи и
термопомпите за отопление и гореща вода. Термопомпите за отопление и гореща вода ще трябва задължително да могат да се свързват
към външен воден източник. Друго

разграничение се прави между отоплителните и нискотемпературните термопомпи – тъй като нискотемпературните помпи не могат да
снабдяват с гореща вода с изходна
температура 52 °C, те не могат да
се използват за комбинирано отопление и водоподгряване.
При създалата се нужда от задаване на минимални задължителни изисквания за енергийна ефективност, на
базата на която да се регулират помпите, Европейската комисия разработва стандарти за енергийни характеристики (EU MEPS). За да гарантира, че след нововъведените промени
в дизайна помпите ще могат да постигнат максимална хидравлична
ефективност и да определи кои продукти не са в съответствие с новите критерии, ЕК първо извършва оценка на помпите, които вече са на пазара. Вследствие на това е въведен т.
нар. индекс на минимална хидравлична ефективност или индекс на минимална ефективност (MEI) за водни
помпи и индекс на енергийна ефективност (EEI) на термопомпи и циркулационни помпи.

Индексът на минимална
ефективност
е безмерна единица, която за водните помпи се определя от напора,
дебита и честотата на въртене,
както и от константа, която зависи от модела на помпата. Индексът
се изчислява на три части: първо,
чрез точката на най-висока ефективност (BEP) – работната точка на
помпа, в която тя е с максимален
хидравличен КПД; след това чрез
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ОВК
нейния „частичен товар“, или работната точка на помпата при 75% от
дебита в точката на най-добър КПД;
и накрая чрез точката на претоварване – работната точка на помпата при 110% от дебита в точката
на най-добър КПД.
Индексът пояснява колко от помпите в ЕС са с по-ниска ефективност
спрямо базовата линия и за пръв път
се прилага през януари 2013 г. Тогава изискването за енергийна ефективност на помпи според индекса е
0,1, а от януари т. г. тази стойност
е 0,4 или повече. Това означава, че 40
на сто от помпите на пазара са с
по-ниска енергийна ефективност от
изискваната. Помпите, които не
отговарят на стандарта, не могат
да носят „CE“ маркировка, т. е. са незаконни за разпространение на свободния пазар в рамките на Европейския съюз. Стойността на енергийна ефективност варира от 0,1 до
1,0, като по-ниската стойност се
равнява на по-ниска ефективност.

нието на „средна“ помпа със същата
хидравлична мощност. Индексът за
енергийна ефективност се въвежда
за пръв път през януари 2013 г. и
изискваната стойност тогава е
0,27 или по-малко. Новият стандарт
от август 2015 г. е 0,23 или по-малко. В случая това означава, че помпите с индекс на енергийна ефективност от 0,23 могат да работят
само с 23% от захранването, определено като критичен праг.
Изискванията за екодизайн на циркулационните помпи се отнасят за
безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени
в продукти циркулационни помпи.
При изследването на помпата се
измерва консумираната мощност в
четири различни работни точки в
съответствие с профила на натоварване. По време на разработването на директивата индексът от 0,7
е еталон за най-ефективните водни
помпи на пазара, а индексът от 0,20
или по-малко определя най-ефективните термопомпи и циркулационни
помпи.

При индекса на енергийна
ефективност на
термопомпи и
циркулационни помпи

Изискванията за
енергийно етикетиране

по-ниската стойност означава повисок енергиен клас и по-малко консумация на енергия. Класификацията се
основава на съпоставката на енергопотреблението на конкретната
изследвана помпа с енергопотребле-

се прилагат за термопомпи с номинална мощност под 70 kW и влизат
в сила от 26 септември т. г. Термопомпите, които вече са на пазара, не
се регулират, но тези, които ще
бъдат пуснати за продажба след
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тази дата, трябва да притежават
стандартен енергиен етикет. Етикетът е еднакъв за всички държави
членки на Европейския съюз. Използват се фигури вместо текст, за да
бъде еднакво разбираем във всички
страни.
На етикета са изобразени познатите червени и зелени стрелки по
скалата за клас от А до G, която сега
включва и енергийните класове A+,
A++ и A+++. За разлика от индексите
за енергийна ефективност, които
засягат производителите, за наличието на енергиен етикет към термопомпите отговарят доставчиците.
Според енергийния етикет термопомпите за отопление се разделят
на такива за нискотемпературни
приложения (входна температура на
топлоносителя 55°C) и среднотемпературни приложения (входна температура на топлоносителя 35°C).
Маркировката на термопомпите за
отопление и гореща вода трябва да
отбелязва енергийната ефективност за подгряване както на въздуха, така и на водата.
Класификацията от клас A до G
съществува от 2005 г. и вече се
прилага за циркулационните помпи.
Разликата в разходите на енергия
между два съседни класа е около 22%
от приетия за основа клас D. Помпа
клас А консумира само 33% от енергията на помпа със същата хидравлична мощност, но от клас D.
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CELOS с 5 нови приложения през 2015
DMG MORI ще презентира CELOS® на EMO с общо 16 приложения и в PC версия
С CELOS, DMG MORI произведе
достъпен за потребителя интерфейс с уникален "multi-touch" дисплей
за всички нови високотехнологични
машини. Структуриран в приложения, CELOS е лесен за работа, като смарт телефон. Резултатът е,
че потребителите получават предимство със спестяването на 30%
от времето за настройки и с 50% помалко усилия за изчисление на технически данни и намиране на важна
информация. Най-новата версия на
CELOS ще е достъпна от м. април
2016 г. и ще бъде презентирана на
търговското изложение ЕМО в Милано тази година. Ще бъде представена и версия на CELOS за компютър - за продължително планиране
в производствения инженеринг с директна връзка с машините.

програми, поддръжка, конфигурация
и наблюдение на машината. Петте
нови приложения на CELOS са конкретно насочени към бъдещото развитие в производствения инженеринг и фирмената организация и
предоставят оптимизирани приложения и сервизно планиране на машините DMG MORI.

•Интуитивен преглед на регистрираните инструменти на управлението
•Показване на всички инструменти, необходими за работа, включително автоматично създаване
на листата за зареждане
•Създаване на лист с ненужни инструменти чрез автоматично
откриване на инструментите,
които не са необходими за следващата задача

JOB SCHEDULER
Планиране, свързано с работата
на машината, което подобрява потока на производство
•Запис, управление и планиране на
индивидуалните задачи, част от
производството
•Възлагане и трансфер на задачи за
машината
•Преглед на статуса и реда на задачите на всички машини

MESSENGER
PALLET CHANGER
Лесно боравене с 2 или 3 палета.
•Приоритизация, настройка и мониторинг на автоматизираното
производство без грешки
•Интуитивно задаване на работата с палета
•Сигурен трансфер на всички NC
програми към управлението
Като управление с операционен
софтуерен пакет, базиран на приложения, CELOS от DMG MORI позволява последователното управление, документиране и визуализацията на поръчки, работа и данни. Също така улеснява, стандартизира и
автоматизира работата с машината. Версията на CELOS , която ще
бъде презентирана в Милано, предлага 16 приложения, които включват
5 нови.

Пет нови приложения от
CELOS
Подобно на смарт телефон, потребителите имат достъп до всички
налични приложения чрез "CELOS
APP MENU". Те са разделени в пет
групи за производство, помощни
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SERVICE AGENT
Поддръжката на място и планираното техническо обслужване подсигуряват безпроблемното производство.
•Преглед на всички задачи по техническото обслужване на машината
•Предварително напомняне за планираните дейности за поддръжка и сервиз
•Показване на всички необходими
резервни части и оборудване
•Поддръжка по време на изпълнението

Незабавното откриване на неефективните времена повишава
ефективността на производството
•Ясен машинен статус в реално
време на всички машини в мрежата
•Детайлна информация за всяка
отделна машина
•Оценка на времето на работа на
машината, неефективните времена и проблемите

CELOS версия за РС
С новата PC версия, заедно с петте нови приложения за CELOS, DMG
MORI разширява възможностите на
своя революционен софтуер. Веднъж
инсталиран на компютъра, CELOS
веднага предоставя на потребителите всички функции. Потребителите
използват новата версия на CELOS,
за да оптимизират планирането и
управлението на процеса на производство директно по време на инженеринговия етап и за наблюдение на
всички машини.

TOOL HANDLING
Автоматизирани списъци за
зареждане и смяна на инструментите
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механични системи

Балансиране на
инструментални
комплекти
Б

алансирането на инструменталния комплект (инструментодържач и режещ инструмент) при металорежещите и дървообработващите машини е стъпка от подготовката на технологичния процес. Ако при
обработка с честоти на въртене
около 2000 min-1 това е с препоръчителен характер, при ротация с честота над 4000 min-1 балансирането
е задължително.
Дебалансът характеризира неуравновесеността на инструменталния комплект. Дължи се на изместването на масовата ос на комплекта от неговата ос на ротация,
за която се приема, че съвпада с геометричната ос. Казано по-опростено, дебаланс възниква тогава, когато центърът на тежестта на ро-
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тиращия комплект т.С не
съвпада с неговия геометричен център т.О (фиг. 1).
При наличие на небалансирана маса 2 с големина
m центърът на тежестта на напречното сечение
на инструментодържач с
маса M се измества на
разстояние e (е-ексцентрицитет) в т.С. През т.С
преминава главната централна инерционна ос на
инструменталния комплект, наричана накратко
масова ос. Разстоянието Фиг.1. Схема на въртящ се инструментален компот т.О до небалансирана- лект с небалансирана маса m.
та маса m се определя от
радиуса на дебаланса R. Дебалансът където m се измерва в g (грам), М - в
числено се представя чрез величина- kg, R - в mm и е – в µm. Мерната едита U, изчислявана от произведения- ница за дебаланс U е g.mm (граммита U = m.R = М.е,
лиметър).
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механични системи
Дебалансът предизвиква допълнителна центробежна
сила, която води до динамично натоварване на цялата
технологична система - машина, инструмент, приспособление, заготовка. Главните последствия от това са
влошаване качеството на обработваната повърхнина,
съкращаване на експлоатационния ресурс на шпинделните лагери, намаляване на трайността на инструментите.
Големината на центробежната сила F се намира в
зависимост от квадрата на честотата на въртене десетократно увеличаване на честотата на въртене
предизвиква нарастване на центробежната сила сто
пъти.

Видове дебаланс при
инструменталните комплекти
Познати са три вида дебаланс - статичен, моментов
и динамичен.
Статичен дебаланс (фиг. 2а). Поражда центробежната сила F1, векторът на която лежи в равнината α заедно с оста на ротация. Под действие на центробежната
сила масовата ос се измества успоредно на оста на
ротация, оставайки в равнината α. Статичният дебаланс е най-често срещаният при шлифовъчните дискове
и отстраняването му се извършва чрез „балансиране в
една равнина“.
Моментов дебаланс (фиг. 2б). Поражда двоица центробежни сили F1 и F2, чиито вектори лежат в равнината
α, преминаваща през оста на ротация. Под действие на
момента на двоицата масовата ос се завърта спрямо
оста на ротация в равнината α. Моментовият дебаланс
е най-често срещаният при инструментални комплекти
с малка дължина и маса и отстраняването му се извършва
чрез „балансиране в една равнина“.
Динамичен дебаланс (фиг. 2в). Поражда центробежните сили F1 и F2, чиито вектори лежат поотделно в равнините α и β. Тези равнини преминават през оста на
ротация. Под действие на центробежните сили масовата ос се завърта спрямо оста на ротация. За разлика от
моментовия дебаланс, при динамичния завъртяната масова ос не пресича оста на ротация. Динамичният баланс е най-често срещаният при инструменталните
комплекти за фрезова и пробивна обработка. Отстраняването му се извършва чрез „балансиране в две равнини“.

Принцип и качество на балансирането
Принципно балансирането се състои в добавянето или
отнемането на маса с цел съвпадането на масовата с
геометричната ос (оста на ротация) и се реализира по
различни начини в зависимост от типа на инструменталния комплект и вида на дебаланса.
Балансирането на инструменталните комплекти се
извършва извън машината с използване на различни по
принцип на работа, сложност, точност и автоматизация уреди. Необходимо е да се има предвид, че това балансиране, колкото и точно да е то, не гарантира отсъствие на дебаланс при работата на инструменталния
комплект върху машината, тъй като самото установяване на балансирания вече инструментален комплект в
шпиндела става в рамките на допустимата грешка. Това
означава, че геометричната ос на инструменталния
комплект може да се отклонява от действителната ос
на работната ротация в рамките на допуска (няколко
микрометра), което представлява фактически нов деба-
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лансиране G и максималната честота на въртене nMAX.

