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ВиВ Изоматик отбеляза 25-годишен юбилей
На 25 ноември 2016 г. ВиВ Изоматик чества 25 години от основаването си
с юбилейно тържество, на което покани партньори и клиенти. Събитието се
състоя в уютната атмосфера на столичния ресторант Табиет. Гостите бяха
посрещнати от инж. Владимир Лазаров, управител на ВиВ Изоматик, който ги
приветства с добре дошли и благодари на всички за успешната работа през
годините.
ВиВ Изоматик е създадена през 1991 г., а през 1994 г. се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Фирмата предлага цялостни иновативни
решения за автоматизация и електроразпределение с приложение в промишлеността. През 2007 г. фирмата е сертифицирана по стандарта ISO 9001. ВиВ
Изоматик извършва търговска и инженерингова дейност и е представител за
България на водещи фирми като GE Energy Services Industrial Solutions, Phoenix
Contact, Lapp Kabel, Klauke Textron Greenlee, Circutor S.A, Jean Muller, Lovato Electric,
PCE Merz, Pizzato Elettrica и др. Компанията предлага на българския пазар цялостна
продуктова гама нисковолтова комутационна апаратура, клеми, захранвания,
защити от пренапрежения, кабели и аксесоари, инструменти и преносими измервателни прибори.
Екипът на издателството за специализирана техническа периодика Ти Ел Ел
Медиа пожелава здраве, успехи и професионално дълголетие на ВиВ Изоматик!

Създават нов научноизследователски институт в ТУ Варна
Министерският съвет прие постановление за откриване на ново научно звено в Техническия университет във Варна. Научноизследователският институт
ще разполага със секции, съответстващи на научните направления на четирите
факултета на висшето училище по морски науки и технологии, електротехника
и електроника, изчислителна техника и автоматизация и машиностроене, машиностроителни технологии и материали.
Институтът ще координира изследователските екипи за разработване на
проекти по национални и международни програми и ще популяризира резултатите от научните изследвания, като създава връзки с други изследователски центрове и институти в страната и чужбина за провеждане на теоретични и
научно-приложни изследвания в иновативни области.
Откриването на научните институти е в съответствие с мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода
2014-2020 и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

1517 компании влизат в състава на Съюза “Произведено в България”
1517 малки и средни компании са упълномощили Съюза „Произведено в България“ да ги представлява. Това сочат данни от преброяване на национално представителни работодателски организации, в което е взела участие асоциацията. По време на годишното общо събрание на Съюза за 2016 г. бяха направени
промени, информират още от там.
Новият заместник-председател на Управителния съвет е Богдан Борисов,
председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. Нови членове на Управителния съвет са Никола Зикатанов, член на УС на АИКБ, и Николина Узунова, изпълнителен директор на БНАЕМПК.
Радикалното подобряване на условията за бизнес у нас, насърчаването на
българското производство, бързата и ефективна намеса на държавата срещу
монополите и засиленото противодействие на черния внос и на сивия сектор
ще бъдат основните задачи на Съюз „Произведено в България“ през 2017 г., съобщават те. От Съюза настояват да бъдат променени критериите за определяне
на малки и средни предприятия, като за страните от ЦИЕ се прилага само критерият за брой на работниците и да отпадне второто изискване за годишен
оборот или за стойност на активите.

АИКБ отбелязва 20-годишен юбилей от основаването си
В началото на декември 2016 г. Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) отбеляза 20 години от основаването си. От първото признаване на Асоциацията за представителна организация на работодателите на национално равнище през 2004 г. до днес, броят на членовете й се е увеличил близо
12 пъти.
Така понастоящем тя обединява над 10 000 компании и предприятия с повече
от половин милион служители. Асоциацията представлява браншови организации от 65 икономически дейности, като по този показател е най-представителната работодателска организация в България. Водена от принципа да бъде в
помощ на бизнеса от цялата страна, през годините АИКБ изгради мрежа от
регионални камари, които към момента обхващат 171 общини – критерий, по
който отново АИКБ е най-представителна на национално ниво.
„АИКБ се утвърди като желан партньор в системата за социален диалог на
национално и международно ниво и авторитет при социално-икономическите
отношения и отстояването на интересите на българския бизнес“, коментира
председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев.
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Microchip пуска нова гама PIC24 микроконтролери
Microchip пуска на пазара нова серия PIC24 микроконтролери. Микроконтролерите от серията GA7 са сред най-евтините 16-битови прибори с капацитет на
флаш паметта 256 KB и са подходящи за приложения като IoT сензорни системи,
мобилни медицински уреди и управление на индустриални процеси. С гамата GA7
разработчиците биха могли да намалят консумацията на енергия и разходите за
разработка. Приборите са компактни и разполагат с енергийноефективни режими, сред които различни режими на покой с консумация на ток до 190 nA.
Така биха могли да се създават мобилни устройства с по-дълъг експлоатационен цикъл на батерията и по-ниска цена от тази на предлаганите към момента
на пазара решения. Новите прибори се предлагат с капацитет на флаш паметта 16 KB и с корпуси с 28, 44 и 48 извода, като някои от корпусите на микроконтролерите имат размери едва 4 х 4 mm. Микроконтролерите от серията
PIC24 се поддържат от развойната платка Explorer 16/32 (DM240001-2), както
и от новия плъгин модул PIC24FJ256GA705, който може да се свърже към платката за тестове и разработки.

ИКЕМ подготвя кадри за електрическата мобилност
Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) проведе среща на инициативна група, чиято цел е да разработи устойчива система за подготовка на кадри
за електрическата мобилност, съобщават от БСК. В инициативната група участват експертите Стефан Апостолов, Наталия Александрова, Йордан Мераков, както и представителите на български университети проф. Иван Миленов
и проф. Огнян Манолов.
Важна част от инициативната група са двете професионални гимназии –
ПГТЕ „Хенри Форд“, София, представена от директора инж. Таньо Стойчев, и ПГ
„Велизар Пеев“, Своге, представена от директора инж. Станчо Атанасов. ИКЕМ
подписа с двете гимназии меморандуми за сътрудничество в сферата на електромобилността. Създаването на инициативната група е продиктувано от
необходимостта от млади кадри, които да се насочат и развиват в областта
на електрическата мобилност във всички нейни направления – продукти, услуги,
обслужване и др., и да се създаде капацитет, от който вече се чувства необходимост.

Предлагат за комерсиализация в Япония български индустриални иновации
Центърът за индустриално сътрудничество ЕС–Япония предлага български
индустриални иновации да бъдат комерсиализирани в Япония. Съдействие за
реализиране на предложението може да окаже компанията LC Innoconsult
International, която се е свързала с посолството на България в Япония.
Центърът за индустриално сътрудничество ЕС–Япония е фокусиран върху
японското и европейското лицензиране и трансфера на технологии, както и
технологичното и регулаторно сътрудничество. Идентифицираните индустриални технологии, разработени в ЕС, но с все още ниско международно представяне, биха могли да се превърнат в обект на бъдещо сътрудничество, трансфер или лицензиране в Япония.
Към момента се събират предложения за между 3 до 5 технологии, като няма
ограничения във фазата на развитие на предлаганите проекти.
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Към ноември 2016 г. БАИ е сертифицирала проекти за почти 300 млн. лв.
Българската агенция за инвестиции (БАИ) е сертифицирала 18 проекта на
стойност 297,4 млн. лв. към месец ноември 2016 г., съобщават от организацията. Сертифицирани са проекти на Интегрейтид Микроелектроникс България,
Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисис Организейшън, Луфтханза Техник и др. В сравнение със същия период на 2015 г. сертифицираните проекти са два пъти повече.
През т. г. БАИ ще сертифицира над 20 проекта за над 400 млн. лв., прогнозират експертите от агенцията, като се очаква да се запази интересът към
седемте приоритетни сектора за инвеститорите – компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химични продукти, изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини и хранителни продукти.
Традиционен интерес към производството у нас на части за големите автомобилни концерни, отчитат от БАИ. През последните пет години агенцията е
сертифицирала 9 проекта в автомобилния сектор за над 310 млн. лв.

Изграждат център за иновации в роботиката в Пловдив
На 2 декември 2016 г. Милара Интернешънъл и китайската корпорация CRRC
institute сключиха споразумение за иновативно сътрудничество в областта на
роботиката и железопътния транспорт. В рамките на споразумението двете
компании ще работят съвместно с Технически университет – София, филиал
Пловдив, като на територията му ще изградят научноизследователски център
за иновации в областта на роботиката. Договорът беше подписан от собственика на Милара Интернешънъл Красимир Петков и вицепрезидента на CRRC
Institute Янг Сиевей. Предвижда се съвместната работа да допринесе за подема на индустрията и висшето техническо образование в Пловдив. Освен това
Милара Интернешънъл ще изработва роботи, които да изследват железопътното трасе и да извършват 3D картографиране на тунелите. Роботите ще се
използват при кризисни ситуации и тежки инциденти.
„Нашето сътрудничество ще бъде в 4 области: разработване и оборудване
за интелигентни изследвания, технологично консултиране, технологичен трансфер и технологична подкрепа за навлизане на продукцията на CRRC Institute в
Европа“ обясни Янг Сиевей.

Над 700 изложители събра изложението за промишлени вентили Valve
World Expo
725 изложители от 40 държави събра миналогодишното изложение за промишлени вентили Valve World Expo. Изложението, което се проведе между 29
ноември и 1 декември 2016 г. в Дюселдорф, е организирано от Дюселдорфски
панаир и по време на него бяха представени разнообразни вентили, компоненти за вентили, задвижващи устройства, контролери за позиция, компресори,
управляващ софтуер и др.
Наред с изложбената част, Valve World Expo включваше конференция, организирана от KCI. По време на събитието водещи експерти от нефтохимическия, химическия, хранително-вкусовия и автомобилния сектор дискутираха избора на материали, иновативни технологии и процеси за производство и приложение на вентили, както и структурата на индустрията. Над 400 бяха участниците в събитието. Върху площ от над 19 600 кв. м продуктите си демонстрираха компании от цяла Европа с най-силно присъствие на Италия, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Турция и Холандия. Организаторите
отчетоха 12 350 посетители на панаира от 88 държави.
През 2018 г. изложението Valve World Expo ще се проведе между 27 и 29
ноември, анонсираха още организаторите.
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Две немски компании проучват страната ни за инвестиции
Немските компании Stabilus и Draxlmaier проявяват интерес за стартиране
на съвместна работа у нас, съобщават от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Stabilus е водещ немски
производител на пружинни механизми. Компанията е основана през 1934 г., а
днес е сред най-големите доставчици в бранша си. Управителят на предприятието е заложил на многобройните заводи за производство, разпръснати из целия
свят. „Stabilus вижда в България огромен потенциал за растеж и развитие както
на предприятието, така и на нашата икономика“, обясняват от ИАНМСП.
Draxlmaier е немско предприятие, занимаващо се с доставка на автомобилни
компоненти. Компанията специализира в автомобилната електроника, интериора, производството на инструменти и логистиката.

Японска корпорация инвестира в производствен проект у нас
Японската корпорация Sojitz смята да инвестира между 32 и 35 млн. долара в
проект за производство на утаен силициев диоксид у нас, съобщават от община
Каварна. Основната причина за избора на България е наличието на всички необходими суровини с много добро качество (кварцов пясък, калцирана сода и сярна
киселина), като повечето са в региона на община Каварна. Сред основните изисквания на компанията за избор на терен са 50 дка площ, удобен достъп до пристанище, теренът да е разположен до пътища, възможност за ползване на природен
газ (20 милиона куб. метра годишно), подземна вода, ел. енергия и възможност за
заустване на отпадъчните води на законно регламентирано, отдалечено от брега място в морето. Корпорация Sojitz има оборот от 60 милиарда долара годишно
и значителни инвестиционни проекти по целия свят, като за България това ще
бъде първият. Утаеният силициев диоксид намира приложение в редица отрасли,
сред които производство на автомобилни гуми, козметика, хартия и бои.

МС утвърди еталони за електрична мощност и интензитет на светлината
През декември 2016 г. правителството утвърди националните еталони на
България на единицата за електрична мощност и за интензитет на светлината, съобщават от Министерски съвет (МС). Еталоните са одобрени на основание Закона за измерванията и Наредбата за утвърждаване на националните
еталони на България и за начина за използването и съхраняването им.
Основните метрологични характеристики по отношение на еталона на единицата за интензитет на светлината са измервателен обхват от 10 cd до
300 cd при цветна температура от 2042 K до 2856 K и относителна разширена неопределеност U=1,5%. Основните метрологични характеристики на националния еталон за електрична мощност и енергия при 50 Hz са: измервателни
обхвати за ток от 0,1 А до 100 А; измервателни обхвати за напрежение от 60
V до 480 V; фактор на мощността от 1 до 0 ind или cap; честота от 40 Hz до
60 Hz; най-добра неопределеност на измерване с еталона 16 ppm. Приетите
еталони ще спомогнат за изпълнение на изискванията на Споразумението за
взаимно признаване на националните еталони, резултатите от измерване и
сертификатите от калибриране (CIPM-MRA), подписано от България.

Удължиха концесионни договори за добив на доломити и руди
С 15 години се удължава срокът на сключените концесионни договори за добив на доломити от находище „Малък Гайтановец“ в община Белово и на златосъдържащи руди от находище „Чала“ в Хасковска област. Исканата от концесионерите Ватия Холдинг и Горубсо–Кърджали промяна е мотивирана с наличието на запаси в находищата, които остават неусвоени.
По отношение на находище „Чала“ се увеличава и концесионната площ, която
става 5447,5 дка, съобщават още от Министерски съвет. С решението се
предвиждат изменения по отношение на концесионното плащане в съответствие с действащото към момента законодателство.
С друго решение на правителството Стал 77 получава едногодишно разрешение за проучване на строителни материали в площта „Тръстиково“, разположена в землището на с. Тръстиково, област Бургас. Минималният очакван размер на инвестициите е 29 400 лева.

Очакват 30 000 посетители на ComVac 2017
Водещото изложение за вакуумни технологии и решения за сгъстен въздух
ComVac ще се проведе в рамките на предстоящото издание на Hannover Messe,
което ще се състои между 24 и 28 април т. г. Организаторите очакват събитието да привлече над 200 изложители и повече от 30 000 посетители.
Акценти на ComVac 2017 ще бъдат енергийната ефективност, прогнозната
поддръжка, безмаслените компресори за сгъстен въздух, Industry 4.0 и др. Гостите
на изложението ще могат да се запознаят с последните тенденции при вакуум
помпите, детекторите за течове, технологиите за получаване, филтриране и
съхранение на сгъстен въздух и др. За страна партньор на ComVac 2017 е избрана
Полша. Според организаторите от Deutsche Messe същественото значение на
изложението за индустрията се потвърждава от факта, че 50% от участвалите
през 2015 г. компании вече са се регистрирали за предстоящото му издание.
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Oбщ български щанд на изложението
за поддоставчици Z през 2017 г.
Mежду 7 и 10 март 2017 г. в рамките
на Лайпцигския панаир отново ще се проведе международното изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии Z - Subcontracting Fair
Z, Лайпциг.