Балансиране на
инструментални
комплекти за фрезова и
пробивна обработка

а

б

в
Фиг. 2. Видове дебаланс: а - статичен;
б - моментов; в - динамичен.

ланс.
Качеството на балансирането на
инструменталните комплекти се
определя от величина, обозначавана
с индекса „G“ съгласно стандарта
ISO 1940/1. В съответствие с този
стандарт инструменталните комплекти трябва да имат качество на
балансиране G2,5. Препоръчителното качество на фабричното балансиране на шпинделите е G0,4.
Практиката на балансирането
няма за цел да доведе до абсолютно
съвпадение на масовата и геометричната ос, тъй като това излишно
би усложнило и оскъпило процедурата. Затова се определя големината
на максимално допустимия остатъчен дебаланс след балансирането. За
целта се използват стандартни
номограми, по които големината на
остатъчния дебаланс се определя
като функция от качеството на ба-
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Производителите на инструментодържачи следва да предлагат продукцията си в предварително балансирано състояние, което се постига
чрез отнемане на материал от тялото на инструментодържача. Балансирането се извършва върху балансиращи машини с ЦПУ, при които
процесът на измерване е интегриран
с отнемащи материал операции пробиване, фрезоване или шлифоване.
Така при една установка на инструментодържача се извършва последователно определяне на дебаланса и
отстраняването му.
При потребителя инструменталният комплект се формира чрез съединяване в необходимото работно
състояние на инструментодържача
и режещия инструмент. Източниците на дебаланс в комплекта могат
да са едновременно и поотделно както в инструментодържача (поради
некачествен баланс при производителя), така и в самия режещ инструмент, а също така в патронника на
инструментодържача, в който се
закрепва инструментът. Основните
източници са радиалното биене на
базовата повърхнина на патронника
спрямо базовия конус на инструментодържача, конструктивната несиметричност на режещия инструмент - несиметрично разположени
площадки тип Weldon, фрези и свредла с един праволинеен стружкоотвежащ канал и др.
В практиката на фрезовата и
пробивната обработка са се утвърдили три вида патронници за инструментодържачи от гледна точка на
начина на затягане на режещия инструмент в тях: цангов, с хидропластово затягане и термопатронник.
С оглед на радиалното биене и свързания с него дебаланс, най-подходящ за
работа в условията на високи честоти на въртене е термопатронникът. Много добри показатели на
дебаланса показва и хидропластовото затягане. Най-неблагоприятни са
показателите при цанговите патронници. Основен източник на дебаланс при тях е затягащата гайка.
Препоръчително е тя да се подлага
на отделно балансиране.
Готовият за установяване в
шпиндела на машината инструмен-
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тален комплект се балансира върху
балансиращи машини. Това трябва да
се извършва редовно в хода на износването на режещата част и задължително след смяна на пластините.
Тук отнемането на материал е недопустимо и следва да се оцени като
вредна практика, тъй като след няколко балансирания инструментодържачът се поврежда. Принципът на
балансиране в случая се състои в
добавяне на балансираща маса.
За целта производителят на инструментодържача е предвидил някои конструктивни възможности за
балансиране на инструменталния
комплект при потребителя. Така се
формират следните методи за отстраняване на дебаланса: дискретно
(с винтове като балансираща маса,
въвеждани в предварително подготвени радиални или аксиални отвори
в инструментодържача; винтовете
се доставят като отделен балансиращ комплект) и безстепенно (с
пръстени или подвижни балансиращи
маси, които се настройват плавно
върху инструментодържача) (фиг. 3).
А. С балансиращи маси в аксиални
резбови отвори. Инструментодържачът разполага с 8-12 аксиални резбови отвори, равномерно разположени по окръжност, концентрична на
оста на симетрия на инструментодържача. В съответния отвор се
въвежда винт 2 с необходимата за
отстраняване на дебаланса маса.
Б. С балансиращи маси в радиални
резбови отвори. Резбовите отвори
(обикновено 6-32 на брой) са разположени радиално и в тях се навива винт
1 за отстраняване на дебаланса.

122

Фиг. 3. Методи за балансиране на инструменталния комплект.

В. С балансиращи пръстени. Балансиращите пръстени 3 са с еднакъв
фабричен дебаланс и се монтират и
затягат по двойки за компенсиране
на дебаланса в двете равнини. Първоначално пръстените се разполагат
така, че техните небалансирани
маси да са една срещу друга на 1800 .
В това положение инструменталният комплект се установява в балансираща машина и се определя дебалансът. След това пръстените се
настройват така, че дебалансът да
се отстрани. Пръстените се фиксират в нужното положение с винтове (примерно, М4). Методът с балансиращите пръстени е по-бърз и поточен от този с дискретно разположените резбови отвори благодаре-

ние на безстепенното настройване
на положението на балансиращата
маса. По аналогичен начин, вместо с
пръстени, балансирането може да се
изпълни с подвижни балансиращи
маси, които след това се фиксират.
За балансирането се предпочитат вертикалните балансиращи
машини. Управляваното от меню
програмно осигуряване на машината
облекчава въвеждането на геометричните данни и чрез интерактивен
диалог с оператора подсказва следващата му стъпка. По този начин
всеки оператор на металорежеща
машина може да подготви инструменталния си комплект без да се
изисква от него висока специализирана квалификация. Инструменталният комплект 4 (фиг. 4) се базира и
затяга в гнездото на преходния елемент 3, чийто базов конус съответства на базовия конус на инструментодържача. Преходният елемент 3
се установява в шпиндела 2, лагеруван в тялото 7 на балансиращата
машина. Извършва се ротация с определена честота (например, от 300
до 1100 min-1). Машината измерва
големината и посоката на центробежните сили, създавани от дебаланса на инструменталния комплект; за
целта обикновено се използват пиезоелектрически сензори за измерване на сила 8. Върху дисплея се показва големината и ъгловото положение
на дебаланса в една или две равнини.
Балансиращата машина може да има
лазерен индикатор 6, разположен
върху тялото 7, който генерира лазерен лъч 5. Лазерният лъч 5 маркира
зоната, в която трябва да се уста-
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Фиг. 4. Схема на установяването на инструменталния
комплект върху балансиращата машина.

нови балансиращата маса. Процесът на балансиране
отнема малко време; то е примерно две минути при използване на балансиращи пръстени. Инструменталните
комплекти с голяма дължина задължително се балансират в две равнини. Късите и леки инструментални комплекти могат да се балансират и в една равнина.
Въпреки прецизно проведеното балансиране, по време
на рязане може да се формира нов дебаланс, дължащ се на
неточностите при установяване на инструменталния
комплект в шпиндела на машината, обливането или
преминаването през него на мажещо-охлаждаща течност, движението и задържането на обеми стружка в
стружкоотвеждащите канали, огъването на инструмента (особено на свредлата с малък диаметър) и др.

Балансиране на шлифовъчни дискове
С оглед високите скорости на ротация, шлифовъчните дискове задължително се подлагат на балансиране.
Тъй като при тях диаметърът е значително по-голям от
дължината, дебалансът е статичен и отстраняването
му се извършва чрез балансиране в една равнина. Причините за дебаланса са ексцентрицитет между периферията на диска и базовия отвор, неправилна форма на периферната повърхнина, нееднаква плътност на материала на диска. До балансиране се допускат само дискове,
които са без скрити дефекти като пукнатини и др.
Най-често използваният метод за балансиране е
върху сравнително прост уред, показан на фиг. 5а.
Състои се от вертикалните планки 2, свързани твърдо
с основата 6, които завършват с прецизно обработени
хоризонтални работни ръбове, притежаващи висока
праволинейност, взаимна успоредност, равна височина
и твърдост. С регулиращите винтове 1 уредът се
нивелира в двете хоризонтални равнини. Шлифовъчният диск 3, установен предварително върху специалния
балансиращ дорник 5, се разполага върху работните
ръбове на уреда. Привежда се леко с ръка в движение,
след което дискът спира така, че отдолу се оказва найтежката му част. Балансирането се извършва с преместване на трите балансиращи маси 7 (фиг. 5б), разположени в пръстена 4 на диска. Извършват се последователни измервания и настройвания до момента, в който дискът започне да спира в безразлично равновесие.
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а

б

Фиг. 5. Балансиране на шлифовъчен диск: а - уред за балансиране; б - балансиращи маси.

Балансиращите маси се фиксират,
дискът е балансиран и се установява върху шпиндела на машината.
В някои балансиращи системи
вместо преместващи се маси се
използват няколко камери, в част
от които се въвежда определена балансираща маса вода или мажещо-охлаждаща течност. Балансирането
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може да се извърши и върху машини
за балансиране в една равнина.
Новият дебаланс, възникващ при
установяването на балансирания
шлифовъчен диск върху шпиндела на
машината, може да бъде опасен за
обслужващия персонал, оборудването и качеството на обработката,
особено при много високи честоти

на ротация. Отстраняването му се
постига чрез специални устройства
за динамично балансиране върху самата машина, които настройват
автоматично балансиращите маси
на ротиращия с работна скорост
шлифовъчен диск.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Рязане с водна
струя
М

етодът на рязане с водна
струя води началото си от 80-те
години на 20 век като алтернатива
на "класическите" методи на рязане
чрез инструменти с твърди режещи
ръбове (стругарски ножове, свредла,
фрези, шлифовъчни дискове и др.). При
него рязането на много широка гама
от материали се осъществява от
водна струя под високо налягане,
като ефектът се подсилва от добавен абразив.

Предимства и области
на приложение
Съществено предимство на водното рязане е възможността да се
обработват най-различни (практически без ограничение) материали:
от изключително твърди, до изключително меки материали, които
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променят структурата и свойствата си от повишената температура, като черни и цветни метали
(стомана, алуминий, мед, титан,
месинг), сплави (магнитни и огнеустойчиви), силикатни материали
(мрамор, гранит, гранитогрес), керамика, меки материали (гума, кожа,
хартия, пенопласти, стиропор), композити с въглеродни, стъклени и др.
влакна, PVC, стъкло (едно- и многослойно, бронирано), плексиглас, графит, силикон и др. Водното рязане е
приложимо и при материали, които
изискват стерилност при тяхното
обработване (хранителни продукти) и др. Традиционните инструменти за рязане чрез стружкоотнемане не могат да се използват при
такива материали или приложението им е свързано с редица условности.
Методът има и други много съще-

ствени предимства:
l той е екологично чист и позволява обработване на почти всички изкуствени материали и композити
без отделяне на вредни и отровни
пари, прах, дим и т. н.;
l в стъкло и керамика могат да се
изработват фигури, да се пробиват
светли и глухи отвори и т.н., без да
остават мустаци;
l чрез хидроабразивно рязане могат
да се изпълняват художествени работи в мрамор, гранит, камък, керамика и т. н.;
l позволява обработване на естествени материали (дърво и дървесни плоскости), кожи, текстил (платове, килими);
l температурата в зоната на рязане е ниска (60-90 оС), което е особено подходящо за топлочувствителни материали, които променят свойствата си при загряване; ниските
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температури освен това не предизвикват топлинни деформации (измятане) на детайла;
l не се прогарят легиращите елементи в легираните стомани и сплави;
l инструментът не се износва;
l могат да се обработват както
прости по геометрия, така и обемни детайли;
l това е единственият метод за
рязане на многопластови материали
от различна порода (сандвич-панели),
например метални листове ламинирани с пластмаса и т. н.;
l не се налага довършващо обработване на срязваните повърхнини (Ra ≤
1,6);
l постига се високо качество на
срязвания слой без необходимост от
довършващо обработване;
l количеството отпадъчен материал и съответно енергията за рязане
са малки;
l налице са незначителни сили на
рязане, които не деформират детайла;
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l налице е пълна пожаро- и взривна
безопасност, и т. н.
Всички тези предимства обуславят широката област на приложение
на метода в машиностроенето, в
т.ч. автомобило- и самолетостроенето; в жилищното строителство;
стъкларската промишленост; дървопреработването; текстилната промишленост; хартиената промишленост; електропромишленността;
военната промишленост (напр. за
утилизация на боеприпаси); хранително-вкусовата промишленост – хлебни
изделия, замразени продукти, плодове
и мн. др. (като абразив могат да се
използват ледени кристали) и т. н.

Параметри на процеса на
водно рязане при
съвременните машини
Развитието на машините за водно рязане позволи в последните години достигането на следните параметри:
l налягане на водната струя:
400÷900 МРа;

l диаметър на дюзите: 0,1÷0,3 mm;
l скорост на струята при излизане
от дюзата: 800÷1200 m/s (над два
пъти по-голяма от скоростта на
звука);
l широчина на среза: 0,1÷0,3 mm;
l подавателна скорост на рязане,
която зависи от материала и дебелината на детайла: до 2000 mm/min
(докладват се случаи от практиката
за рязане със скорост до 20 000 mm/
min);
l разход на вода: около 1,5 dm3 /min
(чрез пречистване през микрофилтър
водата се използва отново);
l дебелина на среза: до 200 mm.
За усилване на ефекта от рязането във водата се поставят фини
абразивни зърна. Те в общия случай
са от твърд пясък (гранит или корунд). В последните години се използват и т. нар. "скъпоценни" камъни –
сапфир, рубин, диамант и др. Така
могат да се режат листове от
твърди материали (стомана, титан,
мрамор, стъкло и т. н.) с дебелина до
300 mm.
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Фиг. 1. Машини за водно рязане с по два и три портала.

Съвременни компановки на машините
за водно рязане
Първата генерация машини за водно рязане са с 3 CNCуправляеми оси – X, Y и Z. За по-производително рязане се
създават и машини с две и повече режещи глави. Още повисока производителност се постига, когато машините се съоръжат с два или три портала, на всеки от които
има по няколко режещи глави (фиг. 1). При по-сложни
повърхнини на срязване се използват вече и машини с 5
CNC-управляеми оси – праволинейните X, Y и Z и въртеливите около X и Y.
Новост в машините за водно рязане е вграждането на
противоударен сензор, който автоматично регулира разстоянието между режещата глава и детайла. Така се избягва ударът на главата в детайла в случай, че той се отклони от нормалното си положение. Съвременните машини за рязане с водна струя притежават висока точност и
скоростни параметри. Така например, при достатъчно
дебели детайли може да се достигне висока точност на
среза с допуск ±0,04 mm; скоростта на подавателните

Фиг. 2. Детайл-образец за оценка на работната точност на машина за водно рязане.

движения може да достигне до 25 m/min, а на бързите
установъчни ходове – до 35 m/min; точността на линейното преместване възлиза на ±0,05/500 mm; точността на
позициониране достига до ±0,08 mm; повторяемостта при
позициониране е ±0,025 mm. Съвременните машини за водно рязане задоволяват в пълна степен изискванията за
екологичност на работната среда.

Нова стратегия за оценка на
работната точност на машините
При производството на една металорежеща машина е
необходимо да се оцени нейната работна точност. При
"традиционните" металорежещи машини има приети
стандарти, които регламентират отклоненията на работните им органи, напр. по отношение на радиално и
челно биене на вретеното, отклоненията на праволинейността на оста на въртене на вретеното спрямо траекторията на супорта с инструмента и т.н. Но при машините с водно рязане тези проверки не са приложими, защото инструментът не е твърдотелен. Как тогава може
да се оцени работната точност на една машина за водно
рязане?
Това става с прилагането на една нова стратегия – не
е важно каква точност обуславят работните органи на
машината, а каква точност достига обработваният на
нея детайл. На фиг. 2 е даден детайл-образец за оценка на
работната точност на тези машини. Както е видно от
една заготовка във вид на плоча се изрязват няколко достатъчно сложни по геометрия детайли, при което част
от тях са еднакви. Така разкроената заготовка наподобява детски пъзел, който може да се разглоби и след това
отново да се сглоби, без изискването еднаквите елементи да заемат "старите" си места. Ако това се получи,
има основание да се приеме, че машината за водно рязане
притежава изискваната работна точност.
Проф. д.т.н. Георги Попов, ТУ-София
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Нов стандарт в 5-осевата обработка
C 52 U Dynamic/ MT îïðåäåëÿ ñòàíäàðòèòå â 5-îñåâàòà îáðàáîòêà!
С C 52 U / MT Hermle AG представя новото поколение на доказалите
се C 50 U / MT. Тук C означава център, 50 е за типоразмера, 2 за следващо поколение, U за универсален (5осен) и MT за варианта Mill/Turn
(фрезоване/струговане).

тална конструкция с 3 оси в инструмента и 2 оси в детайла.

с концепция за високо ниво на два модела автоматизация. PW 2000 като
базова конфигурация с два палета
или PW 3000, където броят и разположението на палетите могат да се
конфигурират индивидуално.

Основните
характеристики
накратко:

C 52 е насочен предимно към браншовете с високи изисквания - самолетостроенето (предимно за фрезоване и стругoване на една установка), производството на инструменти и матрици (тежки, обемни детайли) или машиностроенето (висока скорост на стружкоотделяне).
При всички тези обработки на преден план е прецизността. C 52 в
стандартното си изпълнение осигурява точност на позициониране
Tp </= 8µ по оси X-Y-Z, по ос A </=
16", по ос C </= 9", а при изпълнението с повишена точност - Tp </=
5µ по оси Х-Y-Z, по ос A </= 10", по ос
C </= 6". Задължителното условие
винаги е поддържането на константна температура в помещението.
С работни ходове X-Y-Z 1000 x 1100
x 750 mm и разстояние между шпиндела и масата 950 mm в работното
пространство могат неограничено
да се обработват детайли с ∅ 1000
mm при височина от 810 mm. Накланящата се маса в работното пространство с размер 1310 mm позволява C 52 U dynamic да обработва 5осно дори още по-големи детайли. За
да може да се манипулира максималното тегло на детайла, възлизащо
на до 2000 kg (оси C и A), са необходими мощни задвижвания. Поради това при C 52 ос A се задвижва от два
мотора (механично тандемно задвижване), а ос C е изпълнена като директно задвижване (мотор с висок
въртящ момент). Диапазонът на
наклон е +100°/-130°, което допринася за изключително висока степен
на свобода при обработката. Точно
в това се състоят основните предимства на модифицираната пор-

132

C 52 включва стандартен магазин
с 60 (HSK A 63 /SK40) или 42 (HSK A
100/SK 50) инструмента, който е интегриран в задната част на леглото на машината. Освен това различните варианти допълнителни
магазини могат да увеличат общия
набор инструменти до 385.

Вариантът MT (Mill/Turn) допълва серията на C 52. Фрезоването и
струговането на детайли с диаметър
до 1310 mm на една установка и всичко това в комбинация с 5-осна концепция създава оптималните предпоставки за изработване на изключително сложни детайли чрез фрезоване/
струговане. Тук Hermle отново набляга специално на безопасността. При
детайли до 1000 kg, които се въртят
с до 500 об/мин, трябва да се обърне
специално внимание на безопасността. Затова в стандартното изпълнение са интегрирани усилен покрив,
вградена система за балансиране и
производствена кабина.
Разбира се C 52 също се предлага

•Ходове по оси X-Y-Z: 1000-1100-750mm
•Линейни скорости на бърз ход по
оси X-Y-Z: 60-60-55 m/min
•Линейно ускорение по оси X-Y-Z:
6 m/s2
•Шпиндели: 9000/10000/12000/
15000/18000 об/мин; (MT) 12000/
18000 об/мин
•Кръгла въртяща се маса:
∅700 / ∅1150 mm
•Ъгъл на наклон: +100°/-130°
•Задвижване по ос C: директно
/Torque/
•Обороти по ос C: 30 об/мин
•Обороти по ос A: 20 об/мин
•Товароносимост на масата:
2000 kg
•Кръгла въртяща се маса (MT):
∅1000 mm
•Ъгъл на наклон: +100°/-130°
•Задвижване по ос C: директно
/Torque/
•Обороти по ос C: 500 об/мин
•Обороти по ос A: 20 об/мин
•Товароносимост на масата при
фрезоване: 2000 kg
•Товароносимост на масата при
струговане: 1000 kg
•Управление: iTNC 530/TNC 640 S
840 D sl (MT) TNC 640 / S 840 D sl
Множество опции за индивидуално и по-ефективна експлоатация допълват областта на приложение на
C 52. Така е възможно адаптирането на различни охладителни системи, системи за отвеждане на
стружките, аспирационни системи,
контрол за измерване и счупване на
инструмента, измервателни сонди
и пакети за точност.

За допълнителна информация:
тел: +359 896 715 277;
info@hermle.bg
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Прецизност и бързина новият абкант на TRUMPF
Редица от нови функции прави новият абкант TruBend
серия 5000 на TRUMPF по-продуктивнен и по - бърз от
всякога. С помощта на новата концепция на управлението, машините са невероятно лесни за експлоатация. Две
иновативни системи за измерване на ъгли гарантират
максимална точност.
Високите скорост по осите и ускоренията, съчетани
с иновациите в управлението и обслужването придават
безпрецедентна производителност на TruBend серия 5000
- като се запазва високата степен на гъвкавост на детайлите, който клиентите очакват. Тези високо продуктивни, универсални машини на TRUMPF са снабдени с
най - ново On-Demand серво управление, което разполага
с 4-цилиндрова задвижваща технология. Серво - управлението е високо динамично и изключително тихо при работа и осигурява значително по-висока производителност в сравнение с конвенционално управление. В същото време, то щади околната среда, тъй като консумира
енергия само по време на процеса на огъване.
Новото Touchpoint TruBend управление е революционно в своята простота и интуитивно за използване. Изключително реалистична 3D визуализация, включваща
контрол за евентуални колизии. Потребителският интерфейс е проектиран за изискванията на всекидневното производство. Машината може да работи без мишка,
с помощта на 21.5" монитор, който като таблет, има
функцията multi-touch и може да се използва дори с работни ръкавици.
За да се намали на разстоянието до уравнението и за
увеличаване на производителността, операторите могат да използват и допълнителен дистанционен блок за
управление, новият MobileControl Pro. Операторите могат да позиционират устройството на избрано място
на горната греда. Така то им е под ръка и спестява ходения до пулта за управление. 3,5" цветен дисплей на
MobileControl Pro дава възможност за въвеждане на данни, необходими за процеса на огъване, включително преминаване към следващата или предишната стъпка на
огъване или коригиране на ъгъла и позицията на оста.
Един от най-революционните компоненти на новата
TruBend серия 5000 е MagicShoe, работна обувка, оборудвана с smart сензори. Това улеснява оператора да се движи и да започне работа, където и да се намира около машината. Пултът с педали и преместване остават в миналото, а пространството в предната част на машината остава свободно. Използването му е напълно безопасно и няма шанс за извършването на случайни ходове.
Опорни конзоли с голям диапазон на височината правят по-лесна работата с детайлите. Те имат товароносимост до 200 кг, което ги прави изключително здрави и
идеални за производството. При особено тежки и големи
детайли, машината разполага с помощни рамена за огъване до 30 градуса.
По време на огъване, оптичното приспособление за позициониране винаги светва в позицията, в която се изисква следващата операция за огъване. За позициониране
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на заготовките, машината разполага с до 6-оси на задните ограничители, които застават в правилната позиция
по-бързо от преди. Оптимално осветяване е постигнато
благодарение на LED осветление в предната и във вътрешната част на машината.
Точните ъгли са най-критичната част при качеството на огъване, което е и причината TRUMPF да предлага
асортимент от интелигентни решения, предназначени
за постигане на максимална точност. TCB (Thickness
Controlled Bending) самостоятелно намалява грешки, причинени от отклонения в дебелината на ламарината. На
тези, които търсят максимална точност на ъгъла, се
препоръчва да работят с ACB (Automatically Controlled
Bending) система за измерване на ъгли. Тези системи измерват действителния ъгъл по време на процеса на огъване заедно с пружинните сили и направляват притискащата греда към постигане на желания ъгъл - идеалното
решение гарантиращо качествени резултати.
Новият ACB Laser е съвместим с всички видове инструменти. В тази система, има измервателни станции
пред и зад линията на огъван, всяка една се движи автоматично в правилната позиция. Като част от безконтактен оптичен процес, лазера проектира линия върху
листа и камера измерва ъгъла.

Контакти
ТРУМПФ България ЕООД
ул."Мария Луиза" 64, ет.3, офис 3, 4000 Пловдив
ул."Братя Чакрин №10, Офис 2
ж.к. Витоша, 1750 София
Тел: 02/8601492, Факс: 02/8601494
info@bg.TRUMPF.com
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Повишаване
на енергийната
ефективност на
машини за обработка
на пластмаси
Бързото технологично развитие при продуктите за обработка на пластмаса налага необходимостта от все повисокоефективни машини. В настоящия брой на списанието на българската индустрия Инженеринг ревю водещи
производители и доставчици на такива решения представят най-актуалните си оферти за българския пазар.