По традиция паралелно се състои и
изложението за машиностроене и металообработка Intec. Събитията се организират веднъж на всеки две години,
като на предходните им издания през
2015 г. се представиха над 1350 фирми, а
броят на посетителите надмина 23 500.
През 2017 г. организаторите от Лайпцигския панаир очакват в двете специализирани изложения да вземат участие повече от 1400 компании. Около 95% от изложбените площи на Intec са вече резер-
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вирани, докато при Z се наблюдава тенденция на увеличение броя на регистрираните участници за изложението спрямо същия период през 2015 г.
Intec и Z се утвърдиха като изключително високо ценена платформа за среща между представители на индустриалните браншове машиностроене, изграждане на съоръжения и производство
на инструменти, както и на автомобилната промишленост, електрониката и
електротехниката. С нарастващия
брой изложители и посетители Z се доказа като едно от най-значимите събития за сектора на поддоставчиците в
Европа. Изложителите на Z представят
заготовки, части и компоненти, сложни
композитни изкуствени влакна и мехатронни системи, технологии и услуги, с
акцент върху изброените по-горе браншове. Отличителна характеристика на
Z е силното международно участие,
като през 2015 г. 34% от изложителите
са били чуждестранни.
Традиционно на изложенията в Лайпциг участват и български фирми, които се възползват от възможността
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да представят своето портфолио, да
привлекат нови клиенти и бизнес
партньори, и да обменят опит и добри практики. Лайпцигският панаир
предлага преференциални цени за
българските изложители на общ щанд,
който се организира със съдействието
на представителството на Лайпцигския панаир в България - ГерманоБългарската индустриално-търговска
камара, както и допълнителни възможности за безплатно участие в бизнес
срещи и форум на изложителите.
За допълнителна информация относно изложението: Представителство на
Лайпцигски панаир за България, г-жа
Кремена Вълчева, тел. 02/ 816 3027,
kremena.valcheva@ahk.bg.

Официално представителство
на Лайпцигски панаир за България
http://bulgarien.ahk.de
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Dana Incorporated придоби 80%
от бизнеса на Brevini Group Spa
D

ana Incorporated официално анонсира закупуването на 80% от бизнеса на Brevini Group Spa, съобщиха от
фирма ЙОВ България. „Dana e световен лидер в предлагането на иновативни инженерингови решения, повишаващи ефективността и производителността, развива диверсифицирана дейност в редица индустриални направления – конвенционални и
алтернативни енергийни задвижващи системи при различните пътнически, транспортни и подемни средства; технологии за управление на
топлинната енергия и др. Brevini
Group Spa проектира и произвежда
цялостни системи и разнообразна
гама от механични трансмисии и
хидравлични електронни компоненти, с приложение в редица сектори:
морски, тежкотоварен, инфраструк-
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турен, промишлен и стационарен,
селскостопански, зелено енергиен и
др.“, разказаха от българската компания.
ЙОВ България ООД е оторизиран
продуктов и сервизен DANA SPICER
OFF-HIGHWAY център за България,
както и ексклузивен представител
на Brevini Group Spa. От ЙОВ допълват още, че вече някои от брандовете на производителите са добили
широка популярност на територията на страната – например Spicer
мостове, трансмисии, конвертори,
както и планетарните редуктори
Brevini Industrial Planetary Gearboxes,
помпи и мотори SAMHYDRAULIK, клапани BPE & ARON и др.
"Клиентите ще се радват не само
на увеличено продуктово портфолио,
но и на ползата от допълващите се
технологии и ноу-хау. Всичко това,

очакваме да рефлектира благоприятно на позициите на фирмата ни на
пазара", коментираха от ЙОВ България.
Споразумението между Dana и
Brevini предвижда до 2020 г. да бъдат
закупени и останалите 20% от подразделенията. Към момента договорът не включва подразделението
на Brevini за вятърна енергия, като
това е обект на одобрение от страна на регулаторните органи и се
очаква да бъде приключено в началото на 2017 г.
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ВиВ Изоматик получи награда
от Lapp Kabel за 2016 г.
В

одещият германски производител
на кабели и кабелни системи Lapp Kabel
отличи ВиВ Изоматик с награда
„Winner of the year 2016“ на официално
тържество в Щутгарт, Германия,
съобщиха от офиса на българсдката
компания. Наградата се присъжда в
световен мащаб за партньор, постигнал най-много точки в категориите
ръст в продажбите и разнообразие от
продавани продукти през 2016-а.
„Предлаганата от нас широка
гама продукти на Lapp Кabel включва
множество търговски марки, които
и днес продължават да налагат стандартите на пазара на гъвкави кабели. Акцент в продуктовия каталог на
компанията са контролните и захранващи кабели Oеlflex и комуникационните кабели Unitronic. Те намират
приложение в машиностроенето,
хранително-вкусова и опаковъчна, химическа и нефтена, металургична и
минна индустрии, както и в ж.п.
транспорт, телекомуникации и сгра-
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ди, автоматизация, измервателните, отоплителните и климатичните технологии. ВиВ Изоматик предлага и оптични кабели за ефективно
и високоскоростно предаване на големи потоци данни Hitronic“, поясняват от ВиВ Изоматик.
Продуктовата гама и услуги на
Lapp Kabel се разширяват ежегодно не
само с нови кабели и кабелни аксесоари, но и с индустриалните съединители EPIC, завършени решения в областта на комуникациите, кабелни вериги, специални кабели по задание на
клиента - Oelflex Connect, интелигенти кабели и други, информират те.
Lapp Kabel произвежда и кабелни
входове с марка Skintop, които гарантират отлична защита на оборудването в електрическите табла.
Защитните кабелни тръби Silvyn пък
осигуряват допълнително предпазване от механични и химични въздействия, което обуславя приложимостта им при тежки работни условия.
„Всички продукти на Lapp Kabel се
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тестват при много стриктни условия в тестовите центрове на фирмата, за да предложат на своите
клиенти оптимално качество като
например гарантиращи 5 милиона
цикъла на огъване, гъвкави при -40 оС,
устойчиви на всички видове химични
реагенти. Като представител на
Lapp Kabel за България, предлагаме и
системите за маркиране Fleximark,
комуникационните кабели за промишлен Ethernet Etherline, както и такива
за сградна автоматизация – KNX и
пожароизвестяване“, допълват от
ВиВ Изоматик.
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Ехнатон организира семинар
за новости при контролерите
FX5 от Mitsubishi Electric

Е

хнатон проведе семинар-обучение на тема „Следващото ниво в индустрията – Mitsubishi Electric iQ-F
PLC & Simply Motion“ на 24 и 25 ноември т.г. в зала Еспланада на хотел
Експо, София. Специални гости и лектори на събитието бяха представителите на Mitsubishi Electric Якуб Квиатковски, продуктов мениджър „Серво системи“ за Централна и Източна Европа, и Анджей Войтулеиц, приложен инженер в компанията.
В началото на първия от двата
семинарни дни Илиана Айвазова,
търговски мениджър за Mitsubishi
Electric и Соgnex в Ехнатон, приветства гостите и им благодари за
проявения интерес. Събитието започна с представяне на новия контролер FX5 от Якуб Квиатковски, който презентира подробности за функциите на новото поколение програ-
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мируеми контролери серия MELSEC
IQ-F и запозна гостите с тестовите стендове, които бяха изложени в
залата. Те бяха оборудвани с FX5
модул за позициониране, сервови системи MR-J4 и MR-JE и сензорен
терминал.
По време на презентацията стана ясно, че FX5 изцяло се вписва в
концепцията Industry 4.0, благодарение на връзката със CC-Link. Моделът
FX5U повишава ефективността на
гамата FX и добавя редица функции,
служещи за еталон при компактните програмируеми контролери. Той
позволява да се развиват по-комплексни и сложни системи за автоматизация, както и приложения с по-висока производителност, без да се налага мигриране към PLC от по-големи и по-скъпи продуктови линии. Подобрената свързаност пък позволява поддръжка на широк набор оборудване за автоматизация, по-лесно окабеляване, както и премахва нуждата
от допълнително програмиране.
Възможно е свързването към всякакви сервозадвижвания и честотни
регулатори, визуални системи
Cognex, мрежи и електромери на
Mitsubishi Electric и други.
Като основен акцент по отношение на FX5 бе изтъкната функционалността на контролера за управление

на позиционирането. С модула за
позициониране Simple Motion Unit на
Mitsubishi Electric може да се извършва сложно управление на движението за до 4 оси, разказа Якуб Квиатковски. Функциите му включват
линейна интерполация, кръгова интерполация, контрол на позиционирането, синхронно управление, както и
енкодер за следене и функция „Електронна гърбица“.
Във втората част на семинарната програма Анджей Войтулеиц
продължи с представяне на софтуера за програмиране GX Works 3 и
новите му полезни функционалности.
Вторият семинарен ден започна
с подробно представяне на модула
за позициониране Simple Motion. Обучението премина в практическа работа и демонстрации с тестовите
стендове. Примерите и практиката
включваха конфигуриране на серво
система, режими на позициониране,
както и лесният начин за програмиране на сложни машини за синхронизация и CAM. Последната тема, която бе представена по време на
събитието, запозна гостите със
световната организация OMAC, разработила стандарта PackML, както
и концепцията OpenPLC за PLC с
отворен код, който е достъпен за
всеки.
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Ротек представи
производствената гама на
Rockwell Automation за 2016-2017 г.
Ф

ирма Ротек проведе своя традиционен годишен семинар от 23 до
25 ноември 2016 г. в хотел Боровец
Хилс, Боровец. Темата на тазгодишното събитие беше „Новости в продуктите и услугите за индустриална автоматизация през 2017 г.“.
Като официален дистрибутор на
Rockwell Automation за България, Ротек представи възможностите на
новата производствена гама на компанията за периода 2016-2017 г.

„Това издание на семинара отчита голям интерес и рекорден брой
участници – над 50“, съобщиха от
Ротек. „Сред тях бяха представители и на големи предприятия от различни отрасли като енергетика
(Мини Марица-изток, ТЕЦ Марица
изток 2, АES Maрица Изток 1, АЕЦ
Козлодуй, АРЕВА, ЕВН България Топ-
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лофикация), хранително-вкусова промишленост (Нестле България), металургия и машиностроене (Алкомет, Краностроене Инженеринг,
Прогрес, Капрони, ЗММ Победа), както и нови клиенти, които тепърва
залагат на висококачествени продукти за индустриална автоматизация, предлагани от Rockwell
Automation и Ротек“, допълниха домакините.
В двата семинарни дни гостите
се запознаха с редица реализирани
проекти и обмениха опит със специалисти от партньорски фирми на
Ротек. След деня на прием и настаняване, на 24 ноември събитието
продължи с презентации на
Integrated Architecture (IA), Micro PLC
и задвижвания, където говорители
бяха търговския инженер IA в
Rockwell Automation Питър Кац и управителите на Ротек Радко Стойчев и Милен Милев. Представени
бяха гамите ControlLogix, софтуерния пакет за програмиране Studio
5000, новостите в областта на
визуализацията като FTView SE,
PV5500 и Studio 5000 View Designer,
модерната разпределена система за
управление PlantPAx v.4.0 и новите
честотни
регулатори
тип
PowerFlex 755 серии TL/TR/TM с
ниски хармонични изкривявания и
възможност за регенерация. Направен беше и преглед на гамата сензори – фото, индуктивни, капацитивни, за ниво, температура и налягане – с вградена IO-Link свързаност, и на широката гама от safety
продукти за обезопасяване на машини и персонал.
Основен акцент на презентациите бе практическата реализация на
концепцията на Rockwell Automation „Свързано предприятие“, т. е. чрез
интеграция на IT технологиите със
средствата за автоматизация, всички фабрики на дадена фирма, независимо на кой континент се намират,
да изглеждат като едно глобално
предприятие. Водещи специалисти
от Rockwell Automation и Ротек представиха продуктовите новости и

софтуерните решения, които правят възможна реализацията на тази
концепция. Гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с представената нова апаратура, чрез изложеното богато демонстрационно
оборудване.
Новите серии контролери
ControlLogix 5580 и CompactLogix
5380 предизвикаха интерес с изключително бързодействие, многоядрени процесори, информационна отвореност – включително варианти с
вграден Windows и в същото време
надеждна защита от неоторизиран
достъп чрез специализирани комуникационни модули, проверка на софтуера и фърмуера за оригинален цифров
сертификат и др.
Демонстрирани бяха и новите
Linux базирани операторски терминали PanelView 5500, които се програмират със същия софтуерен пакет Studio 5000, както и Logix контролерите.
„Интерес предизвика и новата
гама честотни регулатори PowerFlеx
755TL/TR/TM с ниски хармонични
изкривявания, възможности за регенерация на енергия обратно към захранващата мрежа и изграждане на
модулни системи от инвертори, с
обхват на мощност от 160 kW до
2250 kW при напрежение от 380 до
690V AC. За присъстващите на семинара бе интересно да се запознаят и с безжичните входно/изходни
модули на Prosoft Technology“, поясниха от Ротек.
Вторият семинарен ден премина
в презентации на партньорските
фирми на Ротек, които по традиция
представиха свои интересни проекти и успешни внедрявания през изминалата година. Представена бе
миграция на цялостна система за
управление, базирана на PLC5 процесори, към новите ControlLogix процесори в ТЕЦ Марица изток 2, както и
нов софтуерен продукт - FactoryDataView за независимо създаване
на база данни на тагове от контролери и генериране на професионални
отчети и репорти.
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TMTS 2016
се проведе
под знака на
Industry 4.0
Т

азгодишното издание на най-мащабното международното изложение за металообработващи машини - Taiwan
International Machine Tool Show (TMTS), се проведе между
23 и 27 ноември в Greater Taichung International Expo Center
в град Taichung, Тайван. Организирано от Асоциацията
на тайванските производители на металообработващи
машини (Taiwan Machine Tool & Accessory Builders’
Association - TMBA), събитието представи общо 738
изложители от страната и чужбина.

Сред чуждестранните изложители бяха компании от
14 различни държави, включително Германия, Швейцария,
Италия, Швеция, Франция, САЩ, Канада, Япония, Корея,
Китай, Малайзия, Австралия и др.
Като традиционен партньор на TMTS, издателство
TLL Media отново имаше представител на мястото на
събитието и отново бяхме единствената медия от
България. Изложбените площи обхващаха 78 000 кв. м,
на които бяха разположени 4002 щанда – увеличение с
8% в сравнение с предишното издание на събитието през
2014 г.
Taiwan International Machine Tool Show традиционно
събира на едно място най-интересните играчи на пазара
на металообработващите машини, които работят на
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тайванския пазар. Секторът е изключително развит в
Тайван – през първата половина на 2016 г. експортният
пазар за металообработващи машини на държавата
възлиза на 1,6 млрд. щатски долара. В същото време,
една от десетте най-големи експортни дестинации за
стругове на Тайван се оказва България, която в периода
януари-юли 2016 г. заема осмо място на най-популярните
пазари.

Според същото проучване на TMBA, най-изнасяни продукти са обработващите центрове и струговете, с
износ съответно 0,6 млрд. долара и 0,3 млрд. долара, като
експортът на преси възлиза на 0,22 млрд. долара. За този
период Тайван изнася средно 1096 обработващи центрове и 1698 стругове на месец. Най-много стругове са
доставени в Китай – 22,3% от експортния пазар.

Интелигентното производство като
акцент
Цялостната тема, около която се проведе тазгодишното издание на TMTS, беше тясно свързана с Industry
4.0 – „Активиране на интелигентното производство –
насочване към Industry 4.0“. Компаниите представиха
редица иновации в областите автоматизация и роботика, металообработващи машини, формовъчни машини,
машини за обработка на тръби и проводници, както и
различни компоненти, части, измервателни инструменти, софтуер, аксесоари и др.
„Изправена пред световната конкуренция, тайванската металообработваща промишленост се сблъсква с
въздействието и предизвикателствата на външни фактори, заради което посоката на развитие е към цялостна работа в екип. В бъдеще производителите на машини
и аксесоари ще бъдат предразположени за многостранно сътрудничество едни с други“, сподели в официалното си обръщение за TMTS председателят на TMBA ДжуйХсюнг Йен.
Тъй като всяка страна насочва развитието си в посока интелигентно производство и Industry 4.0, предприятията от Тайван също се стремят да пробият на чужди
пазари, като инвестират местни и чуждестранни ресурси в разработването на интелигентни машини за
много кратък период от време.

Производството в Тайван и в района на
Taichung
Тазгодишното издание на TMTS отново показа, че
правителството на Тайван стимулира превръщането на
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HIWIN Technologies Corp. е традиционен участник
на изложението и представянето му беше внушително. Бяло-зеленият щанд беше не само един от найинтересните заради различните роботизирани атракции, но и заради супер иновативните си продукти и технологии в областта на задвижващите технологии, които компанията представи на изложението. Водеща тема, разбира се, беше Industry 4.0.
„Ние смятаме, че решенията за Industry 4.0, които
предлагаме, могат да помогнат на клиентите ни да
повишат стойността на продукцията си и бързо да
отреагират на новите тенденции и изисквания за
производството“, е официалното становище на компанията, заявено от президента на HIWIN Енид Цай.
Освен интересни нови разработки в областта на
линейните задвижвания, фирмата представи на изложението и иновативни разработки на подразделението си Luren Precision Co.