Иновативни машини и технологии за
преработка на пластмаси от Arburg
Новост в портфолиото на немския производител е
технологията Profoam, която е иновация за автомобил-

ната индустрия. Тя се състои във физическото разпенване на термопласти, което олекотява конструкцията
на детайлите. Иновативният метод Profoam е обследван и разработен съвместно с Института за преработка на пластмаси (IKV). Той позволява значително спестяване на материал при производството на автомобилни
пластмасови части, както и намалени емисии на CO2.
Поради намаляването на обема и теглото на изделието,
процесът също спестява време за охлаждане и свежда
до минимум появата на свиване и деформация, като не
изисква никакви допълнителни периферни устройства. В
рамките на процеса пластмасовите гранули се смесват
под налягане с газа. По този начин по време на пластифицирането газът се разширява и се постига хомогенна
пенеста структура. Резултатът е по-здрав и по-олекотен детайл. Технологията може да се използва за конвенционални шприц машини и за други приложения.
Демонстрация на иновативните машини и технологии за преработка на пластмаси в гамата на Arburg ще
бъде изработването на ножици за офисно приложение по
време на изложението Fakuma от 13 до 17 октомври т.
г. на щанда на компанията.
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машини
Първата стъпка е шприцването на полимерните
дръжки на ножицата при заложени режещи остриета
от неръждаема стомана на електрическа шприцмашина Аllrounder 370Е. След това на лазерна установка се
гравира уникален код или по желание надпис с помощта
на freeformer. Залагането на режещите части на ножицата в шприцформата се реализира с помощта на робот-системата Multilift V. Интегриран скенер разпознава дали ножицата ще има надписи или не.
Като премиера фирма Arburg предстои да покаже за
първи път интегриран 6-осен робот на фирма Kuka тип
‘iiwa’ (intelligent industrial work assistant), който ще залага
готовите ножици във freeformer-а, за да персонализира
ножицата със съответния надпис. След нанасянето на
надписа, роботът поставя ножицата на транспортна
лента, която я придвижва. Така самият продукт се превръща в носител на информация с код, гравиран чрез
лазер. Всички работни стъпки от това приложение са
обхванати от системата на Arburg. Всички машини в
установката могат да бъдат свързани в мрежа, за да
демонстрират съвместните действия между човек и
машина.
На щанда на компанията ще бъдат представени и
други машини и технологии за преработка на пластмаси. Arburg ще покаже три freeformer-а, които ще произвеждат сложни детайли, изработвани от стандартни
гранулати, без използването на шприцформа и ще демонстрират концепцията Industry 4.0. Посетителите на
щанда ще имат възможност да се включат и в изработката на уникални ножици на описаната установка с
freeformer.
Друг практически пример за мрежово производство
ще бъде показан на втория freeformer. Там ще се надписват превключватели за осветление с персонализирана
комбинация - име в големи обеми. Тук също самият продукт се превръща в носител на информация с код, гравиран чрез лазер. Всички компоненти за това мрежово
производство са предоставени от системата на
Arburg. Всички процесни параметри ще се интегрират
от системата „управление с главен компютър“ или ALS,
която ще ги качва автоматично в интернет. Всеки по-
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сетител ще има достъп до тях с помощта на код,
който е гравиран на ножицата.
Последната фаза на развитие на технологията
Profoam също ще бъде представена на щанда на изложението посредством хидравличен Allrounder 630 S със
стандартна геометрия на шнека.

Arburg

Енергийна ефективност при машините
на Витман Батенфелд
Енергопотокът при шприцмашините тече от подадената предимно електрическа енергия към периферните устройства за сушене и транспорт на материала
през задвижването, подгряването и управлението на
машината до топлите канали и темперирането на инструмента, както и охлаждането на машината и инструмента. Отвежданата енергия (предимно остатъчна
топлина) се отделя при охлаждането до околната температура и топлинните загуби.

По замервания на Батенфелд от 100% енергия, необходима за производството на дадено изделие, 47,9% се
потребяват от задвижването на машината; 10,9% от
подгряването на цилиндъра; 15,5% от охладителната
инсталация; 10,6% от пневматичната инсталация; 4,0%
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от топлите канали на инструмента и 11,1% от други
консуматори. При хидравличните машини потреблението на машината от необходимата обща енергия е средно около 60%. Този процент може да бъде намален значително чрез използването на сервозадвижвания и сервоелектрически машини.
Разбира се, по друг начин стои въпросът за енергийната ефективност от гледна точка на разходите за енергия в сравнение с общите разходи за производството на
дадено изделие. Така например делът на вложената енергия в производствената цена на едно техническо изделие е около 3%, докато цената на материала – около 50%.
При опаковъчните продукти цената на вложената енергия е около 7%, а цената на материала – около 70% от
производствените разходи.
По отношение на енергийната ефективност Витман
Батенфелд работи в няколко направления: концепции за
машини и концепции за инструменти. При хидравличните машини 35-300 тона компанията прилага най-модерна задвижваща техника с енергоспестяваща хидравлика
– помпи с електрическо регулиране (най-ниска първоначална инвестиция); задвижващ пакет Servo Power (сервомотор с регулируеми обороти и помпа с постоянен дебит); електрически мотори на дозирането; отпадане на
втулките от колоните на машината; линейни направляващи, вместо плъзгащи лагери.
При машините Macro Power 400-1600 тона Витман
Батенфелд използва задвижване чрез високо динамичен,
регулиран по обороти сервомотор с водно охлаждане
във връзка с помпи с електрическо регулиране; максимална енергийна ефективност чрез регулиране оборотите на мотора и дебита на помпата в оптимален
диапазон на действие; възможност за пълно изключване при престои.
Електрическите машини Eco Power 55-300 тона се
отличават с изключително висока ефективност чрез
ултрамодерна технология на сервозадвижване; всички
движения се предават директно, без ремъчни предавки; минимална консумация на енергия, вкл. вътрешно
оползотворяване на спирачната енергия за захранване
на управлението и подгряване на цилиндъра (патент)
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Хидравличните машини Smart Power 25-120 тона са
оборудвани със сервохидравлика с интелигентно енергоспестяващо задвижване като стандартно оборудване; допълнителна втора помпена система със сервотехнология реализира паралелни движения като опция; спирачната енергия се отвежда обратно в машината и се включва в отново в захранващия кръг.
Изолацията на шнековия цилиндър се прилага като
опция на всички видове машини с цел ограничаване на
топлинните загуби и допълнително енергоспестяване.
Сравнението на специфичното енергопотребление по
видове машини на Витман Батенфелд, проведено на 240тонни машини при производството на изделие с тегло
106 г при време на цикъла 20 сек. показва следния разход
в kWh/kg: 1. хидравлична машина с помпа с електрическо
регулиране 0,65 (100%); 2. машина със задвижване Servo
Power 0,44 (-32,44%); 3. електрическа машина 0,27 (57,19%).
Други възможности за спестяване на енергия при
производството на пластмасови изделия Витман Батенфелд предлага чрез: концепция за инструменти с
изолирани топли канали, топлоизолационни плочи, темпериращи канали; концепция за инструменти с изолирани зони на гнездата, частично темпериране на инструмента.
На Пловдивския технически панаир 2015, палата 11,
щанд 11D7 Витман Батенфелд ще представи за пръв
път в България малка машина от най-новата си серия
Smart Power 35/130 Unilog B6 с австрийски инструмент.
Серията Smart Power беше представена за пръв път на
Факума 2014 в диапазона от 25 до 120 тона сила на
затваряне. Сега вече тя се комплектова и със 180, 240
и 300 тона. Smart Power е оборудвана стандартно с
високо ефективно серво-хидравлично задвижване и оползотворява наличната спирачна енергия чрез KERS в подгряването на цилиндъра, както вече се прави в серията
на електрическите машини Eco Power. По този начин се
постига оптимална енергийна ефективност на минимална инвестиционна цена.

Ясен Щерев,
Витман Батенфелд България
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Новата CX серия на
KraussMaffei разполага с
много оптимизации
Преработвателите на пластмаси
трябва да имат възможност за преработка с изключителна ефективност на разходите и гъвкавост. Новата CX серия на KraussMaffei в диапазона до 1600 kN е станала найдобра в класа, благодарение на голям
брой отделни иновации. Всъщност
технически са изпълнени изискванията на всички клиенти на фирмата:
10% по-малко енергия, 15% по-бърза,
30% по-тиха, обема на маслото е
намален с 20%, 25% по-голяма ефективност, 100% добавена стойност
за клиента. Допълнителни акценти
специално за малките машини включват новите възможности - робот за
леяка (sprue picker) и концепцията
BluePower Vario задвижване. Както
всички машини от KraussMaffei серията CX е оборудвана с новата
Adaptive Process Control система
(APC), с която може веднага да се
компенсират колебанията в процеса
на леене под налягане.

Сред останалите характеристики на машините са бърз затварящ
възел, безвинтов капак и шумоизолация. Новият CX затварящ възел е с
около 15 % по-бърз от средния. За
проекти с голям обем, този факт сам
се отплаща. Това се постига благодарение на оптимизираното взаимодействие между новата технология
на клапаните и концепциите за хидравличното
превключване.
Достъпът до услугата е значително
подобрен от новата клик функция на
страницата на най-важните хидравлични компоненти. Освен това, новият капак също е звукоизолиран и
така се намаляват емисиите на шум
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от 30 %. Това не само създава приятни условия на труд, но също така
дава възможност да се затвори веригата – производство на детайли
и на работните места за монтаж,
да бъдат в тясно сътрудничество.
Новият CX спестява от всички
консумативи. Концепцията за задвижване е енергийно оптимизирана
и се нуждае от 10% по-малко електроенергия, отколкото преди, благодарение на интелигентното управление. Опцията BluePower Vario задвижване може да направи дори повече: с променлива скорост асинхронен
двигател подобрява ефективността
и намалява капацитета при работа
на празен ход. Колкото по-дълго е времето на цикъла, толкова по-голяма е
икономията - до 30% в сравнение с
традиционния хидравличен вариант.
Ние вложихме усилия в намаляването
на обема на масло с 20 на сто, поради високата цена на маслото. Това е
постигнато чрез фино филтриране
и пречистване на маслото, с идеята
запазване на времето на предварителното загряване. В допълнение,
целият експлоатационен живот на
маслото се увеличава с до 40%, намалява се честата смяна на маслото. Клиентите се възползват от по-ниски инвестиции за първото пълнене и смените на масло.
Adaptive Process
Control система –
новоразработената от KraussMaffei
АРС (адаптивно управление на производството) функция за шприцмашините незабавно
компенсира колебанията в производствения процес при шприцването на
различни детайли. Производителите
на пластмасови изделия ще се ползват от еднакво високи компоненти
на качеството, по-малко отпадъци и
материални разходи, опростеното
използване на рециклирания материал. Освен това използването на APC
повишава енергийната ефективност в производството. APC се предлага за всички серии от KraussMaffei.
Множество външни фактори могат да попречат на качеството на
детайлите. Факторите, които за
съжаление не могат да бъдат пре-
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дотвратени, включват фактори на околната среда, като
температура и влажност, колебания в качеството на
материалите, устойчивост и човешки фактори.
APC работи по подобен начин за круиз контрол на
превозните средства (темпомат). Системите темпомат автоматично контролират доставките на гориво
към двигателя, така че превозното средство да не пада
по-долу или да превишава скорост, определена от водача, дори и в промяната в движението и условията на
вятъра. Скоростта на превозното средство остава постоянна, дори ако външните условия се променят.
Леки и рентабилни пластмасови детайли чрез физическо разпенване с MuCell® - в настоящия момент търсенето на шприцмашини с технологията MuCell® е засилено, поради факта, че води до големи икономии на енергия,
материали, а така също и намалени изисквания за големината на шприцмашините.
Процесът MuCell® е може би най-известната форма и
технология на физическо образуване на пяна. Газообразният разпенващ агент - N2 или CO2 се инжектира под
високо налягане във вече напълно стопен полимер в пластифициращия цилиндър. Количеството газ се дозира и
се определя от вида на термопластичния материал.
Процеса MuCell® е идеален за изработване на части с
дебелина на стените от около и по-малко от 4 mm.