Taichung в център за интелигентни машини чрез подкрепа в области като международно сътрудничество, придобиване на земя, маркетинг, проучвания и развойна дейност, намиране на таланти. Насърчаването на тази
индустрия е част от петте основни цели на правителството за индустриално развитие. Другите избрани
отрасли са биотехнологиите, фармацевтиката, националната отбрана и екологичните технологии.
„Правителството на Тайван определи Taichung за
център на интелигентните машини, които от своя
страна са сред петте сектора, чието развитие ще бъде
насърчавано“, заяви Джуй-Хсюнг Йен. „Докато заемам
поста на председател на TMBA, моя отговорност ще е
да ръководя сътрудничеството на членове на асоциацията с представители на правителството, академичната общност и изследователските институти, с цел
разработване на решения за ускоряване на интелигентното производство“.
Сред водещите фирми, с които се срещнахме на изложението, бяха Tongtai, Chevalier, Sigma, Goodway, Habor,
Campro, Detron, Victor, YCM, Jainher и други. Представяме
моменти и акценти от участието на някои от тях в
снимки.
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Очакванията ни за контакт
с клиенти на electronica 2016 се
покриха напълно
инж. Димитър Върганов, мениджър проекти
в Ромтех-3ЕС, пред сп. Инженеринг ревю
Ромтех-3ЕС за пореден път участва на electronica.
Какви тенденции очерта тазгодишното издание
на изложението?

electronica затвърди лидерската си позиция като световно изложение за иновациите в сектора, като акценти тази година бяха сигурността и IoT. Водещите тенденции са насочени към все по-силно навлизане на електрониката във всекидневието, както и създаване на все
по-умни и свързани продукти.
Установихте ли контакти с нови клиенти и представители на кои индустрии проявиха най-голям
интерес към Вашите продукти?

Дизайнерският ни щанд привлече интереса с поръчков
мотор, който символизираше мотото ни за изложението: „Ние не можем да персонализираме вашия мотор, но
можем да персонализираме нашето производство за
вашия продукт!“. Установихме контакти с потенциални
клиенти от широк спектър от индустриални направления. Имахме и интересни запитвания от страна на производители на иновативни продукти, които проучваха
възможността да изградим производството им в България. Очакванията ни за контакт с клиенти се покриха
напълно, но реалните резултати ще станат ясни догодина, като перспективите са многообещаващи.
Ромтех-3ЕС разполага с нови производствени
мощности в цеховете си във Враца. С какво оборудване разполагате и какви продукти ще се произвеждат там?

Новото оборудване е и в трите производствени направления – електроника, металообработка и шприцване на пластмаса. Новата ни SMD линия с 3D AOI inline е
изградена изцяло с машини от последно поколение и с
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нея разширихме значително мощностите си за SMD
монтаж, като се увеличи и възможността да се следи за
повече видове възможни дефекти в изделията и компланарност на чиповете. С добавените цифрова щанца и
абкант подобрихме точността на детайлите и се намали нуждата от допълнителни ръчни механични обработки, а новата шприцмашина допринесе за повишаване на енергийната ефективност. Закупихме и оборудване за прецизно измерване на пластмасата, с което ще
подобрим качеството на произвежданите детайли.
Производствената ни гама включва електронни и електромеханични детайли със SMD, TH компоненти, кабели,
пластмасови и метални кутии и елементи за тях – продукти за пожаронаблюдение и известяване, алармени системи и централи, светодиодни осветители, касови апарати, специализирани захранвания, управление на гаражни врати, електроника за сейфове, управление и сигнализация на падащи бордове и др. Тази година заедно с български партньори започнахме и производство за едни от
водещите германски компании за батерийни решения.
Все повече приложения се нуждаят от автономно захранване и се надяваме да можем да бъдем полезни на
повече клиенти.
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Electronica 2016
Водещи компании от сектора на електронната индустрия
представиха иновативни технологии и продукти.

През 2016 г. в провелото се в Мюнхен най-голямо световно изложение за
електронни продукти и технологии участваха по-масово български компании – броят им бе 10, или най-много от всички страни в Югоизточна
Европа с изключение на Словения. Основни теми на изложението бяха
IoT, сигурността и автомобилната електроника. По традиция водещото българско издателство за професионална техническа периодика
TLL Media представи на международния щанд на търговската преса новия брой на сп. South-East European Industrial Market (SEEIM). Посетителите можаха да се запознаят с включения в изданието мащабен пазарен
преглед на тема „Проектиране и производство на автомобилна електроника в България“, обхващащ водещи производители и разработчици на
електронни и електротехнически продукти за автомобилостроенето.
Electronica 2016 привлече над 73 000 посетители от 80 страни. Общо
2913 изложители от над 50 страни представиха иновативни продукти и технологии, с някои от които ще ви запознаем на следващите
страници.

Circuit Design
Решения за радиокомуникация с
индустриално приложение
Circuit Design демонстрира на щанда
си нови решения за радиокомуникация с индустриално приложение –
нови широкообхватни радиомодеми,
високонадеждни радиомодули за индустрията, удобни за работа устройства за дистанционно управление, както и система за проследяване на животни. Новият радиомодем
SLR-434M на Circuit Design е енергийноефективен и осигурява обхват до
10 km с мощност 10 mW в ISM честотния диапазон. Радиомодулите
Wa-Tx-03S и Wa-Rx-03S са подходящи
за аудиосистеми за екскурзоводи,
безжични конферентни системи и
др. Компанията постави акцент и
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заедно със CRC-16 код за проверка,
за да елиминира грешки при комуникацията. Хеминг кодирането с
дължина 6 символа помага да се сведе до минимум вероятността от
нарушения. Circuit Design привлече
вниманието на посетителите на
щанда си и с иновативна IoT система за проследяване на диви животни, състояща се от GPS предавател,
базова станция и уеб сървър.
върху ново дистанционно управление
със степен на защита по международните стандарти IP 55.
Сред новостите бе модулът NK2.4Y, предназначен за дистанционно
управление и работещ на честота
2,4 GHz. Модулът може да предава 8
сигнала за включване/изключване

EPCOS
Електролитни алуминиеви
кондензатори
Сред акцентите в продуктовите
представяния на TDK Epcos бяха двете серии електролитни кондензатори В43743 и В43763 с цилиндричен
изолиран корпус, винтово закрепва-
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не на изводите и възможност за предпазване от свързване с грешна полярност (PAPR изводи). При серията
В43763 е предвидено допълнително закрепване от противоположната на изводите страна на корпуса. Основните области на приложение на новите серии кондензатори са силова електроника, задвижвания и индустриални захранвания, което обяснява повишената надеждност, работата при околна температура -40/+105°С и
до 2 пъти по-големите допустими пулсации на тока
(между 71 и 100 А). Капацитетите им са в диапазона
1500 – 18 000 микрофарада с толеранс ±20%, работно
напрежение 350, 400 или 450 V (за всяко от тях капацитетът е в определени граници) с допустим отскок 10%.
Има възможност за охлаждане чрез радиатор, закрепван на страната срещу изводите чрез метална пластина. При приложението на кондензаторите трябва да се
имат предвид значителните им размери (дължина 64 –
221 mm) и тегло (0,37 – 1,2 kg).

Henkel Adhesive Technologies
Нови материали от серията Technomelt
Новост на щанда на компанията беше топлопроводимият вариант на защитните материали за капсулиране Technomelt. Термопластичната смола Technomelt ТС
50(е), чийто малък вискозитет позволява полагане чрез
ниско налягане с класически машини и безопасно заливане на чупливи елементи. Нанасянето се извършва върху
суха обезмаслена повърхност при температура на смолата 210-240°С, а работната й е от -40°С до +140°С.
Топлинното съпротивление е 0,65 W/mK, а диелектричната издръжливост – 19,6 kV/mm. Характерни приложения на Technomelt ТС 50(е) са в постояннотокови захранвания (вкл. за автомобилостроенето), инвертори за
соларни панели, LED драйвери и др.
Новост бе и маскиращият адхезив Technomelt AS 8998,
използван за покриване на повърхности преди нанасяне
на предпазен слой. Съвместим с повечето материали за
покрития в електрониката, той запазва свойствата си
до 100°С и при разтегляне може да се удължава над 7
пъти. Сред основните му предимства се изтъкват
бързото нанасяне и втвърдяване, пригодността за автоматизирано нанасяне и отсъствието на отделяни
вредни газове. Особено подходящ е при производството на LED модули. Сред показаните материали за електронното производство бяха и прозрачната смола
Technomelt А4226 с минимална промяна на свойствата
при продължително облъчване с UV лъчи и издръжливата на по-високи температури и подходяща за заливане
на чувствителни електронни елементи Technomelt РА
668 clear.

Microchip
8-битови tinyAVR микроконтролери
Американският производител на микроконтролери и
аналогови полупроводникови компоненти представи
първите си AVR микроконтролери с независима от ядрото периферия – 8-битовите tinyAVR микроконтролери. Четирите нови интегрални схеми се предлагат в 14
до 24-изводни корпуси и са снабдени с Flash памет от 4
до 8 KB. Микроконтролерите ATtiny817/816/814/417
се поддържат от иновативния онлайн инструмент за
графично програмиране и конфигуриране Start. Благодарение на независимата от ядрото периферия, в комбинация с Event System, даваща възможност на различни
периферни блокове да комуникират без използване на
процесорното ядро, приложенията могат да бъдат оптимизирани на системно ниво, като по този начин се
улеснява създаването на комплексни системи с възможности за комуникация в реално време. Така драстично
се намалява консумираната енергия и се увеличават производителността и надеждността на системата.
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Друг основен акцент в представянето на Microchip в тазгодишното
световно изложение за електроника
бяха енергийноефективните Passive
Entry/Passive Start (PEPS) решения.
Компонентите ATA5700 и ATA5702
са предназначени за батерийно захранвани приложения като интелигентни ключове и други устройства,
които се използват в заключващите
системи на автомобила, смартфони
и носими устройства, и за които
важно изискване е ниското потребление на енергия.

Omron Electronic Components
Модули за разпознаване на лица
с повишено бързодействие
Компанията представи ускорения
модул HVC-P2 B5T от B5T-007001
Series, която включва модула B5T007001-010 за разпознаване на отдалечени и B5T-007001-020 на близки лица при типични зрителни ъгли
40°-50° на първия и 70°-90° на втория. Модулите позволяват десетократно намаляване на времето за
разпознаване в сравнение с предишните модели на фирмата и правят
до 4 оценки в секунда по 10 показателя. Оценките се извършват по
примерни изображения, формиране-
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то на които се извършва чрез софтуера OKAO Vision. Така например
разпознават се 5 различни изражения, сред които радост, изненада и
страх. Максималното разстояние на
разпознаване е увеличено и е различно за всеки от показателите, например за лице то е 10 метра при версия „010“ и 5 метра при „020“, докато за разпознаване пола на лицето
тези разстояния са съответно 3 и
1,5 m. Разделителната способност
на сензорите е 1600х1200 пиксела,
модулите се захранват с 5V/0,4А, а
за управление и предаване на данните се използват UART и USB 2.0.
Всеки модул включва две платки (камера с размери 25х25 mm и електронен блок 45х45 mm), свързани с
лентов кабел за улесняване на монтажа. Типични приложения са индустриални машини (например задействани с жест или поглед), автомати за продажба на билети и продукти, медицинска апаратура, офис оборудване и др.

Phoenix Contact
Конфигурируеми чрез NFC
захранвания Quint Power
Интереса на специалистите привличаше четвъртото поколение захран-

ващи блокове Quint Power, при което
параметризацията може да бъде
извършвана чрез NFC. Серията
включва по 3 групи едно- и трифазни
захранвания с изходно напрежение 24
V и максимален ток 5, 10 и 20 А. Конфигурирането включва задаване на
различни изходни характеристики и
нива на сигналите. Като предимства на серията бяха изтъкнати
приложението на SFB технологията
за селективност, осигуряването на
ток 6 пъти по-висок от номиналния
за 15 ms и 2 пъти по-висок от максималния за 5 s (включване на електродвигатели и др. подобни товари),
увеличаване на максималния ток с
25% за неограничено дълго време при
околна температура до 40°С и максимален ток според каталога, например за зареждане на акумулатори.
Конфигурирането се извършва безжично чрез NFC интерфейс по два
начина – чрез фирмения TWN4 адаптер, свързван към компютър чрез
USB 2.0, или чрез мобилно устройство с Android. Захранванията не
прекъсват работата си при пропадане на мрежовото напрежение за
повече от 20 ms, а чрез вграден газоразряден ограничител осигуряват
защита срещу отскоци на мрежово-
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то напрежение до 6 kV. Те са с метални корпуси за монтиране на DIN
шина и имат MTBF над 500 000 ч.
Типичен представител на новите
захранвания е еднофазното QUINT4PS/1AC/24DC/10, осигуряващо 10 А
при регулируемо изходно напрежение
между 24 V и 29,5 V и пулсации до 80
mVpp.

Premier Farnell
Стратегическо развитие на
компанията след
придобиването от Avnet
Сред горещите новини на изложението бе придобиването на Premier
Farnell от глобалния дистрибутор
Avnet. През октомври 2016 г. Avnet
получи одобрение от регулаторните
органи във Великобритания и САЩ за

му обединяването на опита на Avnet
в дистрибуцията на големи обеми и
разнообразни продукти и фокуса на
Premier Farnell върху проектирането
и взаимното сътрудничество на
специалисти в областта на електрониката ще създаде уникален модел
на обслужване на клиентите от разработването на прототип до масовото му производство. Подчертано
бе, че в структурата на Avnet
Premier Farnell ще функционира като
отделно подразделение.
Сред акцентите на щанда на Farnell
бе изданието „The World of Electronics“, в което са публикувани проектни идеи и съвети от партньорски
компании – водещи световни производители. Дистрибуторът демонстрира и най-новите продукти за
работното място от Weller,
Tektronix и Keysight, като потребителите имаха възможност да спечелят
станции за запояване от серията
WT. И не на последно място, Premier
Farnell анонсира нова онлайн платформа за избор на развойни платки
в помощ както на начинаещи, така
и на опитни проектанти.

Rohde & Schwarz
Сонда за осцилоскопи в
миливолтовия диапазон
придобиването, което ще добави
към годишните приходи на Avnet
продажби за около 1,3 млрд. долара.
На electronica 2016 Гери Фей, президент на Avnet EM, проведе пресконференция, в рамките на която коментира причините за придобиването
и начина на функциониране на компаниите след промяната. По думите
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Сред представените на electronica
2016 новости бе пасивната 1:1 сонда R&S RT-ZP1X, която разширява
приложенията на цифровите осцилоскопи R&S RTO 1000/2000 (2 до 4
канала и честотна лента 600MHz 4 GHz) и R&S RTE (1 канал и 200 MHz
- 2 GHz) за измерване на слаби сигнали (до 1mV на деление) при запазване на тяхната разрешаваща способност от 16b. При входен импеданс
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1 мегаом нивото на шума е 650 uVрр
– стойност, която други осцилоскопи осигуряват при 50 ома. Сондата
може да се използва и с по-нискочестотните осцилоскопи R&S RTM и
R&S HMO.
На щанда на компанията бе демонстрирана и тестова система за найновите разновидности автомобилни
ключалки с дистанционно задействане, работещи в обхвата 3.1 GHz-10.6
GHz, при които е важно да се контролира липсата на влияние от външни
електромагнитни полета върху работата им. Екранираната тестова
установка R&S TS7124AS с възможност за монтиране в нея на изпитваното устройство е оборудвана с
подходяща антена. Използва се PXIбазираният блок R&S Compact TSVP,
който точно задава захранващото
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напрежение на изследваното устройство и измерва консумирания от него ток в различни работни режими, синхронизирано при нужда с постъпващите високочестотни пакети към него. Осигурена е връзка с външни прибори
чрез интерфейсите LIN, CAN, I2C и SPI.