Иван Христозов, управител на Дилтех

Екоинвест внедри иновативна
екструдерна инсталация за рециклиране
на пластмаси
Новост в технологичния парк на рециклиращата компания Екоинвест е иновативна екструдерна инсталация
за рециклиране на отпадъчни пластмаси, производство
на M-A-S - Австрия. Оборудването е въведено в експлоатация през настоящата година с финансовата подкрепа
на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
Инсталацията разполага с технология за гравиметрично смесване на суровините и софтуерно управление,
които осигуряват задаване на рецепти и поддържане на
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едно и също съотношение на рециклираните полимери. Двушнеков екструдер каскадно
изпълнение с патентована технология за подсилено
дегазиране, съвместно с непрекъснат самопочистващ се, двоен,
постоянен дисков
филтър, гарантира по-високо качество на получените гранули с постоянен MFI индекс. Инсталацията е напълно автоматизирана и високоефективна по
отношение на използваните енергия, вода и суровини.
Стратегическите цели на Екоинвест са свързани основно с превръщането на компанията в модерно рециклиращо предприятие, преработващо 12 хил. тона пластмасови отпадъци годишно. В резултат на новите производствени мощности Екоинвест повиши с 30% капацитета на произвежданите пластмасови регранулати.
По-големият производствен капацитет води до увеличаване нуждите от суровини. Повишава се количеството на изкупуваните от компанията пластмасови отпадъци за рециклиране на вече сортирани отпадъци. Изключителен интерес представляват от сортираните отпадъци от опаковки от ново изградените общински депа в
страната.

Орлин Тасев,
управител на Екоинвест
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3D сканиране
Т

риизмерното (3D) сканиране е
бърз и точен метод за въвеждане на
физическите размери на даден обект
в компютър по организиран начин.
Обикновено данните, получени в резултат на 3D сканирането, се представят чрез мащабиран цифров модел или с помощта на графично триизмерно рендериране. След като данните от сканирането бъдат качени
на компютъра, могат да се използват всички размери на физическия
обект - дължина, ширина, височина,
обем, размери на елементите на
обекта, местоположение, площ на
повърхнината на обекта и т. н.
Данните от триизмерното сканиране често пъти се използват като
мост между физическите обекти и
модерното промишлено производство. Това се постига чрез конвертирането им в модели за компютърно проектиране (CAD модели). Те се
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използват за сравнение на реалния
обект с „идеалния“, проектиран модел или в безбройните инструменти
за компютърен инженеринг (CAE),
които съществуват днес.
В най-общия случай устройството, което извлича триизмерните
данни за обекта, се нарича 3D скенер. Съществуват много различни
методи за снемане на 3D размерите
на даден физически детайл, поради
това има много различни видове
триизмерни скенери.

Триизмерно лазерно
сканиране
Триизмерните лазерни скенери
най-общо се разделят на три главни
категории - лазери, работещи чрез
триангулация, импулсни лазери и фазови лазери. Тези техники за лазерно
сканиране обикновено се прилагат
независимо една от друга, но могат
да се използват и в комбинация с цел
създаване на по-многостранна систе-
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ма за сканиране. Съществуват и
много други технологии за лазерно
сканиране. Те са хибриди или комбинации от други техники за лазерно
триизмерно сканиране като например базираната на принципите на
интерферометрията AFI (accordion
fringe interferometry) технология и коноскопичната холография (conoscopic
holography).
Лазерната триангулация се извършва чрез проектиране на лазерна
права или точка върху обекта и последващо „улавяне“ на нейното отражение с помощта на сензор, разположен на предварително известно разстояние от източника на лазерния
лъч. На базата на измерения ъгъл на
отражение могат да се определят
пространствените размери на детайла.
Импулсните скенери излъчват
светлинен лазерен импулс, който се
отразява от обекта на сканирането.
Отразеният импулс се улавя от сен-
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зор. Времето, изминало от излъчването до улавянето на
лазерния импулс, служи за изчисление на разстоянието
между скенера и обекта, тъй като скоростта на лазерния лъч е известна съвършено точно.
Фазовите скенери сравняват фазовото изместване
на отразения лазерен лъч със стандартната фаза, която
също се отчита за сравнение. Този метод е подобен на
използвания от импулсните скенери, но тук фазата на
отразения лазерен лъч дава по-детайлна информация за
разстоянието до обекта.

Скенери със структурирана светлина
Термините „сканиране с бяла светлина“ (white light
scanning) или „сканиране със структурирана светлина“
(structured light scanning) се използват за описание на
разнообразни 3D скенери. Принципно при този метод
към обекта се насочва структурирано светлина с различни шаблони (обикновено с бял цвят). След това с
помощта на сензори (обикновено CCD камери) се правят снимки на обекта при различните структури на
светлината. За отчитане на триизмерната информация се използват много структури на светлината и
сензори. Софтуерът извършва съпоставка и отчита
промените на формата на предварително известните
структури на светлината, за да извърши триизмерни
изчисления за размерите на обекта. Ако се използват
много сензори, софтуерът работи с една структура на
светлината и извършва сравнение на различните ъгли

на осветлението спрямо източника, за да извърши 3D
измервания.

Фотограметрия
Фотограметрията е технология, основана на стандартните фотографски техники и на геометрията при
проектирането. Първоначално тя се е използвала за дигитализиране на изображенията на големи обекти като
сгради, нефтени сонди и складове. Принципът, залегнал в
основата на фотограметрията, е следният: обектът се
заснема многократно и след това се извършва ръчно или
автоматично сравнение на едни и същи точки от него
в различните снимки. Могат да се добавят (автоматично или ръчно) допълнителни точки на сравнение за извършване на 3D измервания на желаните елементи на
обекта. Фотограметрията често се използва в съчетание с други технологии на триизмерно сканиране, за да
бъде направено пълно измерване на повърхността на
детайла и да се спазват допустимите отклонения при
големи площи.

Машинно зрение
Технологията „машинно зрение“ обикновено се използва за извличане на двуизмерна визуална информация. Найновото развитие на тази технология е тъй нареченото
„стерео зрение“, при което двойка сензори се монтират
на определено разстояние от обекта и заснемат две
изображения едновременно. След това тези две изображения се налагат едно върху друго, създавайки възможност за сравнение на едни и същи точки в тях. Изместването на позициите на съответните точки се нарича диспаратност. Чрез изчисление на диспаратността
на всяка точка в двете изображения могат да се извършат 3D измервания на всички обекти в изображението.

Координатни измервателни
машини
Координатните измервателни машини са устройства
за измерване, снабдени с механичен осезател. Позицията
на осезателя се следи от поредица от енкодери, разложени по всяка ос на машината. Те осигуряват следене на
движението на осезателя, понякога с точност до нанометър, като евентуална неопределеност при измерванията би могла да се дължи единствено на коравината и
инертността на самата машина. Координатните измервателни машини са от типа контактни измервателни
средства, тъй като осезателят трябва да „опипа“ обекта, за да снеме размерите му. Те могат да бъдат неподвижно монтирани или преносими. Манипулаторите на преносимите координатни измервателни машини са по-универсални с по-широко приложение, но често пъти по-малко точни, тъй като при тях има по-голяма вероятност за
огъване или загуба на калибровка. Координатните измервателни машини могат да се комбинират с други технологии за безконтактно сканиране, за да се снемат пълни
данни за повърхността на сканирания обект.
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Сканиране на слоеве
Destructive slicing е процес, при който от определена позиция се заснемат много изображения на обекта.
След всяко заснемане от обекта се
отстранява по един тънък слой. Разстоянието до обекта се контролира точно, поради което мащабът на
всяко заснето изображение е известен предварително. След като
обектът бъде сканиран изцяло по
този начин, изображенията се наслагват едно над друго от софтуера. В
резултат се получава пълен триизмерен цифров модел на обекта.

Компютърна
томография
При тази технология на триизмерно сканиране софтуерът наслагва едно на друго изображения, получени чрез сканиране с помощта на
компютърна томография или магнитен резонанс. Обикновено това се
извършва чрез точно управление на
стъпките между всяко напречно сканиране с компютърна томография
или магнитен резонанс. В резултат
се получава 3D модел на обекта, който съдържа резултатите от всички
физически измервания. Тази технология първоначално е разработена за
медицината, но вече придобива много по-широко приложение в производството и в индустрията.

Теодолити
Теодолитът е телескоп, монтиран на две въртящи се оси, който
извършва измерванията по технология, подобна на използваната в геодезията. Ъгълът и координатите на
обекта се проследяват точно чрез
извършване на измервания в полярни
координати от различни места. Въз
основа на събраните данни може да
бъде изчислено разстоянието до
обекта. Модерните теодолити се
управляват чрез компютър, за да се
насочват автоматично към обектите и да ги измерват.

Тракери
Тракерите (следящи устройства)
са клас 3D скенери, които работят,
като следят местоположението на
измервателното устройство. За
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тази цел се използват няколко технологии - лазерно, магнитно, оптическо и акустично позициониране.
При всички методи се следи позицията на измервателното устройство, като координатите й се отчитат и записват при всяко извършено измерване - чрез докосване на
обекта или с помощта на безконтактна технология на сканиране.

Приложения на 3D
сканирането
Триизмерната технология на сканиране може да бъде приложена във
всеки етап на един типичен производствен цикъл. Така например 3D
сканиране може да бъде използвано
във фазата на изработка на техническия или работен проект, като
проектантът може да започне с
физическия обект и да го използва за
проекта или CAD модела. Често пъти
се налага проектантът да вгражда
новопроектирания обект в съществуващ обект. Последният също
може да бъде сканиран и включен в
проекта, за да може новопроектираният и съществуващият обект да
бъдат съгласувани перфектно и да си
пасват в бъдещи проекти. Процесът
на използване на съществуваща произвеждана част за създаване на CAD
модел често пъти се нарича „реинженеринг“ или „обратно моделиране“.
С помощта на реинженеринга можете с лекота да проектирате нови
обекти, които включват или надграждат съществуваща, технологично оптимизирана част в масово производство.
Също така с помощта на данни от
триизмерно сканиране един физически обект може да бъде внедрен направо във фазата на инженеринг на даден проект и след това да бъде дообработван. Данни от 3D сканиране
често се използват за извършване на
анализи за целите на изчислителната
хидродинамика или компютърния инженеринг, за анализ по метода на
крайните елементи или за други видове инженерен анализ на обекти,
които са били произведени и впоследствие променени физически.
Триизмерното сканиране може да
се използва за откриване на евенту-

ални изменения на инструменталната екипировка, машините или частите в процеса на производството.
Често пъти машините се „настройват ръчно“ за постигане на желания
външен вид на произведената част.
С помощта на 3D сканиране ръчно
извършените модификации и оптимизации могат да бъдат прехвърляни от една машина на друга, за да е
сигурно, че произведените части в
крайна сметка ще си подхождат.
Триизмерно сканиране може да се
използва и за анализ на износването
на машините по време на производството, а при правилно използване за прогнозиране и избягване на повреди. В случай на повреда на даден инструмент или машина данните от
триизмерното сканиране могат да
се използват за повторно създаване
на оптимизираната част.
Триизмерно сканиране се използва
и за анализ на частите след тяхното производство. В повечето случаи
се използва технология за безконтактно 3D сканиране с цел бърза проверка на общата форма и размери на
частите и за бързо откриване на
дефекти като деформации на частите или проблеми от общ характер.
Проверките чрез контактни технологии са много подходящи за анализ
на правилното позициониране на дупките за болтовете, вдлъбнатините,
удебеленията и други призматични
обекти. Триизмерното сканиране се
използва в комбинация със софтуер
за статистически анализ за поддържане и прогнозиране на качеството в производствения процес.
Като цяло 3D сканирането има за
цел постигането на по-висококачествени, по-добре пасващи си компоненти, които са по-евтини за производство. Разходите за един типичен
цикъл проектиране-производство се
намаляват със 75% при използване на
триизмерно сканиране.

Митове и погрешни
схващания
3D сканирането е бързо и точно
средство за снемане на физическите
размери на обекти от реалния свят.
Най-често срещаната заблуда е, че
данните от триизмерното сканира-
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CAD/CAM
не са CAD модел, защото са заснети
и видими като триизмерно изображение на компютър. Има обаче доста
голяма разлика между един CAD модел
и данните от 3D сканирането.
CAD моделът е базиран на идеална математика. В него например
дадена равнина е плоска до безкрайност, а цилиндърът е математически идеален цилиндър. В компютърния
проект всички характеристики на
модела са идеални в истинския
смисъл на тази дума. Но щом на базата на тези данни бъде създаден
физически обект, както и да е изработен, той вече не идеален. „Неидеалният“ характер на обекта се отразява в данните от 3D сканирането, а те са просто набор от физически точки с данни, които представят физическия, реален обект. Предизвикателството пред реинженеринга е да бъде установено първоначалното намерение на проектанта
(първоначалния идеален модел) на
базата единствено на физически измервания на обекта.
Координатните измервателни
машини (КИМ) се прилагат масово за
снемане на данни на физически обекти и поради това се разглеждат
като стандарт, с който следва да
се сравняват всички останали технологии за триизмерно сканиране.
Може да се използва ситуационен
анализ за определяне коя технология
(машина за измерване на координати,
безконтактно сканиране или комби-
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нация от двете) отговаря на конкретните нужди на дадено приложение. Но има ситуации, при които
точността и повторяемостта на
КИМ технологията са под съмнение.
Ето кои са двата най-често срещани източници на грешки:
Грешка на потребителя - схеми с
неподходяща база (datum - повърхност, ос или точка от даден детайл,
по отношение на която се ориентират други детайли на изделието)
могат да доведат до големи неточности в измерванията. Базата често пъти се произвежда с по-малък
допуск, отколкото сравнявания детайл, в резултат на което измерването е ненадеждно. Схемите на базата обикновено се задават от CAD
проектант без необходимия опит по
методология. Трудно е да се избегне
или елиминира тази ситуация, поради което тя се явява ограничение по
отношение на точността на технологията. Потребителска грешка
може да се появи и когато машина
за измерване на координати се използва за ръчни измервания.
Компенсация на сензора - при координатните измервателни машини се
използва техника за прогнозиране на
мястото, на което сензорът за измерване чрез допир докосва обекта,
наречена „компенсация на датчика“.
Тази техника използва точен вектор
на подхождане към обекта, който в
най-общия случай е взет от идеален
CAD модел на изследвания детайл. Но
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сканирания обект е физическо тяло и
поради това не би могъл да има идеалната форма, описана в CAD модела.
Ето защо векторът на подхождане не
би могъл да се прогнозира с точност,
а това има за резултат неточност,
която не може да се избегне.
Други източници на неточност
могат да бъдат температурната
компенсация, неточното или неповтарящо се закрепване и/или коравината на плота или манипулатора.
Цитираните от производителя точности са на базата на усреднени
пространствени данни в идеални
условия за измерване. Тези тестове
позволяват неточностите да бъдат
елиминирани по цифров път. Двете
основни причини за неточност при
безконтактните технологии на сканиране са шумът, предизвикан от
условията на осветление, и измененията на формата на измервателното устройство вследствие на температурни промени. Когато снетите пространствени данни бъдат
сравнени с очакваната пространствена форма, общото средно отклонение е малко, но разликите от
точка до точка в повечето случаи
са по-големи, отколкото цитираната точност. Шумът в измерванията може да доведе и до други проблеми като вълноообразност на данните за повърхността или неточност на прогнозирането на местоположението и ориентацията на
CAD характеристиките.
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Тенденции на
пазара на сензори
и трансмитери за
дебит
Съсредоточаването върху развойната дейност и вникването в нуждите на клиентите
ще бъдат сред ключовите фактори за успех при очаквания ръст на световния пазар

О

чаква се световният пазар на
сензори и трансмитери за дебит да
нарасне до около 6.4 млрд. долара през
2017 г., според анализ от Frost &
Sullivan, озаглавен „Световният пазар
на сензори и трансмитери за дебит“.
Сред причините за това анализаторите посочват увеличаващия се брой
проекти, пускането в експлоатация
на нови предприятия, стабилизирането във финансов план на множество
производства – крайни потребители
на такива уреди, а също така и реинвестирането в обновяване на заводското оборудване, в модернизиране,
разширяване на капацитета и технологично развитие.
Търсенето на нови енергийни източници, включително и прочуванията за нефт и газ, заедно с нарастващия дял на енергията, добивана от
възобновяеми източници, също са
съществен двигател за растежа на
пазара. „Кориолисовите, ултразвуковите и вихровите сензори и трансмитери за дебит ще спечелят от
растежа в нефтогазовия отрасъл, а
също и в производствата, които са
техен краен потребител, като химията и нефтохимията“, допълват от
Frost & Sullivan.
Друга ключова движеща сила на
този пазар е все по-нарастващото
значение на енергийната ефективност, включваща по-добро използване на наличните мощности, намаляване на разходите за поддръжка и
усъвършенстван мониторинг на про-
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изводствения процес. Решенията за
автоматизация и управление (включително и свързаните с тях уреди в
производствените бази) също играят ключова роля за постигането на
тези цели, което ще доведе до повишено търсене на сензори и трансмитери за дебит.
Тези тенденции се установяват и
в страните с развиваща се икономика, където нараства използването на
средства за автоматизация, а в резултат на това ще скочи търсенето на всякакви сензори, включително и на сензорите и трансмитерите за дебит.
"Макар и на пазара да има значителен потенциал за растеж, участниците трябва да съсредоточат усилията си в посока на успешното разграничаване на техния продукт на
фона на останалите, за да се избегне конкуренцията на основа на цената. Тази задача няма да е лесна, предвид това, че принципните иновации
в технологиите за отчитане на дебит, като например разработката
на обемните и турбинните разходомери, са малко. За производителите
на такива изделия ще бъде предизвикателство да намерят своето специфично място сред техните конкуренти, посочват анализаторите.
"Първата стъпка в една успешна
стратегия за разграничаване на фона
на конкуренцията е да се разберат
нуждите на потребителите. Тесните връзки както с дистрибуторите,
така и с потребителите, ще позволят на производителите да бъдат

наясно с текущите тенденции и да
оптимизират предлаганите от тях
продукти", посочват от Frost & Sullivan.
Точността и надеждността са
основните критерии за избор и покупка на този пазар. Ето защо производителите би трябвало да се стремят да инвестират значителни
средства в развойната дейност с
цел да издигнат тези характеристики на качествено ново ниво. Разширението на развойната дейност ще
осигури и разработката на сензори
и трансмитери за дебит с повече
възможности, което също е сред
важните изисквания на потребителите.
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Подготовка
и обработка на
сигнали от сензори
М

ного инженери - технолози
и специалисти по КИПиА, а също и
разработчиците и интеграторите
на цялостни системи, редовно се
сблъскват с трудната задача да изберат модул за обработка на първичните сигнали и подаването им към
следващото ниво. Целта им e да
получат най-висококачествения модул при възможно най-ниската цена.
Първата стъпка към правилния
избор е планирането на системата
при пълна яснота по отношение на
системните изисквания. Като минимум трябва да се определи каква
физична величина ще измерва датчикът на входа си, какъв ще е изходният му сигнал, необходима ли е
галванична изолация, каква ще е потребяваната мощност, какви са допустимите размери и какви са критериите за ефективно функциониране.
Обект на настоящата статия са
някои характеристики на модулите
за обработка на сигнали като точност, възможности за настройка,
галванична изолация, възможности
да издържат големи пикови смущения по напрежение, защитеност
срещу радиочестотни и електромагнитни смущения, окомплектоване в цялостна система и ремонтопригодност.
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Точност, линейност и
повторяемост на
грешката
Точността на системата като
цяло е толкова висока, колкото е
точно нейното най-неточно структурно звено. Това обикновено е датчикът или точката на преход от
механично въздействие към електрически сигнал. Ако примерно датчикът
е с точност до 5%, най-вероятно
няма да са нужни изключително точни елементи и модули по трасето
на обработката на сигнала. Аналогично, ако датчикът е много точен, не
бихте искали да влошите качеството на цялата система с някой евтин
модул по пътя на преобразуването
на сигнала. Показателите за точността, линейността и повторяемостта на грешката са много разнообразни. В показателите за точността трябва да се включва комбинираното въздействие на следните фактори – повторяемостта на грешката, хистерезиса на предавателната
функция, линейността при апроксимация по метода на крайните точки
и стъпката, с която може да се извършва настройка. В тях трябва да
е посочен и най-лошият случай, или
максималната грешка на модула при
дадени еталонни условия (напр. температура 25 °C; захранване от постоянно напрежение 24 V и изходен
товар 250 ома).

Ако датчикът не е част от модула, в показателите за точността
вероятно няма да е посочена отделно точността на датчика.
Когато се знаят максималните
сумарни грешки на даден модул при
еталонни условия, може да се тества целият възел при условията,
посочени от производителя на модула, и така да се оцени точността на
системата в цялост.
Термините повторяемост на
грешката и хистерезис на предавателната функция се отнасят до характеристиките на изхода на преобразувателния модул при промяна на
входния сигнал в посока „нагоре“ и
„надолу“. Модулът дава на изхода си
различен резултат при една и съща
стойност на входната величина в
зависимост от посоката, от която
се достига до стойността на входа
– отгоре при намаляване, или отдолу при увеличаване (това се дължи на
толерансите на използваните компоненти, на загубите в сърцевината
на трансформатора, неточността
на потенциометрите и т. н.). Ако
при дефинирането на точността е
отчетено комбинираното въздействие на тези два фактора – повторяемостта и хистерезиса, това означава, че резултатът на изхода
винаги (т. е. може винаги да се повтори) ще е в дадени граници (в %)
около идеалната стойност.
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Линейността при апроксимация по
крайните точки и стъпката за настройка означават, че модулът се
калибрира по крайните точки (при
минимум и максимум на входната
величина) и при достатъчно точно
задаване на тези стойности (при
достатъчно малка стъпка) ще работи при дадените в спецификацията
качествени параметри. Всъщност
методът за определяне на линейността чрез апроксимация по крайните
точки дава възможност за изчисляване на грешката E (точността)
като функция на изходния обхват по
следната формула:
E = (измерената изходна стойност – идеалната изходна стойност)
x 100 / изходния обхват
Обикновено точността е в рамките на ±0,1% от изходния обхват.
Това означава, че един линеен преобразувател, калибриран за изходно
напрежение в границите 1-5 V DC
(обхват 4 V), ще даде на изхода си
отклонение в рамките на ±4 mV от
идеалния резултат (обхватът 4 V x
0,001). Освен това, тъй като в указа-
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ната точност трябва да са отчетени повторяемостта на грешката и
хистерезиса, изходният резултат
трябва винаги да е в рамките на ±4
mV от идеалния. Ако точността,
линейността и повторяемостта на
грешката са дадени отделно, може
да се наложи да комбинирате отделните каталожни данни, за да формирате сумарната точност.

Възможности за
настройка (на нулата/на
обхвата)
При преобразувателите с възможност за настройка могат да се компенсират отклоненията на изходния
сигнал, а това обикновено си струва
допълнителните разходи. Настройката може да се извършва на хардуерно и на софтуерно ниво. В някои
приложения не се ползва софтуер и
затова трябва да е предвидена хардуерна настройка. В други, в които
се ползват компютри и включват
събиране на данни и управление, не е
възможно или пък не е удобно всички
настройки да се правят софтуерно.
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Ето защо възможността за настройка и калибриране на хардуера е
задължителна, като по този начин
може да се променя работният режим само на конкретния преобразувател, без да се засягат други елементи на системата. При това процесорът не се претоварва и същевременно не се прави отстъпление от
високите изисквания за точност. Да
разгледаме следния пример. Преценявате качествата на два преобразувателя на сигнали. Изходният обхват
и на двата е в границите 1-5 V DC и
точността им е ±0,1% от този обхват (4 mV). Единият не може да се
настройва и може да поеме входен
сигнал в условни граници 0-100%, а
другият дава възможност за настройка/промяна на изходния обхват
до 50%.
След като определите изискванията, на които трябва да отговаря
вашата система, решавате, че ще
ви трябва само половината от входния обхват от 0 до 50%. Няма да
имате проблем да калибрирате втория преобразувател, като запазите
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целия изходен обхват при същата точност от ±0,1%.
Първият преобразувател обаче не може да се настройва
и ще дава на изхода си стойности само в границите 13 V DC (обхват от 2 V DC) при промяна на входния сигнал
от 0 до 50%. Нека пресметнем, 4 mV от обхват 2 V DC
прави 0,2%. Получава се, че първият преобразувател не
само, че не е гъвкав, но се оказва, че е и два пъти понеточен от втория.
В реалността датчиците не осигуряват образцови
изходни стойности (примерно от 0,00 mV до 50,0 mV),
а само приблизителни – да кажем от 6,37 mV до 49,8 mV.
Това дава на преобразувателите с възможност за настройка две предимства: те могат да мащабират сигнал с неудобна най-малка и най-голяма стойност и чрез
подходящо калибриране оптимизират работата, така
че да компенсират грешките на датчиците и/или на
цялата система (напр. поради по-ниски напрежения, неточности на други модули и т. н.).
Някои допълнителни предимства на преобразувателите на сигнали с възможност за настройка:
l С течение на времето компонентите стареят и номиналните им стойности се променят. Възможността
за калибриране и корекция на преобразувателя увеличава
срока му на работа.
l Преобразувателят с възможност за настройка спестява и много процесорно време, което иначе би отишло
за изчислителна работа, ако разчетът е бил всички на-
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стройки и корекции да се извършват софтуерно. Елиминира се необходимостта от допълнителни изчисления
спрямо крайните точки. Удобно е корекциите и мащабирането да се вършат от софтуера, но в зависимост от
крайните точки (резултатите при минимална и максимална стойност на входния сигнал), мащабирането може
да подобри значително разрешаващата способност и
точността, с която се отчита сигналът.
l Възможността за настройка на нулата и обхвата на
преобразувателя позволява да се променя работният му
режим, без да се засягат други модули, без да се товари
главният процесор и без това да се отрази на точността на цялата система.
l Възможността за настройка на преобразувателите
намалява набора от устройства, които да се държат на
склад. Колкото по-гъвкави са устройствата, толкова помалко уникални модули със строго фиксирано приложение ще имате. А тези с настройка в повечето случаи
могат да се ползват и след промяна на експлоатационните условия и/или на технологията – трябва само да
се пренастроят.