TE Connectivity
Интерактивна демонстрация на безжична
сензорна технология
Акцент в представянето на производителя на решения
за свързване и сензори бяха безжичните и сензорни технологии. TE Connectivity демонстрира на два щанда без-

та демонстрира водещи сензорни технологии с индустриално приложение, сред които измервателни уреди и
водоустойчиви MEMS алтиметри за измерване на налягане на газове и течности. Сред представените решения бяха и изолирани от контактната среда сензори с
цифров изход, които са ценовоефективни и могат да
работят в условия на висока температура. По време на
провежданата в рамките на electronica 2016 конференция IT2 Дейв Енрайт, приложен инженер в TE Connectivity,
дискутира ролята на сензорите в индустриалните IoT
приложения и т. нар. свързани предприятия. Акцентирано бе върху широкия спектър от сензори за индустриално приложение, включително персонализирани решения, за
измерване на вибрации, удари, налягане, сила, влажност и
позиция в тежки работни условия.

u-blox
Модул LARA-R3121 за IoT приложения
Основна новост на щанда на швейцарския производител беше модулът LARA-R3121, специално разработен
за Internet of Things приложения. Първото му предназначение е работа като модем за двупосочна връзка в два
отделни канала (FDD Spectrum) със скорости на обмен
в съответствие с LTE Category 1 (приемане с 10 Mbps

жични сензори, които дистанционно отчитаха атмосферното налягане, влажността на въздуха, температурата
и приближаващи се обекти чрез интелигентни баджове,
като данните се възпроизвеждаха върху екрани на изложбения щанд на TE Sensor Solutions. Освен това компания-

и предаване с 5 Mbps) и ползване на канали 3 (1800 MHz),
7 (2600 MHz) и 20 (800 MHz) от LTE честотната лента. Структурата и програмното осигуряване на модема са предвидени основно за работа в IoT и M2M комуникации и улесняват използването му в системи за охрана и видеонаблюдение (дистанционен достъп до видеокамери), представяне на визуална информация (Digital
Signage) интелигентни измервателни и сензорни системи, POS терминали, дистанционно управление на LED
осветление, контрол на състоянието на болни и др.
Второто предназначение на модула е работа като 72канален приемник за позициониране в глобалната навигационна система GNSS, като програмното осигуряване включва AssistNow за бърз достъп до GPS и CellLokate
Hybrid Positioning. Модулът LARA-R3121 е с вградени
блокове за интерфейсите UART и USB 2.0, работи в
температурен интервал от -40° до +85°С и е с размери 26х24х2,6 mm.

Wago
Клеми за печатни платки и LED приложения
Компанията показа 6 нови разновидности от серията
клеми за печатни платки, предназначени за силови приложения и използващи патентованата CAGE CLAMP
технология. Новите силови клеми съчетават компактност и минимална заемана върху платката площ с
възможност за провеждане на токове до 76 А чрез
свързващи проводници със сечения 4 mm2 (2604 Series),
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6 mm2 (2606 Series) и 16 mm2 (26216
Series). Бързината и сигурността на
свързването се осигуряват от притискащи пластинки, а за неговото
улесняване има разновидности за
хоризонтално и вертикално поставяне на проводниците спрямо платката. Клемите са особено подходящи за бърз и лесен монтаж без използване на инструменти при токозахранващи блокове, сервозадвижвания и честотни инвертори.
Новост бе и предназначената за
SMD монтаж клема 2065 Series с
височина 2,7 mm. Тя също е базирана
на CAGE CLAMP технологията и приема едно- и многожилни проводници
със сечение 0,2 – 0,75 mm2. Чрез нея
може да се избегне запояването и
въпреки че е създадена основно за
стандартни и тип Chip-On-Board
(COB) светодиодни модули, може да
се използва и за други прибори (например сензори). Свързването на
външни елементи към печатна платка чрез промушване през нея на едножилен проводник със сечение 0,5 –
0,75 mm2 (без запояване) се осъществява чрез новата клема 297 Series.
Тя също е SMD тип, заема малка
площ, висока е 3,9 mm и е особено
подходяща за автоматичен монтаж
на LED модули.

Weidmueller Interface
Токозахранване PROtop
Представено бе иновативното токозахранване PROtop с ключов стабилизатор за осигуряване на изходното
напрежение, изходна мощност до
1000 W, в разновидности за мрежово напрежение 85-265 V и 340-575 V
и варианти за едно- и трифазни мрежи. Използваната DCL технология
позволява без задействане на максималнотоковата защита и на защитата от късо съединение да се осигурява за 20 ms изходен ток 6 пъти поголям от номиналния, което гарантира нормалното включване на електромотори. Ефективността на преобразуването достига 94,5%, времето
до първа повреда е над 106 часа, а
създаваните нежелани смущения в
електрическата мрежа са в съответствие с DIN EN 55022 Възможно е ус-
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поредно свързване на няколко преобразувателя към общ товар.
Новост на щанда на компанията
беше и конверторът на аналогови
сигнали АСТ20С-СМТ, измерващ постоянни и променливи (не само синусоидални) токове и напрежения и
изходните сигнали на предаватели,
като резултатите са под формата
на напрежение или ток. Чрез допълнителен токов трансформатор
АСТ20-CML измерва много големи
токове, а с помощта на модула
Modbus TCP данните могат да се
предават по Ethernet. Аналогични
възможности имат измервателните преобразуватели АСТ20Р-СМР и
ACT20P-CML, но с грешка на измерването до 0,5% и регистрация на
токове над определена стойност и
на къси съединения. Характерните
приложения на четирите прибора
включват контрол на работата на
вятърни електрогенератори, електродвигатели, осветителни системи
и др.

Wuerth Elektronik
Кит за разработка и тест на
безжични захранвания
В Мюнхен Wuerth Elektronik eiSos
съвместно с ROHM Semiconductor
показа комплект за проектиране и
тестване на безжични постояннотокови захранвания, работещи в
съответствие с Qi стандарта версия 1.2 и осигуряващи мощност 15
W. Комплектът включва модули на
предавател, приемник и LED товар,
захранващ адаптер и упътване за
употреба. Може да се използва при
разработването на таблети, преносими възпроизвеждащи устройства,
индустриални и медицински прибори,
както и навсякъде, където използването на механични конектори може
да създаде проблеми поради влошаване на контактите от износване
или зацапване - например чисти помещения в медицината и индустриалните производства.
Wuerth Elektronik ICS демонстрира
технологията SKEDD, опростяваща
класическото свързване на елементи към печатни платки без запояването им върху тях или посредством
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вече запоен куплунг. Технологията не
поставя специфични изисквания към
платките, удовлетворява стандартите в автомобилостроенето,
като електрическото съпротивление на връзките е с около 50% помалко, а допустимият брой поставяния-изваждания е 10. Стабилността на свързването се осигурява от
специфичната форма на контактите и закрепващия механизъм. Приложенията й обхващат и индустрията
и LED осветлението.

Yokogawa
Енергоанализатор WT1800E
Новост на щанда бе приборът
WT1800E, който според производителя реално въвежда нови стандарти за точност и възможности на
енергоанализаторите, подкрепяйки
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усилията за подобряване на енергийната ефективност. WT1800E осигурява точно и надеждно измерване на
консумирана мощност при напрежения със средноквадратична стойност между 15 mV и 1100 V и токове 0,1 mA – 5,5 A или 10 mA – 55 A
в зависимост от ползвания сензор за
ток. Грешката на измерване е 0,05%
от стойността на величината плюс
0,05% от обхвата, които стойности могат да бъдат намалени чрез калибриране във фирмена лаборатория.
Измерват се и хармониците (до 500ия) в мрежовото напрежение. Освен
при мрежовата честота измервания
могат да се правят и при честоти
до няколко kHz. При промяна на мощността във времето приборът
може да измерва консумираната
електроенергия (във Wh) и количеството електричество (в Ah), и при
големи промени на напрежението обхватът се сменя автоматично. Времето между две последователни измервания се задава ръчно или автоматично между 1 и 100 ms, а това
между две извеждания на данните е
между 50 ms и 20 s. Характерни приложения са за уреди с повишени изисквания за енергоефективност – помпи, осветителни системи, хибридни
и електромобили, възобновяеми из-

точници на енергия и др. Измерванията на активна мощност се извършват с достатъчна точност и
на товари с нисък фактор на мощността. Приборът е особено подходящ за сравняване на постъпващата
и отдавана мощност на генератори, инвертори и електромотори,
като при последните могат да се
следят обороти, посока на въртене,
въртящ момент, доставяна механична мощност и множество други
параметри. За приложенията е съществено наличието на 6 входни канала, които преобразуват входните
величини в 16b числа с честота на
квантоване 2MS/s.
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Електромотори
за автомобилната
промишленост
О

т средата на миналия век насам в конструкцията на автомобилите се влагат все повече електромотори. Областта на приложение на
електродвигателите (ЕДГ) с управление по скорост и въртящ момент
постоянно се разширява заедно с нарастващите потребности от икономия на гориво, повече удобство и
комфорт и по-екологосъобразен
транспорт. С динамичния напредък
в областта на силовата и управляваща електроника и технологичните
подобрения в сферата на високоенергийните магнити, разходната ефективност на такива решения значително се е подобрила.

Технологични подобрения
при електромоторите за
автомобилни приложения
Разработките при редкоземните
постоянни магнити (REPM) и силова-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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та електроника през последните две
десетилетия са направили възможно
интегрирането на REPM моторни
задвижвания в много автомобилни
приложения. Сред тях са тяговите
двигатели и електрическите задвижвания, както и други електромеханични системи. Интересно ново приложение на електромоторите в автомобилната индустрия е т. нар. Driveby-wire технология (наричана още
DbW, by-wire, Steer-by-wire или x-by-wire),
при която се използват електрически или електромеханични системи за
изпълнение на функции на превозното
средство, традиционно постигани с
механични връзки. Тази технология
заменя традиционните механични
управляващи системи с електронни,
в които са интегрирани електромеханични задвижвания и човеко-машинни интерфейси, например емулатори
на педали и кормилно управление.
Тяговите REPM двигатели за електрическо задвижване и моторните
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REPM задвижвания за електрическо
сервоуправление (EPS) са сред многото

успешни примери за
интегриране на
електромотори
в превозни средства в масово производство. В много случаи технологич-
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ните подобрения в конструкцията на
двигателите първоначално са за
сметка на високи производствени
разходи (особено при високите цени
на редкоземните постоянни магнити), но с навлизането на дадена
технология в масовото производство обикновено стойността й се
нормализира.
За ЕДГ в автомобилостроенето е
от изключителна важност да се минимизира себестойността, без да се
прави компромис с неговата производителност, надеждност и стабилност по отношение на размагнитването. Много съвременни производители се фокусират върху намаляване
теглото на електродвигателите и
техните габаритни размери, шума,
както и върху редуцирането на въглеродните емисии при запазване или
подобряване на функционалността и
специфичната мощност.
По данни на маркетинговата агенция в областта на технологиите IHS
Technology

глобалните приходи от
електромотори за
автомобилни приложения
се очаква да нараснат до над 30
милиарда щатски долара през 2019
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г. Двата най-използвани вида електродвигатели в автомобилната
промишленост днес са колекторните постояннотокови двигатели
(DC brushed) и безколекторните
(вентилни) постояннотокови електродвигатели (DC brushless). Според маркетинговите анализатори
технологичните иновации в областта на електромоторите за автомобилни приложения през последните години силно са стимулирали
ръста на този пазарен сегмент в
глобален мащаб, като основна причина за този растеж са и все пове-

чето приложения на електрически
двигатели в конструкцията на автомобила. Днес ЕДГ се използват в
почти всяка система от превозното средство, която може да се задвижва с електричество: в шасита
(рамата и силовите агрегати като
двигател, трансмисия, силово предаване и окачване), въздушни охлаждащи системи, спирачни системи,
сервоуправление, ел. седалки, ел.
стъкла, ел. огледала, регулируеми
фарове, арматурно табло, ел. врати, ел. ключалки, ел. люкове, чистачки и др.
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Електронни ръчни
спирачки (EPB)
EPB системите заместват механичните спирачки за паркиране и
обемните механизми в интериора на
автомобила, свързани с тях, като
ръчни лостове, педали, кабели и т. н.
Производителите на електронни
ръчни спирачки оптимизират тяхната ефективност, като влагат в системата по-малко на брой части. В
допълнение, съвременните системи
за паркиране, задвижвани с електромотори, могат да бъдат комбинирани с различна автоматика и технологии за подпомагане потеглянето
по наклон. Така, освен с важността
си по отношение на безопасността,
електронните ръчни спирачки вече
са натоварени и с по-важна роля в
подобряването на комфорта при управление на автомобила.

Ел. огледала
Страничните автомобилни огледала, които могат да се прибират и
позиционират с помощта на електрическа система, дълги години съществуват като екстра само в сегмента луксозни автомобили. Днес ел.
огледалата все по често са налице в
масовите автомобили, където функцията на ел. задвижването е да ги
прибира, за да избегне повреждането им при преминаване през тесни
улици и паркиране в ограничени пространства в големите и гъсто населени съвременни градове.

Ел. седалки
Седалките с функции, задвижвани
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от електромотори, също доскоро
бяха екстра само на луксозните автомобили, но днес все по-често се
срещат и при по-ниския клас. Освен
с постояннотокови електромотори, интегрирани в предните седалки, които автоматично регулират
например позицията на облегалката
и опората за глава, все повече съвременни модели автомобили се оборудват и с електрически задвижвани технологии за задните седалки,
като нагревателни системи, системи за автоматично прибиране на седалките и др. Много автомобилни
производители разработват и предлагат като част от портфолиото
си и plug-in седалки, които се
свързват с електрическата задвижваща система (или електронната
система, управляваща допълнителните функции на седалката) при
монтаж в автомобила и се изключват автоматично при демонтаж,
без нужда от предварително
свързване или разкачане на каквито
и да било кабели.

Ел. стъкла
При ел. стъклата в съвременното
автомобилно проектиране са налице
редица технологични иновации и подобрения, опосредствани от електрозадвижване, включително т. нар.
anti-pinch и one-touch технологии, които предотвратяват защипването
(на ръце, дрехи и т. н.) и позволяват
цялостното издигане или прибиране
на стъклото с еднократно натискане на бутона за управление. Повечето от автомобилите от потреби-

телския клас в наши дни вече разполагат с управляеми предни и задни
стъкла, за разлика от моделите, произвеждани през 90-те години на XX
в. При тях големи и тежки електромотори са се използвали за управление само на предните стъкла, а механизмите при задните са оставали
ръчни.
Тенденциите днес са все по-масово да се използват интегрирани електронни системи за управление на ел.
стъклата, а подобренията по отношение на дизайна на електромоторите в този сегмент са свързани с
по-малко тегло и размери, по-тиха
работа и по-дълъг експлоатационен
живот.
При семейните автомобили все
по-често е налице anti-pinch функция
за централно заключване на задните
стъкла от водача, за да се предотврати инцидентното им отваряне
или затваряне от малки деца на задната седалка и да се избегне рискът
от прищипване или задушаване на
детето.