Изолация
Изолация на един преобразувател на сигнали означава,
че липсва пряка електрическа (или нискоимпедансна)
връзка между две или повече точки (или вериги). Два
основни вида компоненти се използват за изолация –
трансформатори и оптрони. И двата предават сигнали
от една верига към друга (чрез прехвърляне на магнитна
или светлинна енергия), и при двата импедансът между
входа и изхода е много висок.
Има две основни причини, поради които може да е
необходима изолация: за разделяне на контурите на „земите“, които са с различни потенциали и за предпазване
на оборудването от високоволтови разряди и кратковременни пикове на напрежението.
Четирите възможни комбинации за реализиране на галванична изолация при преобразувателите на сигнали са:
Изолация на входа. Входът е изолиран или плаващ спрямо изхода и захранването и не е свързан към земя, а изходът и захранването са с обща земя. Към нея е свързан
и преобразувателят. Такава изолация се ползва обикновено при подвеждане на външни сигнали към системата.
Изолация на изхода. Изходът е плаващ, а входът и
захранването са с обща земя. Използва се при предаване
на сигнали от системата към външно оборудване.
Тройна (пълна) изолация. Входът, изходът и захранването са напълно изолирани един от друг. Преобразувателите с пълна изолация могат да се ползват като
свързващо звено между три системи, всяка от които е
със собствена земя.
Изолация на захранването. Входът и изходът са на
обща земя и са изолирани спрямо земята на захранването. Изолацията на захранването или пълната изолация
осигуряват защита, когато захранващите източници са
с различна земя спрямо източниците на сигналите.
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След като вече сте наясно, че е
необходима галванична изолация,
трябва да се определят допустимите пределни стойности на напрежението и се направи справка в техническата документация. Що се отнася до изолацията, трябва да са посочени две стойности: непрекъснато
работно (анг. continuous) и пробивно
(анг. breakdown) или максимално напрежение. Не обърквайте двете, когато сравнявате справочните данни.
Под непрекъснатото работно напрежение се разбира диференциалното напрежение (известно още като
синфазно - анг. common mode voltage),
което може да се подава непрекъснато между двете изолирани вериги.
Типични стойности за най-разпространените преобразуватели са 250 V
AC или 354 V DC.
Под напрежение на пробив се разбира такава висока стойност на
синфазното напрежение, която преобразувателят може да издържи, но
само за определен интервал от време, след което изолационната бариера ще започне да се разпада. Обичайна стойност е 1500 V AC в
продължение на една минута без пробив, което, при правилно проектиране и тестване, ще е удовлетворително за множество приложения.
Когато са нови, преобразувателите с вградена галванична бариера
могат да издържат на въздействия
в границите, посочени в специфика-
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циите. Но такива фактори като
стареене, натрупване на прах и износване под влияние на околната
среда могат да влошат качеството
на галваничната бариера и тя може
да се пробие. В общия случай обаче,
ако изделието е проектирано и тествано по установените правила,
то срокът му на служба ще е по-голям и ще има допълнителен запас от
сигурност.
Обикновено в повечето приложения изолацията е необходима, когато
трябва да се предават сигнали от
едно място към друго. Ако не сте
сигурни какъв вид галванична бариера ви е нужна, консултирайте се със
специалист. А когато поръчвате,
питайте какво стои зад посочените
стойности – как са постигнати и как
са тествани.

Устойчивост на
високоволтови смущения
Устойчивостта на импулсни смущения с високо напрежение (Surge
withstand capability – SWC), с която се
означава способността на едно устройство да не се влияе от честотни
въздействия с високо напрежение,
трябва винаги да се има предвид там,
където се ползват сигнални преобразуватели. Обикновено изпитанието
се състои в следното: към входните/
изходните клеми на устройството и
към всяка от галваничните бариери в
продължение на 10 секунди, синхрони-
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зирано с мрежовата честота (50 или
60 Hz), се подава пакет от много
кратки високоволтови импулси (като
се почва с пик от 2 kV), чиято амплитуда спада до нула в рамките на полупериода. Преобразувател, който
има защита срещу високоволтови
смущения, няма да се повреди при
тези пикови въздействия и е по-надежден при експлоатация.

Радиочестотни/
електромагнитни
смущения
Нарастващата нужда от надеждна комуникация в рамките на предприятието изисква все по-голяма
част от промишлените електронни
устройства да са проектирани така,
че да не се влияят от радиочестотни смущения (РЧС, анг. RFI). Същевременно, трябва да се отчита и уязвимостта им откъм електромагнитни смущения (ЕМС, анг. EMI), причинени примерно от превключването
на индуктивни товари или от шума
в локалната електрозахранваща мрежа при работата на тежко производствено оборудване. За съжаление,
доста голяма е вероятността да не
разберете, че се нуждаете от защита срещу РЧС/ЕМС, докато някой не
включи радиопредавател близо до
вашето устройство или не го инсталира в среда с висока степен на зашуменост в електрическата мрежа,
при което показанията му ще ста-
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нат грешни. За устройствата, в
които е предвидена защита срещу
радиочестотни смущения, трябва да
е посочен диапазонът на потисканите честоти с интензитет на полето, превишаващ десет волта на
метър. Обичайно такива честотни
диапазони започват от 27 и достигат до 900 MHz.
За намаляване на влиянието на
радиочестотните смущения има два
широко използвани метода. Единият
се състои в това устройството да
се постави в заземена метална кутия и да има филтрови кондензатори на входните клеми (Фарадеев кафез). При другия се използват комбинация от индуктивности, филтрови
кондензатори и се мисли много внимателно за разположението на компонентите върху платката и за
технологията, по която тя ще бъде
произведена – всичко това с оглед
да се минимизира влиянието на РЧС.
И двата подхода имат своето
място, водят и до сходни резултати,
но вторият позволява използването
на трайни, евтини пластмасови кутии вместо скъпи метални. Освен
това при него може да се отварят
капаци и устройството да се калибрира както си е на място в експлоатационни условия, там, където действат реалните радиочестотни и
електромагнитни смущения.
Намаляването на влиянието на
РЧС изисква значително повече усилия, отколкото на ЕМС. РЧС достигат до всички вериги и лесно могат
да попаднат на входа на усилвателните стъпала. ЕМС постъпват основно през проводниците на входа и
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могат да бъдат блокирани и потиснати чрез схемотехнически решения.
При производителя се тества
дали подадените на входа ЕМС се появяват на изхода на преобразувателя – ако не, значи той е защитен от
пикови шумове. Установи ли се, че в
устройството липсва защита срещу ЕМС, ще трябва самостоятелно
да намерите решение с външни защитни филтри срещу пикови напрежения (surge protectors) и ограничителни диоди.

Окомплектоване
Модулите за обработка на сигнали се предлагат с възможност за
окомплектоване в най-разнообразни
форми като например монтаж на
DIN-релса, в шкафове с общо предназначение и системи, в които на шина
с носеща конструкция се монтират
платки със стандартен размер (19
инча). За различните приложения се
изисква различен вид окомплектоване. За устройства с малки обеми е
достатъчен само един самостоятелен шкаф, докато при по-големи обеми е необходим шкаф с по-сгъстена
и по-сложна вътрешна организация (в
които монтажът се извършва на
релса или на шина с носеща конструкция). Ако характеристиките на
помещението затрудняват разгръщането на една система, тогава
значението на начина на окомплектоване нараства и ще ви бъде от полза да знаете какво е налично.
Електрическите връзки и методите за полагане на проводниците
също зависят от начина на окомплетоване. В някои случаи трудността

да се подаде захранване към множество автономни уреди/модули може
да се намали драстично, ако се използва шинна система с носеща конструкция, в която да се вкарват модулите (всеки на самостоятелна платка). Шината по същество представлява дънна платка, по която се подава и захранването. При такива системи потребителят подвежда
външното захранване само към един
клемен блок и вече вътрешно, по
шината, се подава захранването към
всеки един от монтираните на нея
модули. Освен това при шинното
решение електронните модули са
отделени от клемните блокове, към
които се свързват проводниците, а
така става възможно да се махат
или заменят модули, без да се разкачат/закачат кабели.
При други начини на окомплектоване модулният подход е още по-силно изразен. Монтажът на DIN-релса
например дава оптимална възможност за разширение и добавяне на
произволен брой сигнални преобразуватели, като свързването се осъществява по конвенционалния начин – с
кабели. Шинните системи с носеща
конструкция могат да имат предимства, в случай че повечето канали или
входни/изходни точки се използват
пълноценно. Самостоятелните устройства за обработка на сигналите
са изгодни, когато не са необходими
много от тях; ако те са част от
система, изградена на модулен принцип, цената за една входна/изходна
точка ще зависи от общия брой на
използваните точки и от общия брой
на устройствата.
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Почистване на инокс и алуминий
Чистата повърхност в металообработката е най-важното условие за правилно и качествено обработване на изделията. Едни от "най-капризните" повърхности са тези на алуминия и неръждаемата стомана (инокс). За тяхното
ефективно почистване и обезмасляване
са необходими препарати, които могат
да отстранят петната от ръжда и оксидация, без да нарушават свойствата
на тези чувствителни метали.
Изборът на подходящ химикал при работата с неръждаема стомана (инокс)
и алуминий или други леки и цветни метали е истинско предизвикателство. В
много случаи грешният продукт може да
увреди по непоправим начин тези чувствителни повърхности, предизвиквайки
потъмняване или пожълтяване. Метали
от този тип не могат да бъдат почис-
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твани с препарати, които съдържат само един базов компонент. Независимо дали ще бъде избран алкален, киселинен или
неутрален очистител, важно е препаратът да е добре балансиран и оптимално
пригоден за условията и температурите на работната среда.
Тех Индустри България ЕООД предлага
два нови препарата за почистване и повърхностно третиране на марката Pelox.
Продуктът Pelox FR-D е предназначен за
всички видове неръждаеми стомани. Отстранява замърсявания, масла и мазни остатъци, както и петна от ръжда, като
видимо изсветлява и подобрява почистената повърхност. Препаратът позволява
нанасяне чрез пръскане върху големи площи, като по този начин в една работна
стъпка могат да бъдат почистени цели
стоманени конструкции, дълги профили
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или листов материал. Визуалното подобрение е впечатляващо, а изделията са добре подготвени за следващи работни стъпки, като например нанасяне на покрития,
байцване или пасивиране.
Другият продукт от гамата е Pelox PAL. Препаратът няма мирис и е особено
подходящ за алуминий или други леки метали. Отстранява безпроблемно оксиди и
оцветявания, изсветлява и хомогенизира
вида на изделията. Нанасянето може да
стане както чрез пръскане, така и чрез потапяне във вана с разтвор. Предимствата на Pelox P-AL са не само атрактивната цена спрямо други сходни препарати,
но и изключително икономичния разход.