Ел. врати
Първите модели автомобили с ел.
врати се появяват на пазара в края
на 90-те години на миналия век. Технологията е базирана на електрохидравлично задвижване, но високата й
цена ограничава внедряването й
само в луксозния клас. Само няколко
години по-късно плъзгащите се врати с електрозадвижване се появяват
и разпространяват и при автомобилите в масово производство – първо
само една задна врата при някои
модели миниванове, а после и при
всички плъзгащи се врати.
Задвижването на автомобилната
врата се обезпечава от окабелен
задвижващ блок с електромотор,
монтиран под пода на задните места, управляван от споделен електронен контролер, монтиран под някоя
от предните седалки.
От сегмента на минивановете и
товарните автомобили ел. вратите
постепенно преминават и при компактните пътнически автомобили,
като някои модели остават само с
плъзгащи се задни, а други биват
оборудвани и с плъзгащи се предни
врати.
Някои производители залагат на
нови разработки в областта на автоматично повдигащите се врати,
включително при товарните автомобили, където се избират по-леки
материали като алуминий и полимери за изработка на вратата, а
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тягови двигатели с редкоземни
постоянни магнити. Поради високите цени на редкоземните елементи и производствените разходи
при роторите, тези ЕДГ са относително скъпи. Въпреки тези предизвикателства при използването
на електродвигатели с вътрешен
постоянен магнит, пазарните анализатори в сферата на автомобилостроенето очакват през следващото десетилетие тази технология да е сред най-масово внедряваните в електрическите превозни
средства.

Индукционните
(асинхронните) мотори

задвижващите системи стават
все по-компактни и лесно управляеми.
Други пазарни сегменти при автомобилните компоненти, в които
електромоторите намират все пошироко приложение, са чистачките,
охлаждащите системи на двигателя, сервоуправлението, интегрираните ОВК системи в автомобилите,
информационно-развлекателните
системи и т. н.

Електромотори в
хибридните и Plug-in
електрически превозни
средства
Съвременните изисквания към
електромобилите и хибридните
електрически превозни средства
включват висока енергийна ефективност, ниски експлоатационни разходи, ниски нива на шум и малко тегло,
висока плътност на мощността,
както и максимален преход с едно
зареждане на акумулатора. Сред
технологичните тенденции при електромоторите за тези типове превозни средства е фокусът върху намаленото използване на редки земни
елементи, масово използвани при
производството на ЕДГ с постоянни магнити.
С развитието на технологиите
при електрическите и хибридните
автомобили, те стават все по-масово използвани като алтернатива на конвенционалните автомобили с ДВГ. Сред най-използваните
задвижващи системи са безколекторните постояннотокови елект-
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родвигатели (BLDC) и синхронните
двигатели с постоянни магнити
(PMSM). Сред водещите предимства на тези електромотори са
високата плътност на мощността, възможностите за прецизно
управление на скоростта и въртящия момент и т. н. Особено ефективни са тези технологии при т.
нар. hub приложения, при които
електромоторите се вграждат в
колелата на автомобилите.
При електрозадвижванията електромоторите преобразуват съхранената електрическа енергия в акумулатора в механична енергия. Електромоторите с постоянни магнити
включват ротор, в който са интегрирани серии магнити, и тоководещ
статор (обикновено под формата на
железен пръстен), разделени от
въздушна междина. Има три основни
типа електромотори, които се използват при електромобилите и хибридните електрически превозни
средства.

Електродвигатели с
вътрешен постоянен
магнит (IPM)
При IPM (Interior Permanent
Magnet Motor) технологията за изграждането на магнитния ротор се
ползват стандартни магнитни елементи. Тези електромотори се
отличават с висока плътност на
мощността и могат да поддържат
висока ефективност в голяма част
от работния си диапазон. Почти
всички хибридни и Plug-in електрически превозни средства използват

имат висок пусков момент и осигуряват висока надеждност. При тях
обаче плътността на мощността и
цялостната ефективност са по-ниски в сравнение с електродвигателите с вътрешен постоянен магнит
(IPM). Асинхронните мотори са широко използвани в редица индустриални приложения, включително в превозните средства в производствените отрасли. Технологията е сравнително зряла на фона на останалите разработки в областта на задвижванията за електрически и хибридни автомобили, което означава,
че не се очакват значителни подобрения по отношение на ефективността, себестойността, теглото и
габаритите при индукционните мотори за електромобили в бъдеще.

ЕДГ с променливо
магнитно съпротивление
(Switched Reluctance Motor,
SRM)
представляват лесно и сравнително
евтино за производство решение в
сферата на електрическите задвижвания. Тези мотори обикновено разполагат с усилена конструкция, която може да издържа на високи скорости на въртене и работни температури. Основен техен недостатък са
повечето шум и вибрации при работата на ЕДГ, които са сред основните сфери на технологични разработки не само в областта на електрическите, но и при конвенционалните
превозни средства и електрозадвижваните системи. SRM моторите са
и по-малко ефективни в сравнение с
другите изброени типове мотори,
като се нуждаят от допълнителни
сензори и сложни моторни контролери, които повишават общата цена
за притежание на електрическата
система.
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Автоматизирана
визуална
инспекция
М

ашинното зрение осигурява иновативни решения за редица задачи в сферата на индустриалната
автоматизация. Макар традиционно
визуалната инспекция на изделия в
много производствени линии да се извършва от хора, те са много по-бавни от машините, а и бързо се уморяват. В допълнение, квалифицирани
инспектори за специфични индустриални приложения, свързани с контрол
на качеството, понякога се намират
и обучават трудно. В някои случаи
особеностите на производствените
процеси правят визуалната инспекция от човек почти невъзможна или
нежелателна. Компютърното зрение
може напълно пълноценно да замести
човешкото дори в критични приложения – агресивни промишлени среди, при повторяеми процеси и т. н.

Автоматизирана визуална
инспекция
Автоматизираната визуална инспекция (АВИ) е съвременен метод за
автоматична инспекция на производствени процеси. Благодарение на високата си точност и ефективност,
методът се налага като водещ при
контрола на качеството на продукцията в редица сектори, като производството на електроника, стъклени изделия, бутилирани напитки и
продукти, машинни детайли, лекарствени средства, пакетирани храни
и продукти и др. Сред предимствата на АВИ пред традиционната инспекция в индустрията са безконтак-
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тният й характер, по-високото качество и скорост, възможността
процесът да се извършва изцяло автоматизирано и др.
Автоматизираната инспекция
широко се използва в индустрията
от 80-те години на миналия век насам, особено при инспектирането на
партиди продукти от един и същи
вид, на поточни линии и т. н. С динамичното развитие на компютърните технологии и визуалните системи решенията за автоматизирана
визуална инспекция стават все побързи и мощни, все по-компактни и
все по-масово внедрявани в различни
високотехнологични производствени приложения.

Същност и специфика на
метода
АВИ може да бъде разглеждана
като замяна или подпомагане на човешкото зрение при визуалната инспекция с машинно зрение, което се
реализира с помощта на камери, компютърни системи и друго спомагателно оборудване. На базата на множество заснети двуизмерни изображения на даден обект (изделие, компонент или продукт в индустриалното производство) се изгражда
негов триизмерен образ, който бива
проверяван за дефекти. В основата
на АВИ са заложени ключови теоретични методи, като проективна геометрия, теория на вероятностите
и стохастичните процеси, кинематични изчисления, 3D реконструкция
на образи, информационната парадигма за зрението на Дейвид Мар, тео-

рия за движението на твърдото
тяло, различни методи за обработка на изображения, теорията на изкуствения интелект и др. Най-ранните разработки в областта са базирани на обработката и анализа на
двуизмерни изображения, класифицирани по метода за разпознаване на
образи (pattern recognition). В последствие се въвежда интерпретирането на триизмерни обекти чрез двуизмерни образи. През 80-те години
на миналия век зрението вече се разглежда като процес по обработка на
информация. Тези изследвания се превръщат в теоретична база на компютърното зрение, при което триизмерната форма на обектите и
тяхното пространствено разположение се възстановяват (или конст-
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руират) чрез двуизмерни изображения.

Конфигурация и
предимства на AVI
системите
Автоматизираната визуална инспекция е безконтактен метод за
инспекция на обекти посредством
технологии, като обработка на изображения, прецизно измерване, разпознаване на образи и изкуствен интелект, опосредствани от компютърно зрение. Базовата конфигурация на
една АВИ система включва: източник
на светлина (за осветяване на обектите), оптична система, CCD
(Charge-Coupled Device или прибор със
зарядна връзка) камера/и, устройство за получаване на изображения,
модул за обработка на изображения,
компютърна система и софтуер за
анализ на данни, задвижваща система. Видеокамерата заснема изображение на инспектирания обект, изпраща го към компютъра чрез видео
декодер или т. нар. фрейм грабер. Софтуерът анализира изображението
и взема решение дали обектът преминава успешно инспекцията или не.
Условията, в които работи видеоси-
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стемата, са прецизно контролирани
и трябва да могат лесно да се поддържат в производствената среда.
Препоръчително е станцията за автоматизирана визуална инспекция да
бъде монтирана максимално близо до
точката от поточната линия, в която най-често възникват дефектите.
Сред предимствата на метода са
неговата гъвкавост и разходна ефективност, високата прецизност и
бързина, както и възможностите за
онлайн инспекция и инспекция в реално време. В зависимост от нивото
на автоматизация АВИ системите
могат напълно да заместят инспекторите по контрол на качеството
в индустриалното производство.
Изискванията за

проектиране и
разработване на
ефективна система за
машинно зрение
варират в зависимост от областта
на приложение и са свързани със задачите, които трябва да бъдат изпълнени, условията на производствената среда, необходимата скорост
на инспекция, съобразена със скорос-

тта на поточната линия и т.н. В
някои приложения системата трябва да бъде в състояние да разграничава приемливи и неприемливи варианти на продуктите или на дефектите по тях, докато в други тя
трябва да даде възможност на оператора да прецени правилни ли са
ориентацията и подреждането на
обектите, да позволи измерване на
тегло и габарити и др.
Не съществува система за автоматизирана визуална инспекция, която да може да се справи с всички
задачи и да е подходяща за всяко
приложение в индустриалното производство. Първият въпрос, който
трябва да бъде решен при проектирането и конфигурирането на АВИ
система за дадено приложение, е да
се разбере какъв вид информация ще
събира системата и как тя ще се
„превежда“ в използваеми резултати
от инспекцията, на чиято база могат да се приемат или отхвърлят
обектите на визуален контрол.

Недостатъци на
традиционната визуална
инспекция
С усложняване на задачите във
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визуалната инспекция, инспекторите по контрол на качеството често се оказват недостатъчно надеждни. Необходимостта от бърза и
прецизна инспекция в съвременните
високотехнологични промишлени
производства, които до голяма степен са автоматизирани и роботизирани, прави машинното зрение много по-полезно от човешкото във визуалния контрол на качеството на
продукцията. В доклада „Предимства
и ограничения на системите за автоматизирана визуална инспекция“,
публикуван от Департамента по
индустриално и системно проектиране на университета в Претория,
се посочва, че след внедряването на
решения за АВИ в различни контролни асемблиращи линии, процентът на
грешки в асемблирането е спаднал
средно от 5% на под 0,05%. Проучването показва още, че автоматизираните системи за визуална инспекция в наблюдаваните приложения са
уловили 97% от дефектите в изделията, докато инспекторите са регистрирали едва 78%.
Сред недостатъците на човешката инспекция при визуалния контрол
на качеството в индустриалното
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производство са: невъзможността на
човека да остане фокусиран и да открива дефекти с една и съща висока
успеваемост в продължение на периоди, по-дълги от 15 минути, рискът
от драстично намаляване успеваемостта на инспектора поради различни физиологични и психологически
фактори, правопропорционалната
зависимост между броя пропуснати/
нерегистрирани дефекти и увеличаването на критериите за инспекция,
броя на инспектираните обекти и
скоростта на инспектиране. При човека силно негативно влияние могат
да окажат умората, напредването на
работния ден и дните на работната
седмица. Основни недостатъци на
визуалната инспекция от хора инспектори са непостоянната успеваемост
в регистрирането на дефекти, необходимостта от почивки и паузи, пониската скорост в сравнение с машинната инспекция. Погрешните решения на инспекторите могат да
бъдат групирани в два сценария: приемане на дефектен обект за добър и
пропускането му през пункта за визуална инспекция; връщане на недефектен обект за поправка, което води
до забавяния и излишни разходи.

Предимства и
ограничения на
системите за визуална
инспекция
АВИ системите са лесно адаптируеми към различни типове продукти в индустриалното производство.
Те могат да бъдат препрограмирани
и офлайн на друг компютър, да работят непрекъснато без нужда от
почивка, да реализират визуален контрол с постоянно качество и успеваемост в регистрирането на дефекти. В допълнение, АВИ решенията са
в пъти по бързи от човека, което е
от водещо значение във високоавтоматизираните и роботизирани
съвременни производства.
За да функционират ефективно
обаче, системите за автоматизирана визуална инспекция са силно зависими от доброто осветяване на
обектите. Софтуерът за обработка и анализ на изображения трябва
да бъде внимателно подбран и съобразен с хардуерната архитектура на
системата (с мощността на процесора за обработка на графични изображения, разделителната способност на видеокамерата, производителността на фрейм грабера и т. н.).
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В допълнение, рядко една и съща АВИ конфигурация може
да бъде използвана за визуален контрол на различни производствени процеси или в производство на различни продукти. Сред ограниченията на тези системи е и фактът,
че те не притежават същинска интелигентност по
смисъла на изкуствения интелект, а следват прости
зададени правила.

обработката, фармацевтичната, козметичната, хранително-вкусовата и бутилиращата индустрия и т. н.
АВИ, заедно с рентгеновата инспекция, е ключова в
митническата дейност, където товарите могат да
бъдат безконтактно инспектирани, без да бъдат разопаковани, което пести ценен човешки и материален
ресурс.

Приложения на AVI решенията в
автоматизираната инспекция

Технологичното развитие в сферата на
автоматизираната визуална инспекция

Автоматизираната инспекция днес е неразделна част
от индустриалното производство. Компютърното зрение е в основата на автоматизираната инспекция, като
включва геометрично измерване и автоматичен визуален контрол на продуктите. АВИ системи се използват
за визуална инспекция на формата и повърхностните
дефекти на различни изделия. Сред разпространените
приложения на тези системи са: проверка на качеството на отпечатани символики върху продукти и опаковки
(етикети, маркировки, баркодове и др.), както и състоянието на самите опаковки, проверка за качество на
различни контейнери и складови единици, проверка на
пълненето и запечатването на контейнерите, проверка
на качеството на електронни и механични компоненти
и т. н.
АВИ решения се използват широко в електронната
индустрия и по-специално в автоматизираната инспекция на печатни платки и интегрални схеми. Специализирани системи за автоматизирана инспекция се внедряват
все по-често и в автомобилостроенето, опаковъчната и
текстилната промишленост, машиностроенето, дърво-

обединява напредъка в следните три направления: 1)
интелигентна инспекция, при която визуалният модел
на обекта и информация по критериите за инспекция се
получават от CAD система, обектите, локацията и
траекторията им са предварително зададени, а самите
обекти се манипулират от индустриални роботи, които ги поставят на определените за целта места; 2)
онлайн инспекция и инспекция в реално време; 3) високопрецизна инспекция.

Комбинирана инспекция
Системите за автоматизирана визуална инспекция, в
зависимост от степента им на автоматизация, могат
да бъдат използвани в помощ на инспекторите по контрол на качеството или вместо тях. За много производствени приложения са подходящи комбинирани решения, включващи машинно и човешко зрение, при които
степента на успеваемост при регистрирането на дефекти е по-висока от тази при традиционната инспекция от човек. Предимствата на комбинираната инспекция са по-ниските капиталовложения във видео- и компютърна техника, по-бързото имплементиране на решението и съкращаване времетраенето на инспекцията в
сравнение с конвенционалните практики. Така инспекторът може да преглежда изображения на инспектираните обекти с висока резолюция вместо директно да
наблюдава продуктите на поточната линия. Степента
на човешка намеса може да бъде различна в зависимост
от приложението и критериите за инспекция. Станцията за комбинирана инспекция може да бъде с ниска, средна или висока степен на автоматизация, включително и
напълно автоматизирана, при която инспекторът играе
ролята само на краен супервайзър.

Образно-базираните системи в помощ
на инспекторите
Образно-базираните системи за автоматизирана
визуална инспекция са рентабилно решение за приложения, в които е необходимо система за машинно зрение
да подпомага работата на инспектора. Практиката
показва, че машинната интелигентност е почти незаменима в осигуряването на постоянно висока успеваемост при регистрирането на добре описани дефекти.
Когато е необходимо да бъдат направени дедуктивни
изводи, присъщи на човешкия интелект обаче, машинните системи се оказват недостатъчни. Внедряването на
комбинирано решение, включващо станция за визуална
инспекция с образно-базирана система и един инспектор,
може да се окаже икономична и ефективна алтернатива
на инсталирането на скъпа цялостна АВИ платформа или
закупуването на много отделни ръчни уреди за инспекция, които да бъдат използвани от операторите по
отделните точки на производствената линия.
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3D принтиране на
метали
3D

принтирането на метали е идеална алтернатива за изпълнение на сложни проекти, където механичната обработка или леенето не
биха били ефективни. Технологията
съчетава механичните свойства на
стандартизираните авиационни материали и свободата на проектиране, която предоставя 3D печатът.
Въздействието на 3D принтирането на метали върху производството става все по-значимо през последното десетилетие. Разработване-
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то на нови материали и съсредоточената изследователска дейност,
насочена към създаването на плътни
метални части, са основна причина
за отскоро много популярното внедряване на 3D технологии за производство на крайни продукти. В тази
статия ви представяме ограниченията и възможностите на 3D принтирането на метали, наличните метални материали, стратегиите за контрол на качеството и процесите,
методите за термична обработка,
както и редица други елементи на
технологията, чрез които могат да
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се преодолеят предизвикателствата пред традиционното производство и да се създадат иначе
невъзможни за изработка детайли.

Начин на работа
Директното метално лазерно синтероване (DMLS - Direct Metal Laser
Sintering) започва със създаването на
модел в 3D CAD файл. Технологията
включва работата на мощен лазер,
който разтапя и слива прахообразен
метал слой по слой, за да създаде
желаната конструкция. Процесът е
сходен със заваряването с много
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прецизен лазер. Частите се отпечатват в затворена камера с атмосфера с високо съдържание на аргон.
Използва се фибро лазер с итербий,
който се насочва посредством динамично движещи се огледала. Лазерът
постепенно изгражда модела чрез
наслояване посредством синтероване на итербия, следвайки предварително зададена от компютър траектория. Прецизно настроеният лазер, металният прах и адитивният
процес на производство в комбинация позволяват голяма свобода при
проектирането. Ключово предимство на технологията обаче е, че
може лесно да се използва за принтиране на сложни затворени модели
с вътрешни детайли, които иначе не
са достъпни.

Материали за адитивно
производство на метали
Както и при подготовката на
материали за леене под налягане,
праховете, използвани за директно
метално лазерно синтероване, се
създават чрез пулверизиране. Неотдавна праховете за адитивно производство представляваха много
малка част от целия пазар на прахообразните метали. С течение на
времето, все по-голямата популярност на 3D принтирането обаче
значително повиши нуждата от специални прахообразни метални смеси. В днешно време съвместните
усилия за следване на мерките за
качество, които полагат доставчиците на прахообразни метали и услуги за адитивно производство,
допълнително ускоряват развойната дейност за производство на
метални сплави.
Най-често използвани за 3D печат
метали и сплави са стомана,
неръждаема стомана, чист титан,
титанови сплави, алуминиеви сплави, никелови сплави, кобалт-хромови
сплави и медни сплави.
Все пак е важно да се отбележи,
че както отливки се различават от
обработени части като свойства,
така и характеристиките на 3D
принтираните части са различни.
Разбирането на тези различия е клю-
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чово за успешното реализиране на 3D
проектите.
Непосредствено след изработването им, принтираните метални
части и отливките имат сходна
плътност и здравина. Всеки детайл,
произведен чрез директно метално
лазерно синтероване, има плътност
от приблизително 99,5% преди допълнителна обработка. След термичната обработка 3D принтираните по
тази технология метални части сериозно надминават шприцованите
части по отношение на порьозност.
В индустрията стандартът за степен на порьозност на шприцована
част е от 2% до 5%, докато 3D принтираните с DMLS технология части
проявяват по-малко от 0,5% порьозност.

Функционалността зависи
от самия дизайн
Когато се изграждат чрез DMLS
технология, металните части са
прикачени към платформата, върху
която са разположени, чрез опори от
приблизително 6 мм. След като са
готови те преминават към междинна зона, където чрез механична обработка се отделят от платформата.
Тъй като за директното метално лазерно синтероване се използва много мощен лазер, способен да разтопи прахообразните метали, той
може да разтопи и деликатните
детайли от принтирания модел, които не са прикрепени с опори. Това

най-често се случва, когато даден
елемент е наклонен надолу. Съществуват няколко начина за оптимизиране на моделите за DMLS производство и намаляване на нуждата
от опорни структури, като точно
размерът на ъглите на детайлите е
най-лесен за контролиране.
Спомагателните опори се генерират автоматично от стандартна
софтуерна библиотека от шаблони
(Standard Template Library – STL) и се
дооформят на ръка в 3D CAD файл
преди да се изградят. Те са изградени от същия материал като останалата конструкция, затова може да е
трудно да се отстранят. При директно метално лазерно синтероване,
всички детайли, наклонени на по-малко от 45 градуса, биват изгаряни от
лазера ако нямат опори. Най-подходящи са моделите с ъгли от 60 градуса
– те няма да пострадат от аблация.

Предотвратяване на
счупвания и подобряване
на плътността
Счупванията и пукнатините в
принтираните чрез DMLS части се
дължат на три основни фактора:
вътрешно напрежение, превишаващо
границата на провлачване на материала; точки на концентрация на
напрежението в модела; дългосрочна
употреба на компонента. В последващата обработка след производство
тези пукнатини могат лесно да
бъдат заличени, но създаването им
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може и да се предотврати с помощта на термична
обработка.
Снемане на напрежение - за да се избегне деформацията им, всички DMLS части преминават през процес на
снемане на напрежението преди да се извадят от платформата за принтиране. Тези процеси могат да се различават от производител до производител и в голяма
степен зависят от използваната сплав, но обикновено
се провеждат при около 1065°C за 1 до 2 часа. Охлаждането става на стайна температура. В зависимост от
конкретния модел и сплав, процесът може да се проведе
и при 940 – 1010°C. Снемането на напрежението връща
метала към закалено състояние.
HIP, SHT и PHT - вторичните термични обработки
като гореща изостатична преса (hot isostatic pressing –
HIP), закаляване на твърд разтвор (solution heat treatment
– SHT, solution annealing) и дисперсно закаляване
(precipitation hardening treatment – PHT) могат да направят принтираните части по-здрави и с характеристики, близки до кованите метали. Тези процедури многократно са доказали, че повишават плътността на материала от около 95,5% непосредствено след производството му до 100% след обработката.
Крайна обработка - освен изброените досега закаляващи процедури, принтираните чрез директно метално
лазерно синтероване части могат допълнително да се
полират ръчно. Така се постига идеално гладка
повърхност, която да отговори на всички важни инженерни изисквания. Повърхността на принтираните чрез
DMLS части имат средна грапавост от приблизително
8,89 µm. Чрез различни методи на полиране средната
грапавост може да се снижи до едва 0,8- 3,15 µm. Ръчното полиране е много по-подходящо за единично производство на части, които изискват специфично качество на
повърхността.

Индустрии, които използват 3D
принтиране на метали
Директното метално лазерно синтероване е известно с достиженията си в авиационно-космическата промишленост, особено в създаването на части и компоненти за газотурбинни двигатели, които да издържат
на високите температури и налягане. DMLS частите са
много подходящи и в енергетиката, медицината и за
различни потребителски стоки и услуги, и все повече
проникват на тези пазари.
В авиационно-космическата промишленост DMLS се
използва за създаването на инжектори, колектори на
двигатели, функциониращи прототипи и др. В енергетиката технологията може да създава ротори, статори, прототипи на турбини и др., в медицината – зъболекарски устройства, хирургични инструменти, ортопедични импланти, образователни модели и прототипи и др. В промишлеността DMLS се използва за изработване на прототипи, арматура и производство в
малки обеми.
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Машини за
обработка на
тръби
П

ри обработката на тръби се
използват два основни вида машини
– за рязане и за огъване. Факторите,
от които зависи изборът на определена технология за рязане на тръби,
са много, като водещи сред тях са:
материалът, от който са изработени тръбите, дебелината на стените им, правоъгълността на ръбовете, както и изискванията за тяхната подготовка и за извършване на
вторични процедури на обработка.
Други важни съображения, които
трябва да се отчетат, са количеството на произвежданата продукция, ефективността на процеса на
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рязане, режийните разходи и специалните изисквания във връзка с материала, от който са изработени
тръбите.
Благодарение на технологичните
постижения в последните години
автоматизацията на процесите на
огъване на тръби стана възможна.
Ръчно управляемите машини са попрости и са приложими в някои случаи, но по-комплексните задачи,
свързани с огъване на тръби, изискват по-усъвършенствано оборудване.
Машините за огъване на тръби могат да бъдат класифицирани в три
категории: специализирани огъващи
машини; огъващи машини с цифровопрограмно управление (ЦПУ) и авто-

матизирани производствени клетки.

Машини за рязане на
тръби
Абразивното рязане е основен
ръчен метод за отрязване на тръби
с определена дължина според изискванията на клиента. Всяка машина за
абразивно рязане (циркуляр) има специални дискове, работещи на сухо
или с вода, които правят прорези в
тръбите. Възможностите за настройка за различни размери на прорезите зависят от конкретния циркуляр, като някои машини за абразивно рязане могат да режат тръби с
външен диаметър 10 cm. Този масово прилаган метод е удобен при
ръчно зареждане на тръбите и при
малки количества за обработка, когато изискванията към качеството
на изрязания ръб не са особено високи. Макар че тези металорежещи
машини са лесни за ползване и изискват много малко време за настройка, те не могат да гарантират ръб
с квадратно сечение и малки толеранси. Недостатък на метода е ниската ефективност при рязане на
тръби с дебели стени и получаването на зона на топлинно въздействие,
което може да повлияе на последващата обработка. Въпреки че абразивното рязане е евтина и бърза технология, при нея се образуват чеплъци
и мустаци, които се налага да бъдат
отстранени впоследствие.
Рязането с банциг е напълно автоматизиран процес, често използван
за отрязване на големи количества
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пръти и тръби. Ножът на тези машини представлява
непрекъсната метална лента с най-различни конфигурации на зъбците, която се върти около две колела. В зависимост от конструкцията на банцига, режещата лента
може да подхожда към метала хоризонтално или вертикално, като всяка конфигурация си има предимства по
отношение на определени продукти и приложения. Рязането с банциг е подходящ метод за изрязване на различни форми, като квадрати, правоъгълници, L-образни профили или канали. Повечето такива машини са автоматизирани, а някои дори са с ЦПУ. Въпреки многото предимства на рязането с банциг, то не е ефективен процес за рязане на тънкостенни тръби. Нещо повече, при
рязането с банциг също се образуват чеплъци и мустаци
и не могат да се постигнат малки толеранси.
Високоточното студено рязане е подходящо за тръби
с малки диаметри или тънки стени, изискващи ниски
стойности на толеранс. Машините за студено рязане
работят с режещ диск и охлаждаща течност, която се
впръсква по време на рязането. Машинните инструменти за студено рязане могат да обработват кръгли тръби
с диаметър до 9 cm и кръгли пръти с диаметър до 5 cm,
но са най-ефективни за детайли с външен диаметър до
4,5 cm. Стоманеният диск на циркуляра е фиксиран и при
рязане образуването на мустаци е сведено до минимум.
Този автоматизиран метод е подходящ за рязане на
снопове от тръби при толеранс по отношение на дължината ±0,01 cm. Тъй като тук процесът на рязане е студен, не се създава зона на топлинно въздействие, което
го прави подходящ за продукти, изискващи последваща
обработка.
Въпреки големите капиталови разходи за система за
лазерно рязане, тя предоставя редица предимства и
възможности. Тя се управлява лесно чрез ЦПУ и позволява
на оператора да реже тръбата, да почиства чеплъците
и мустаците, да проверява и дори да опакова материала, докато лазерът работи непрекъснато. Лазерите концентрират огромно количество топлинна енергия на
много малки площи и създават много тънки прорези при
малък толеранс и минимална зона на топлинно въздействие. Те изрязват детайли с минимални отклонения, и
то от по-твърди материали, като сплави на неръждаема стомана, никелови сплави и титан. Вътрешната
страна на тръбата обаче трябва да бъде покрита с
течност срещу пръски. Лазерът е най-добър като инструмент за контурно изрязване, като той може да бъде
програмиран за извършването на различни операции като
правене на малки дупки (с диаметри, по-малки от дебелината на стената на тръбата), гравиране и изрязване на
труднодостъпни места.
Машините тип струг с един шпиндел са проектирани за рязане на големи количества тръби и пръти с кръгло
сечение до определена дължина. Операторът подава
тръбата по оста (шпиндела), докато тя достигне ограничител, който маркира желаната й дължина. Тръбата
се закрепва посредством патронник и се върти, като
същевременно се извършва рязането с напречно разположените инструменти. За регулиране на температурата и намаляване износването на режещите инстру-
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менти е нужна охлаждаща течност. Рязането със струг
е идеално за тънкостенни тръби, тъй като при него
отрязаните повърхности се получават гладки, с правоъгълни ръбове и с минимум стърчащи чеплъци и мустаци. Множеството напречно разположени режещи инструменти позволяват едновременно с рязането да се
извършва и почистване на мустаците и скосяване на
отрязаните ръбове на тръбата по външния й диаметър.
Струговете са с различни функции и възможности - с
тях може да се извършва точно рязане на тръби с диаметри от 6 до 200 mm. Със струг могат успешно и
ефективно да се режат големи количества тръби, но
времето за настройка на машината варира от 30 минути до час. В зависимост от използваните режещи инструменти отнетият от тръбата материал може да е с
дебелина до 3 mm.
Пресножицата е напълно автоматична, високоскоростна машина за рязане на тръби под много висок натиск.
Операцията на срязване с такава машина е една и съща
за тръби с всякакви диаметри и дебелини на стените.
Предимствата на тази технология са високата скорост
на обработка и възможностите за масово производство.
Колкото по-къси са отрязаните тръбни детайли (при
минимална дължина 6 mm), толкова по-производителна е
машината. С тази високоскоростна технология на рязане могат да бъдат обработвани до 7000 детайла за един
час. При рязането с пресножица няма загуба на материал, т. е. при масово рязане на големи количества тръби
с малки външни диаметри може да се постигнат значи-
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телни спестявания на суровина. Недостатък на тази
технология е цената на машините – матриците и щанците се произвеждат за специфични вътрешни диаметри на тръбите. Процесът по настройка на машината
също е продължителен и може да отнеме до два часа.
Поради тази причина рязането на тръби с пресножица
не е ценово ефективно при малки обеми продукция.
Много машини за рязане на тръби са усъвършенствани и изпълняват допълнителни функции, които традиционно се считат за вторични операции – например оформяне на ръбовете на отрязаните тръби или огъване.
Предвид необходимостта от намаляване на разходите
в индустрията за производство на тръби, концепцията
за интегриране на повече операции в една машина става
все по-атрактивна. Ползването на една комбинирана
система позволява намаляване на необходимия труд,
подобряване на качествения контрол, редуциране площта на производствения цех, осигуряване на по-добър контрол на разхода на материали и понижаване на капиталовите разходи.