Важно е да се съблюдават не само инструкциите на производителя, но и
предписанията за безопасна работа и
опазване на околната среда.
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Индустриални
почистващи
препарати
В

различните сектори на индустрията се използват широка гама
почистващи препарати под формата на течности, гелове, прахообразни субстанции, спрейове, гранули и
други форми, които служат за хигиена и дезинфекция на помещения,
повърхности, оборудване и т. н. Сред
основните функции на индустриалните почистващи препарати е премахването на замърсявания от различен
характер – прах, петна, неприятни
миризми, мазни наслоявания, както и
болестотворни микроорганизми. Голяма част от масово използваните
в промишлеността препарати разполагат с комбинирани почистващи
и дезинфекциращи свойства. Обхватът на индустриалните процедури за почистване и дезинфекция, които обикновено се извършват по
стандарти, задаващи специфични
изисквания за чистота в отделните
индустриални сектори и типове
предприятия, може да включва рутинно почистване на подове, стени
и тавани, прозорци, специфично производствено или друго индустриално оборудване, лаборатории, складове, хигиенни и санитарни помещения,
съблекални, мебелировка, кухни и зони
за хранене и отдих, IT оборудване и
др.

Видове препарати според
приложението и
функцията
Процедури по почистване, дезинфекция и обеззаразяване с различна
степен и периодичност се провеждат във всички индустриални секто-
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ри и предприятия. Особено завишени са изискванията към почистващите препарати и дезинфектанти в
химическата, хранително-вкусовата, млекопреработвателната, фармацевтичната и козметичната индустрия, винопроизводството, пивопроизводството и бутилирането
на напитки, консервната промишленост и други отрасли, в които продукцията се консумира от човека
или влиза в директен досег с тялото му. Специални почистващи препарати и дезинфектанти се използват във всички производства и преработвателни операции, в които се
борави с органична материя, която
създава предпоставки за развитието на бактерии, включително патогенни.
В зависимост от обектите, които се подлагат на почистване, и
необходимата степен на хигиена
индустриалните детергенти могат
условно да се подразделят на няколко групи: препарати за общо почистване, препарати за лична хигиена
(например за измиване на ръцете на
персонала), препарати за санитарнохигиенни помещения, дезинфектанти
за специфично оборудване с висока
концентрация и др.
Според продуктовата категория
индустриалните почистващи препарати могат да се класифицират
като: препарати за метални
повърхности, за стъкло, за керамични повърхности, за текстилни материали, за дърво, за подове, общи обезмаслители, общи дезинфектанти, за
отстраняване на варовик и котлен
камък, разтворители и абсорбенти,
ароматизатори и др.

Видове препарати според
химичния състав
Голяма част от индустриалните
почистващи агенти, подобно на препаратите в областта на битовата
химия, са водни разтвори на различни химични субстанции с алкален,
киселинен или неутрален характер в
зависимост от приложението. Неутралните промишлени препарати за
почистване са с неутрален pH баланс
и съдържат нейоногенни повърхностно активни вещества, които разграждат различни видове замърсявания.
Някои промишлени почистващи
препарати са произведени на базата
на разтворители или съдържат такива компоненти, като най-общо
тези химикали се използват за обезмасляване и попадат в общата продуктова категория „обезмаслители“.

Почистващите агенти с
киселинен характер
се използват предимно за премахване на неорганични отлагания по индустриалните повърхности като
котлен камък. Активните съставки
на тези детергенти типично са сил-
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ни минерални киселини и хелати. Често към тях се добавят повърхностно активни вещества (ПАВ) и корозионни инхибитори.
Широко използвана в индустрията
минерална киселина е хлороводородната киселина, наричана също солна
киселина. Препарати на базата й се
прилагат за почистване на бетонни
повърхности, водни резервоари, а
също и на плувни басейни. За отстраняване на замърсявания от твърди
повърхности, както и на калциеви
наслоявания, може да се използва
оцетна киселина. Сярната киселина
се прилага за почистване на канализационни и други тръбни системи,
както и на различни промишлени
съоръжения, чрез разтваряне на мазнини, протеини и съдържащи въглехидрати субстанции, полепнали по
вътрешността им.

Почистващите
препарати с алкален
характер
типично съдържат силни основи
като натриев или калиев хидрооксид.
Алкалните субстанции разтварят
мазнини, масла от растителен и
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животински произход и съдържащи
протеини наслоявания. Често в
състава на индустриалните почистващи средства с алкална база се
добавят диспергиращи агенти за
предотвратяване на повторното
отлагане на прах и други замърсявания върху повърхностите, както и
хелати, атакуващи петната от
ръжда и корозия по металните части или изделия.
Белината (рН 12) и амонякът (рН
11) са едни от най-широко прилаганите в промишлените почистващи
операции алкални детергенти. Погрешно е схващането, че смесването на различни почистващи и дезинфекциращи препарати ще засили действието им. Смесването на белина
и амоняк например може да бъде изключително опасно за човека и да
доведе дори до фатални последици,
тъй като се образува отровен газ,
наречен хлорамин.

Индустриалните
обезмаслители
са почистващи препарати, специално създадени за отстраняването на
петна и замърсявания от мазнини и
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масла с различен произход и характер
от повърхностите и материите.
Обикновено обезмаслителите
съдържат като добавка или са изцяло базирани на различни разтворители, като в състава им под формата
на активни компоненти често влизат и повърхностно активни вещества. Съдържащите разтворители
обезмасляващи препарати могат да
включват и алкален почистващ
агент, който да осигури допълнително разтваряне и отстраняване на
мазнините. На пазара на индустриални детергенти са достъпни и обезмаслители без съдържание на разтворители, които типично са базирани
на алкални химикали или ПАВ.
Сред най-широко използваните
почистващи средства в индустрията са: вода, сапун, амоняк, калциев
хипохлорит (прахообразно избелващо
вещество), натриев хипохлорит (белина), натриев хидроксид (луга), оцетна киселина (оцет), различни алкохоли, боракс, натриев бикарбонат (сода
за хляб). В промишлените почистващи операции се прилагат в чист вид
или като съставка на различни почистващи агенти още: тетрахлорети-
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лен (често използван за химическо
чистене), въглероден двуокис, хромова киселина, тринатриев фосфат,
натриев перкарбонат, натриев перборат и др.

Препарати за санитарна
обработка и
дезинфекция
В хранително-вкусовата промишленост и другите индустриални сектори с повишени изисквания към санитарната обработка и дезинфекцията на контактните (работни и
спомагателни) повърхности и оборудването се прилагат специализирани почистващи препарати, осигуряващи оптимална защита на персонала и потребителите по веригата
от патогенни микроорганизми и хранителни заболявания. Тук основен
принцип е превенцията.
Важно е да се въведе смислово
разграничение между препаратите,
използвани за санитарна обработка
и тези за дезинфекция поради основните разлики във функциите и действието им. Дезинфекцията се
състои в разрушаването или необратимото деактивиране на специфични видове болестотворни гъбички и
бактерии по твърдите повърхности.
Санитарната обработка е свързана
с намаляване количеството на микроорганизмите, които са заплаха за
общественото здраве, до нива, считани за безопасни, без да се засягат
неблагоприятно качествата на продукта или неговата безопасност.
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Обикновено подробни параметри и
изисквания за санитарните процедури са зададени в съответните стандарти и спецификации.
В обработката на хранителни
продукти например типично се прилагат методи за санитарна обработка, докато повърхностите и
оборудването в контакт с тях, се
подлагат на дезинфекция. За да се
постигне определена степен на санитарна обработка или дезинфекция
в индустриалните предприятия с
различен предмет на дейност, се използват почистващи химикали и дезинфектанти с определен състав,
които се прилагат в дадена концентрация и се оставят да действат
за предварително зададен период
от време, в зависимост от параметрите на съответната процедура.

Използвани в
индустрията решения
С цел санитарна обработка на
оборудване или повърхности в промишлените предприятия широко се
използват препарати, базирани на
хипохлорити поради ниските разходи и усилия за производството им.
Натриевият хипохлорит (белината)
е един от най-често използваните
самостоятелно или в състава на
комплексни препарати санитарни
агенти, тъй като е и силен окислител.
Хлорният диоксид е друго разпространено химично съединение в ин-

дустриалната хигиена. Той също е
окислител и се прилага за ефективна борба с бактерии, гъбички и вируси. В сравнение с хипохлоритите,
хлорният диоксид изисква много пониска концентрация, за да убие бактериите.
Йодофорите са с по-ниска активност от хипохлоритите, но са с
ефективно санитарно и дезинфекциращо действие и добри екологични
характеристики. Препаратите с
йодофорни съставки позволяват удължен ефект, изразяващ се в антимикробно действие за определен период. Йодофорните агенти са по-ефикасни в среди с леко киселинен характер. Стандартната им концентрация за санитарна обработка е 25
ppm (части на милион) за 1 минута.
Недостатък на йодофорите е, че
могат да оставят петна, особено
върху пластмасови повърхности.
Ефектът им е отличен при стъклени изделия, което ги прави широко
използвано решение за бутилиращата, пивоварната индустрия и винопроизводството.
Пероксиоцетната киселина (PAA)
се характеризира с отлично действие срещу голяма част от разпространените микроорганизми и техните спори, като е по-активна от
хипохлоритите. Тя е високоефективна при ниски температури, както и
за премахване на налепи и отлагания
от биофилм по индустриално оборудване. Съдържащите PAA препарати
са безвредни за околната среда и се
разграждат до оцетна киселина, кислород и вода. Те са и със сравнително слабо корозивно действие.
Кватернерните амониеви съединения (QACs или Quats) са сложни химични субстанции, използвани за санитарна обработка, предимно в хранително-вкусовата индустрия. Те се
прилагат в концентрации от 100 до
400 ppm върху контактните
повърхности и оборудване и осигуряват бактерицидно действие. В повисока концентрация могат да се
използват и като индустриални детергенти в други отрасли. QAC агентите са сравнително ниско токсични, некорозивни, без мирис и не оставят петна. Работят добре в широк температурен и pH диапазон.
Някои препарати от групата се използват успешно и с твърда вода, а
към други за тази цел се добавят
хелатиращи агенти.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâà ñåðèÿ 1 W DC-DC êîíâåðòîðè
íà íàïðåæåíèå îò AIMTEC â
êîìïàêòåí SIP4 êîðïóñ, ïðåäëàãàùà
çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå â
èçõîäà è âèñîêî íèâî íà èçîëàöèÿ
Aimtec îáÿâè íîâà ñåðèÿ AM1SS-NZ DCDC êîíâåðòîðè íà íàïðåæåíèå. Òàçè öåíîâî îðèåíòèðàíà ñåðèÿ ñ èçõîäíà ìîùíîñò
1 W ïðåäëàãà ôóíêöèÿ íà ïðîäúëæèòåëíà
çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå â èçõîäà ñ àâòîìàòè÷åí ðåñòàðò. Ðåñòàðò ôóíêöèÿòà ðàáîòè ïðîäúëæèòåëíî äîêàòî óñëîâèÿòà íà êúñî ñúåäèíåíèå íå áúäàò ïðåìàõíàòè è ïî òîçè íà÷èí ïðåäïàçâàùà òîâàðà, ñàìèÿ ïðåîáðàçóâàòåë è âåðèãàòà íà
íåãîâîòî çàõðàíâàíå îò ïðîòè÷àíå íà òîê ñ ãîëÿìà ñòîéíîñò.
Ïîääúðæàíèòå âõîäíè íàïðåæåíèÿ îò 3.3, 5, 12 è 24 V DC ñå êîíâåðòèðàò äî 3.3, 5, 9, 12, 15, è 24 V DC. Ðàáîòåùàòà â òåìïåðàòóðåí îáõâàò îò -40°C äî +105°C (ñúñ çàíèæàâàíå íà õàðàêòåðèñòèêèòå íàä 85°C) ñåðèÿ DC-DC ïðåîáðàçóâàòåëè ïðèòåæàâà ãúâêàâîñò çà
ìîíòèðàíå â ðàçíîîáðàçåí âèä ïðèëîæåíèÿ.
Ñåðèÿòà ñå ïðåäëàãà â åäíîðåäîâ êîðïóñ SIP4 ñ ðàçìåðè 11.6 x 10.1
x 6 mm, è ïðåäëàãàùà 1500 VDC èçîëàöèÿ ìåæäó âõîäà è èçõîäà çà
ëåñíà èíòåãðàöèÿ â èíäóñòðèàëíè, òåëåêîìóíèêàöèîííè è êîìïþòúðíè ïðèëîæåíèÿ.
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