Видове процеси на огъване
При един от най-старите и най-простите методи се
използва бутало с хидравлично задвижване, което упражнява натиск върху тръбата, опряна на ролки или неподвижни опорни блокове от двете страни на точката на
прилагане на силата. В най-общия случай с този метод
може да се постигне радиус на осевата линия на тръбата, равен на три или четири пъти външния й диаметър.
Този метод се използва широко при огъване на тръби с
квадратно сечение, като за целта огъващата машина
се проектира така, че нарочно да оказва натиск и леко
да деформира тръбата по вътрешния радиус на огъване.
Така се предотвратява нагъването и външната страна
на огънатия участък „хлътва“ навътре, като образува
вдлъбната повърхност и редуцира прекомерния опън от
външната страна на тръбата. Засега този процес е найевтиният начин за огъване на тръби, но не предоставя
такава възможност за управление, както другите методи. Ако външният вид на огънатата тръба е от значение или ако в техническата спецификация са зададени
много ограничаващи допуски за огъване на тръбите, този
метод може да не е най-добрият избор.
Огъването чрез валцоване най-често се използва в
строителството за обработка на големи тръби. При
него се използват три вала, позиционирани във формата
на пирамида във вертикално направление, или за по-дълги
тръби – в хоризонтално. Валците се въртят, огъвайки
тръбите с точно определен, обикновено много голям
радиус. Това, кои валци се въртят, зависи от конкретната машина. При някои горният вал се движи нагоре и
надолу за огъване на тръбата под желания ъгъл, докато
при други двата долни вала се движат, а горният остава неподвижен. Друг тип машина за огъване на тръби е
с два вала. При тази система тръбата преминава през
горен и долен вал, а в двата й края два регулируеми водача се движат, създавайки желания ъгъл на огъване на
тръбата. Много производители използват огъването на
тръби чрез валцоване за изработване на тръбни спира-
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ли. Ако обработваната тръба се огъва със стъпка, равна на един диаметър, под голям радиус, операторът може да повдигне тръбата
след първия оборот, за да направи непрекъсната серпентина. В някои случаи при по-голяма стъпка на серпентината е необходим допълнителен
вал, който да насочва тръбата навън
след формирането на серпентината.
При процес с натиск се използва
вал за огъване на обработваната
тръба около стационарна форма. Системата захваща тръбата в единия
край, а валът я притиска към централно разположената форма за огъване. Този метод най-често се използва за изготвяне на симетрични детайли – такива с еднаква дължина и
форма на мястото на огъване от
двете страни. Такива тръби се огъват най-често на един път, на машина с две огъващи глави. Този метод е
най-подходящ за огъване на тръби,
когато радиусът на огъване по осевата им линия е поне тройно по-голям от външния им диаметър.
Машините за ротационно огъване се използват най-често, когато
се изисква висока точност, например когато радиусът на огъване на
тръбата трябва да е равен само на
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0,7 от външния й диаметър. Тази
технология осигурява максимален
контрол над процесите на изтъняване на стените и придаване на
овална форма на сечението. Машините за ротационно огъване поддържат правилното движение на
тръбата с помощта на дорник във
вътрешността й и чрез прецизни
инструменти от външната й страна. Те са оборудвани с притискаща
глава, която поддържа правата част
на тръбата, и захващаща глава, която завърта тръбата около кръглата форма. Машината за огъване има
и заглаждаща глава, която влиза в
контакт с тръбата непосредствено до точката на съприкосновение
на вътрешната й повърхност и заглажда материала, за да предотврати образуването на гънки по
вътрешната повърхност на огънатото място на тръбата. Притискащата глава може да бъде фиксирана или подвижна и да се движи
след тръбата, плъзгайки се на ролки
със скоростта на тръбата по посока на главата за огъване или с повисока скорост с помощта на хидравлика или чрез електрически сервомотори, намалявайки допълнително изтъняването на стените. Всички тези елементи поддържат ефективно вътрешния и външния диаметър на тръбата по време на процеса на огъване.

Машини за огъване на
тръби
Проектирани и създадени за специфичните цели на конкретен проект, специализираните машини за
огъване на тръби най-често работят
чрез натиск. Правите тръби се подават към устройството за огъване, машината изпълнява работния
цикъл и огънатата тръба се изважда
от нея. Времето за изпълнение на
един работен цикъл зависи от броя
на извършваните огъвания.
Огъването на тръби посредством машини с ЦПУ е бърз и ефективен метод. Машинните инструменти могат да бъдат програмирани така, че да сменят ъгъла на огъване и ъгъла между огънатите места, което е много удобно в случай
на промени на проекта по време на
изпълнение на процеса. Най-често

подобно оборудване се използва,
когато се изпълняват процеси с
множество огъвания, например 10
огъвания под подобни един на друг
ъгли. Машините за огъване на тръби
с ЦПУ обикновено работят на принципа на ротационното огъване. Времената на работните цикли на огъващите машини с ЦПУ обикновено
са по-дълги от тези на специализираните машини.
Автоматизираните производствени клетки съчетават по-бързите производствени процеси, характерни за специализираното оборудване, с гъвкавостта и възможността
за програмиране на огъващите машини с ЦПУ. Автоматизираните клетки могат да използват машини с натиск или с ротационно огъване, със
или без дорник. Оборудването обикновено включва бункер и система за
зареждане и рязане на тръби. Следват
един или повече модули за огъване,
които използват устройства за пренос или роботи за прехвърляне на
обработваните детайли от една глава за огъване на друга. Автоматизираният пренос на тръбите от една
глава за огъване на друга има за резултат по-кратки работни цикли,
което позволява на оборудването да
произвежда повече части за по-малко
време. Например ако тръбата е с
четири места на огъване, две от тях
могат да бъдат направени при първата глава, а останалите две – при
втората. Работните цикли на една
производствена клетка обикновено
са по-къси, отколкото при специализираните машини и тези с ЦПУ. За
по-дълги тръби модулите за огъване
може да бъдат позиционирани от
двете страни, захващайки тръбата
в центъра. Те могат да обработват
тръби с дължина до 5 m в зависимост
от техния диаметър и от материала, от който са направени. Подобно
на огъващите машини с ЦПУ, тези модули са напълно програмируеми. Промените на ъгъла на огъване, на ъгъла
между местата на огъване и на разстоянието между тях могат да
бъдат програмирани. Това позволява
на производителите на тръби да извършват частични промени на проектите, а по този начин се ускорява и
производството на напълно различни
части.
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Вакуумна техника
Във втори пореден брой списание Инженеринг ревю продължава темата, посветена на
вакуумните технологии и тяхното приложение в различните сфери на индустрията. За целта
поканихме някои от водещите компании, предлагащи оборудване, да разкажат за свои актуални решения в областта. Представяме ви коментарите им, подредени по азбучен ред.

Вакуум помпите BUSCH са надеждни и
с висока енергоефективност
Фирма Адара Инженеринг ЕООД е официален представител за България на европейския лидер на вакуум помпи
и системи - немската фирма BUSCH. Продуктите, произвеждани от BUSCH, са предназначени за създаване и
поддържане на индустриален (груб и фин) вакуум. Помпите са различни видове: маслени, с воден пръстен, палцеви, лобови, въздуходувки, сухи, и намират приложение в
хранително-вкусовата, печатарската, химическата, фармацевтичната, металургичната, дървопреработвателната, текстилната, керамичната, пивоварната промишленост и други. Освен това помпите на BUSCH се използват като елементи от модулни системи в медицината и електрониката, за пневматичен транспорт, опаковане, термофори, пречиствателни станции и др. Вакуум помпите с марката BUSCH са надеждни, компактни,
лесни за поддръжка и с висока енергоефективност. Сертифицирани са по най-новите световни стандарти за
качество, енергоспестяване и опазване на околната
среда.
Въздуходувките със странични канали от серия
SAMOS – едностепенни и двустепенни, са проектирани за универсално приложение както за вакуум, така и
за налягане и са особено подходящи за приложения, в
които са нежелателни пулсации в газовите потоци. Те
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могат да се инсталират в хоризонтална и вертикална
позиция. Отличават се със здрава и високонадеждна
конструкция, с ниска консумация на електроенергия.
Благодарение на вградени шумозаглушители работят
с ниски нива на шум. Не се нуждаят от консумативи.
Конструкцията на лагерите, охлаждането на електродвигателя и безконтактното работно колело са факторите, определящи дългогодишната им употреба практически без разходи за поддръжка.
В двустъпалните версии компресираният медиум от
първата степен се подава към входа на втората степен и от там към изхода. В резултат се получава повисоко диференциално налягане. Въздуходувките SAMOS
могат да се използват в потенциално опасна взривоопасна работна среда, тъй като отговарят на европей-
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ска директива 94/9/ЕC (ATEX) – одобрени са за категории 3D, 3G, 3/2D или 3/2G.
Вакуум помпите с воден пръстен на фирма BUSCH от
серия DOLPHIN са предназначени за продължителна работа. Предлаганата широка гама модели и принадлежности позволяват адаптацията на помпите към всеки индустриален процес. Критични процеси като евакуация
на газове, съдържащи влага, не са проблем за тези помпи.
Допълнително предимство е надеждният дизайн и материали на изработка, ориентирани към съответните
приложения.
Роторно-лопатковите маслени вакуум помпи от серия R5 се характеризират със здрава и надеждна конструкция, с въздушно или допълнително водно охлаждане, с вградени маслени сепаратори за ограничаване на
маслените пари в изходящите газове, ниски нива на
шум, адаптирани за широк спектър индустриални приложения, изискващи продължителна работа.
R5 вакуум помпи RA/RC0016C, RA0025F, RA0040F,
RA0063F и RA0100F могат да се използват в потенциално опасна взривоопасна работна среда – отговарят
на европейска директива 94/9/ЕC (ATEX) – одобрени са
за употреба в категория II 2 G IIB3 T4.
Вакуум помпите и компресорите BUSCH от серия
MINK са специално проектирани за индустриални приложения, където е необходим постоянен вакуум или
напълно сух компресиран въздух при големи дебити. При
тези модели няма триещи се части, което облекчава
поддръжката, намалява времето на престой и повишава ефективността.
Освен в стандартни инсталации вакуум помпите от
серия MINK са сертифицирани за две различни зони на
приложение във взривоопасна среда съгласно европейска директива 94/9/ЕC (ATEX): зона 22 във вакуум помпата и зона 21 за околната среда; зона 22 във вакуум
помпата – без сертификат за околната среда.
Роторно-лопатковите вакуум помпи и компресори
Seco работят изцяло на сух принцип със специално изработени самосмазващи се карбонови лопатки. Работят
с въздушно охлаждане, имат ниска енергийна консумация и нива на генериран шум, не се нуждаят от смазване на лагерите.
Двустепенните турбинно-маслени помпи ZEBRA са
най-новите продукти, допълващи широката гама роторно-лопаткови маслени двустепенни вакуум помпи – характерната за продуктите на BUSCH прецизна изработка, надеждната и здрава конструкция осигуряват
високо ниво на вакуум при продължителна работа. Вграден газ-баласт вентил позволява да се обработят големи количества пари при поддържане високото ниво на
вакуум. Задвижван от маслото възвратен вентил,
монтиран във входния фланец, предотвратява връщането на изходящия газ в работната вакуум камера при
спиране на помпата.
инж. Милен Петков, Адара Инженеринг
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Продуктите на Pfeiffer Vacuum се
отличават с изключителна
стабилност и дълготрайност на
експлоатация

Pfeiffer Vacuum е един от водещите производители
в света на вакуумни системи и пълната гама компоненти, необходими за вакуумни инсталации: помпи, изме-
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рители на вакуум, детектори на течове, аксесоари:
фланци, вентили, уплътнения и т. н. Продуктите на
международната компания се предлагат на българския
пазар от фирма Астел.
Решенията на Pfeiffer Vacuum се отличават с изключителна стабилност и дълготрайност на експлоатация. Това ги прави предпочитани при комплектоването
на производствено оборудване във водещите отрасли
на съвременната икономика: полупроводници, слънчеви
панели, енергетика, термично изолирани стъклени пакети, автомобилостроене. Предлаганите продукти се
използват широко в научно-приложни проекти и в технологии, свързани с опазване на околната среда, както
и в аналитичното оборудване.
Людмил Милачков, управител на Астел

Висококачествените вакуум помпи на
Speck Pumpen са подходящи за редица
индустриални приложения
Като ексклузивен представител на Speck Pumpen
за България, Евротех ЕООД предлага широка гама вакуум помпи с течностен пръстен на водещия немски производител. Тъй като при тези помпи водата се ползва
като уплътнителен елемент, основно тяхно предимство е липсата на триене между компонентите, ко-
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ето значително удължава експлоатационния им живот.
Вакуум помпите от серия V са най-използваният вид и
намират приложение в малки инсталации за стерилизация и обезгазяване, както и при екструдиране на пластмаса. Те са едностепенни помпи с челно уплътнение, чието предимство е ценово-ефективната и изключително издръжлива моноблок (близко куплирана)
конструкция. Серия VI са пестящи вода помпи с
вътрешна водоограничаваща система и моноблок инвертирана конструкция. Те се отличават с ниски нива
на шум и устойчивост на отлагане на котлен камък.
Вакуум помпите от серия VG на Speck са с конструкция без клапани с минимално мъртво пространство и
имат малка потребност от обслужване. Помпите от
серия VN намират приложение за работа с големи
количества допълнителна течност, като същевременно осигуряват постоянна скорост на изпомпване. Серия VU се характеризират с тествана подсилена конструкция за среден обхват вакуум. Монтират се на
рама и се използват в инсталации за дестилация и
обезгазяване. Двустепенните помпи от серия VH също
са със специална подсилена конструкция за дълбок вакуум и челно уплътнение. Серията двустепенни помпи
VZ се предлагат с челно уплътнение или с магнитен
съединител. Висококачествените и надеждни вакуум
помпи с течностен пръстен на Speck могат да бъдат
изработени от цветен метал, сив чугун или неръждаема стомана и са подходящи за редица индустриални
приложения.
За да отговорят на тенденцията за енергийно оптимизиране на процеса, при което изпълнението на
зададения вакуум се следи непрекъснато, а оборотите на вакуумпомпата се променят посредством честотен регулатор, Speck предлагат помпите BluLine.
Те са оборудвани с енергоспестяващ контролер за
вакуума и са правилният избор за приложения със или
без наличие на водно отвеждане. BluVac системите
на Speck пък са в съответствие с тенденцията за
обвързване на вакуум помпата с ресивер и управление
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на водата в компактни установки. Те се побират под
всяка калибрираща маса и са лесни за инсталиране.
Осъвременяването на настоящия обхват е възможно
по всяко време, като операторите на машините настройват необходимата номинална стойност на вакуума, а управляващото устройство поддържа съответствието със зададената стойност.
Евротех ЕООД

Продуктите на MANN + HUMMEL
осигуряват най-висока надеждност
на вакуум помпите
ЙОВ България ООД е единственият официален представител и вносител за България на индустриалните
филтри MANN + HUMMEL. Поддържаме на склад филтри за компресори, вакуум помпи, пътностроителна
техника, електроерозийни, железопътни и строителни
машини и земеделска техника. Компанията предлага
висококачествени филтри за всички видове приложения - маслени филтри, горивни филтри, хидравлични
филтри, маслени филтри, вентилационни филтри,
въздушно-маслени сепаратори, както и филтри за първоначално вграждане.
Висококачествените въздушни, маслени филтри и
въздушно-маслени сепаратори на MANN + HUMMEL осигуряват най-висока надеждност на вакуум помпите. Те
предпазват от преждевременно износване и дават
възможност за максимална експлоатация. Компанията
предлага конфигурация за всяко приложение - стандартни филтри или филтри за индивидуални решения, проектирани да отговарят на изискванията и нуждите на
клиента.
Въздушните почистващи системи за вакуумни помпи на MANN Filters – EUROPICLON, Picolino, NLG Piclon,
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Picolight са специално адаптирани за почистване на
въздуха в системата на вакуумните помпи. МАNN
Filters има специфични изисквания към компонентите,
които се използват за изработването на филтрите.
Те преминават серия от тестове, преди да бъдат използвани в производствения процес. Това се проверява посредством тестове за водоустойчивост, прахоустойчивост и при излагане на екстремни условия и
натоварвания. Това, съчетано с постоянния стремеж
за усъвършенстване и иновации, прави филтрите
MANN световен лидер на пазара.
Предимствата на въздушните филтриращи системи МАNN са: надеждно уплътняване; компактен дизайн;
здрава конструкция. Предлагат се в различни размери
според параметрите и нуждите, подменят се безопасно и лесно дори без инструменти. Срокът на експлоатация на въздушно-маслените сепаратори на MANN
зависи от чистотата на маслото и качеството на
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механични системи
въздушния филтър, който се използва в системата на вакуум помпите. При правилна експлоатация и
според предписанията на производителя те могат да работят до
няколко хиляди работни часа. Този
тип дизайн се използва, когато
потокът е от вътрешната страна навън. Изборът на въздушно-маслени сепаратори и позицията за
монтаж е неограничен. Те са предназначени за диференциално налягане до най-малко 1,5 бара (150 kРа).
Производителността на въздушно
маслените сепаратори на MANN,
на съдържание на остатъчно масло
на отработен въздух при номинално натоварване приблизително е 1
до 3 mg/m3.
Маслените филтри за вакуум
помпи MANN + HUMMEL са навиващи (spin-on) и се използват за филтриране на маслото във вакуум
помпи. Маслените филтри на
MANN-FILTER надеждно пречистват маслото от замърсители и
твърди частици, устойчиви са на
налягане, на агресивни масла и са
годни за дълготрайна употреба.
Предимствата на маслените филтри MANN са много и разнообразни. Предлагат се в различни размери и дебити. Здравият и устойчив
на корозия корпус с филтър елемент е монтиран вътре в корпуса. В зависимост от приложението, спинът на филтъра може да
бъде оборудван с различни компоненти: различна филтърна материя, възвратен клапан, байпас клапани с ясно определен отвор, уплътнения прикрепени към корпуса
и много други подобрения, предназначени да задоволят нуждите и потребностите на всяка машина и
система.
Освен това ЙОВ България предлага и своя марка филтри Blue Line широка гама от въздушни, маслени,
горивни филтри и въздушно-маслени сепаратори с високо качество и
конкурентни цени.
Добромир Митев,
ЙОВ България
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Професионализмът
във вакуумните
технологии на Flowserve
SIHI е доказан на
практика
SIHI, като част от корпорацията Flowserve, е специализирана в
областта на разработката и производството на вакуумни инженерно-технически системи и технологии, тяхното внедряване и
поддръжка. Фирмата разполага със
стратегически разположени производствени центрове и повече от
150 регионални офиси и лаборато-

помпата се напълва до половината с вода и работното колело се
завърта в нея. Водата образува симетричен воден пръстен в следствие на центробежните сили.
Поради ексцентричното разположение на работното колело, част
от лопатките му са изцяло потопени в образувания течностен
пръстен, а другата част от лопатките са частично потопени
само в краищата си. По този начин между частично потопените
лопатки се образуват празни свободни от вода обеми. Тези свобод-

рии в целия свят, осигуряващи поддръжка на глобално и местно ниво.
SIHI запазва лидерските си позиции повече от 80 години като глобален доставчик на иновативни
вакуум ежектори, вакуум помпи и
компресори с течностен уплътняващ пръстен, а също така комплектни вакуумни и компресорни инсталации за повишаване на налягането.
За образуване на течностен
пръстен могат да се използват
различни флуиди.
За хранително-вкусовата промишленост, фармацията и химията,
в които се изисква т. нар. чист
вакуум, SIHI разработва и произвежда широка гама сухи вакуум помпи.
Принципът на работа на вакуум
помпите и компресорите с течностен уплътняващ пръстен е следният: работно колело с лопатки е
разположено в концентричен корпус на помпата така, че централните оси на корпуса и на работното колело са паралелни и изместени една спрямо друга. Корпусът на

ни обеми в процеса на въртене на
работното колело се увеличават
или смаляват, което води до образуване на вакуум, когато те се увеличават и до компресиране, когато те се смаляват. Тези свободни
от вода обеми са свързани през
корпуса към съответната смукателна или нагнетателна част на
помпата. Водният пръстен, акумулирайки енергията от компресията в помпата, постепенно се нагрява, поради което периодично на
входа допълнително се подава охлаждаща вода.
Вакуум помпите и компресорите, работещи на този принцип, се
отличават с изключително висока
надеждност поради факта, че нямат триещи се части. Охлаждащият течностен пръстен осигурява
изотермална компресия, като така
повишава безопасността при работа във взривоопасна среда.
Калин Демиревски,
Инженер Проекти във
Флоусърв ЗИХИ България

декември 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2016

61

ВиК

Повторна
употреба на вода
в индустрията
У

становено е, че приблизително
22% от консумираната в световен
мащаб вода се използва за индустриални цели. В Европа и Северна Америка водата за промишлени нужди достига половината от общото количество ползвана вода, докато в развиващите се държави процентът
варира между 4 и 12 от водопотреблението на национално ниво. С повишаване на индустриализацията в
развиващите се страни консумацията на вода за индустриални цели
може да се увеличи петкратно, което ще доведе до значително нарастване на натиска по отношение на
водните ресурси.
Един от начините за ограничаване на водопотреблението в индустрията е повторната употреба на
вода. Редуцирането на ползваните
от промишлените предприятия количества вода ще доведе до понижаване на водочерпенето от локални
водоизточници, увеличаване на производителността, намаляване на
изпусканите потоци отпадъчни води
и техните замърсяващи товари, както и на потреблението на топлинна енергия и на експлоатационните
разходи.
Повторната употреба на отпадъчни води в индустрията може да
бъде реализирана в рамките на едно
или няколко предприятия, гарантирайки им спестявания от сметките
за вода и разходите за пречистване.
В зависимост от замърсителите,
които съдържат, и предвидената
повторна употреба, отпадъчните
води могат да бъдат или директно
използвани, или първо пречистени и
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след това използвани (рециклирани).
Почти всяко промишлено предприятие може да внедри мерки за повторна употреба на отпадъчни води.
Включването на технология за директно повторно използване е относително лесна процедура, но когато се
налага и изграждането на система
за пречистване, разходите се увеличават значително. Възможността за
повторна употреба на водата от
едно предприятие в друго зависи от
транспортните разходи и от количеството и качеството на генерираните води. В случай че е необходимо и пречистване, участието на
повече компании би довело до съществено редуциране на разходите.

Политика в ЕС
Член 5 от Рамковата директива
за водите изисква анализиране на
натиска върху водните тела. Прекомерното водочерпене от повърхностни и подземни тела представлява
съществен натиск в някои райони на
Европа и може да е в резултат на
проблеми, свързани с недостига на
вода или климатичните промени. В
такива случаи държавите членки са
длъжни да предприемат подходящи
мерки за редуциране на съществуващия натиск и предотвратяване на
такъв в бъдеще. Мерките могат да
включват подобряване на водната
ефективност, намаляване на течовете във водоснабдителните мрежи,
както и повторна употреба на вода.
Планът за опазване на водните
ресурси на Европа идентифицира
повторната употреба като важна
мярка, изискваща внимание и координирани действия на ниво ЕС за популяризирането й. Това присъства и в

Комуникацията от 2015 г. „Затваряне на цикъла – план за действие на
ЕС за кръговата икономика“, в който
са посочени редица възможности за
насърчаване на повторната употреба на третирани отпадъчни води.
Тези възможности са включени и в
план за действие за повторната
употреба на вода, публикуван през
декември 2015 г. В него са описани
следните 5 инициативи, които предстои да бъдат реализирани в близките години:
l Разработване на Насоки за повторна употреба в интегрираното планиране и управление на водните ресурси – насоките съдържат препоръки за това, как повторната употреба да бъде интегрирана по-добре при
управлението на водните ресурси
съгласно европейската законодателна рамка, като се отчитат свързаните с нея екологични и социалноикономически ползи.
l Задаване на минимални изисквания
за качество на повторно използвани
води за напояване и попълване на
запасите от подземни води.
l Интегриране на разпоредбите за
повторна употреба на вода в рефе-
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рентните документи за най-добри
налични техники.
l Подкрепа на проучванията и иновациите в областта.
l Осигуряване на по-добър достъп до
финансиране за изграждане на инфраструктура за повторна употреба на
вода.

Повторна употреба в
едно предприятие
Охладителните кули са сред найчесто срещаните водни съоръжения
в съвременната индустрия. Около
90% от използваната вода в електроцентралите и рафинериите за
нефт се изразходва за охлаждане.
Големи количества вода се използват и в различни промишлени сектори за генериране на пара за производствените процеси. Водите от охлаждащите и отоплителните инсталации се третират лесно и съответно са подходящи за повторна употреба. За осигуряване на свежа вода
за охладителните кули, парогенераторите или котлите могат да
бъдат използвани и дъждовни или
процесни води. В случай че охлаждащите води не могат да бъдат рециркулирани, те могат да бъдат употребени за други процеси, например
почистване.
Много вода се изразходва и в процесите на промиване, целящи отстраняване на остатъчни вещества или замърсители от продукцията или от производственото оборудване. Рециклирането на промивни води също е често прилагана
практика, която обаче изисква внедряването на подходяща система за
предварителното им третиране
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преди повторна употреба. Процесните води също могат да намерят
повторно приложение за редица
цели, ако са налични децентрализирани системи за пречистването им
до необходимата степен. Производствените води могат да бъдат
повторно използвани в рамките на
едно предприятие за транспорт на
материали, в системите за пречистване на въздуха, за почистване на
подове, напояване, промиване, регулиране на pH, пожарозащита, контрол на запрашаването чрез оросяване, при употребата на полиращо
оборудване и др.

Повторна употреба в
няколко предприятия
Споделянето на ресурси, услуги и
вторични продукти между предприятия от различни промишлени сектори е известно като индустриална
симбиоза. Постигането й зависи от
фактори като желанието за сътрудничество, наличието на подходяща
законодателна рамка, прозрачността и чисто географската близост
между производствените площадки.
Индустриалната симбиоза носи на
участниците значителни екологични
и икономически ползи.
Повторната употреба на странични продукти предполага споделяне на информация между предприятията за това, какво може да предостави всяко едно от тях. Обикновено се изисква и гаранция за качеството и постоянството в характеристиките на страничния продукт. За повторната употреба на
вода от един завод в друг условията са същите. В метан танковете

например може да се използват богати на хранителни вещества отпадъчни води от друга фирма, а в
растениевъдството и развъждането на риба могат повторно да
бъдат употребени процесни води, за
които е сигурно, че не съдържат
токсични съединения или патогенни
микроорганизми. При наличие на подходящ контрол производствените
води могат да бъдат оползотворени в много индустриални процеси,
включващи почистване на материали и палети, регулиране стойността на pH, за промишлена пожарозащита или като процесни промивни
води.
В случаи, когато рисковете могат
да бъдат управлявани в приемлива
степен, индустриалните води могат
да бъдат използвани повторно и за
напояване на обществени паркове и
градини, в строителството, за контрол на запрашаването, в отоплителни/охладителни системи, за измиване на автомобили и дори за промишлени перални. Повторната употреба на вода в рамките на различни
индустриални сектори е приложима
най-вече за разположени близо едно
до друго предприятия, в които производствените процеси силно зависят от наличието на вода.

Рециклиране
За увеличаване на възможностите
за повторна употреба предприятията могат да внедрят системи за
пречистване на водите, които могат да включват например езера за
стабилизация, капещи филтри, изкуствени влажни зони, както и по-високотехнологични съоръжения като
анаеробни реактори с възходящ поток, озонатори, филтри с активен
въглен и др. Изборът на специфичен
метод зависи от изискваното крайно качество на водите. Ако водите
ще се използват за напояване, те
могат да бъдат пречистени в изкуствени влажни зони, в резултат на
което в тях остават известни количества хранителни вещества.
Недостатъци на този подход са загубата на вода поради евапотранспирация и необходимостта от свободна площ. Прилагането на някои
технологии за пречистване, като
мембранната филтрация и третирането с активен въглен например,
водят до получаването на вода с подобро качество от свежата. Пречистените по този начин води могат
да бъдат използвани повторно и
като процесни.
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СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД реализира
успешно иновативен проект в СПСОВ
"Кубратово" - СОФИЙСКА ВОДА АД
Фирма "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД
изпълни качествено и в съкратени срокове работите по договор за инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на
система за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ "Кубратово". В
обхвата на договора са включени проектиране, доставки, различни строително-монтажни дейности и въвеждане в експлоатация.
Основно предизвикателство пред
реализирането на проекта бе демонтажа на две стари въздуходувки и монтажа на новите - четири броя турбокомпресори върху съществуващите
строителни конструкции и изпълнението на новите въздухопроводи през
технологичните отвори в тях, при
спазване на изискванията на "СОФИЙСКА ВОДА" АД и без нарушаване на
технологичния процес на работа на
пречиствателната станция.
За постигането на максималната
заложена в договора енергийна ефективност са монтирани четири броя турбокомпресори тип HST40 на фирмата
SULZER, подходящи за системи за подаване на въздух в биобасейни в пречиствателни станции за отпадъчни води.
Благодарение на иновационната технология за високоефективен електродвигател с постоянни магнити (разработен от Хелзинкския технически университет) и дигитално управляеми
електромагнитни лагери, турбокомпресорът ABS HST40, предлага отлична
оптимизация по отношение консумирана електро енергия - доставено количество въздух. Ефективността на HST40
гарантира в най-голяма степен следните показатели:
• ниска консумация на ел.енергия;
• значително намаляване на експлоатационните разходи;
• намаляване времето за престой от
изключване поради откази;
• липса на охладителна система;
• липса на мазителна система;
• факторът на мощност (cos ∅) е 0,98,
благодарение на което отпада необходимостта от използване на ККУ.
Техническите характеристики на
турбокомпресора HST40-300-1-H-4
включват: захранващо напрежение 400
VAC; входна мощност 300 kW; максимален ток Ima 470 A; минимален дебит ~6 000 Nm3/h; максимален дебит
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14 000 Nm3 /h; обхват на регулиране
43%-100%; максимални обороти 18 000
rpm; тегло 1950 kg; околна работна
температура -10°С - +45°С; максимално излъчван шум 68 dB(A).
В комплектацията на турбокомпресора е включено специално устройство с акумулаторни батерии за поддържане на електромагнитните лагери при отпадане на захранващото напрежение, до спиране на двигателя.
Осъществява се мониторинг на основните параметри, а именно: относителен дебит в %; входящо налягане kPa;
изходящо налягане kPa; изходна често-

та Hz; въртящ момент Nm; ток на
двигателя А; напрежение на двигателя V; температура на двигателя °С;
температура на инвертора °С; температура на входящ въздух °С; температура на изходящ въздух °С; температура на охлаждащ въздух °С; входяща мощност kW; диференциално налягане на филтъра kPa; дебит в Nm3/h;
дебит в m3/h; масов дебит kg/s.
Захранващите кабели са тип NYCWY
3х150+70 mm2 - по два в паралел. Тъй
като управлението на двигателите е
чрез честотни инвертори, факторът
на мощност е ~1. Всички изводи в главните табла, захранващи новите въздуходувки, са оборудвани с подходяща защитна апаратура, както и с мрежови
анализатори с клас на точност 0,5,
отговарящ на изискванията на Техническото задание. Всеки един от компресорите се управлява от собствено
PLC, като на таблото за местно управление има сензорен дисплей. Автоматичното групово управление на компресорите, в зависимост от заданието,
получено от SCADA, е реализирано чрез
отделно табло (MCU). Чрез него се осъществява връзката със съществуващата SCADA система, за да бъдат визуа-
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лизирани всички параметри на компресорите - графично и цифрово. Управлението - ръчно или автоматично на дебита на въздух се осъществява също
през PLC. На изхода на всяка въздуходувка е монтиран нов клапан за въздух
с електрическо задвижване, който се
управлява от PLC-то на системата.
Благодарение на иновативната система на лагеруване, базирана на принципа на магнитна левитация, всеки компресор след стартиране може да достигне максимални обороти в рамките
на до 5 sec, а в рамките на една минута
може да бъде осъществен цикъл от 30
старт/стоп-а. Всеки един от компресорите е оборудван с дебитомер за измерване на количеството въздух, подавано в биобасейните.
Не на последно място, освен техническите параметри на доставеното
оборудване, от значение за "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД е и признанието за
цялостното изпълнение на проекта от
"СОФИЙСКА ВОДА" АД:
"...
По време на изпълнението на стро...По
ително-монтажните работи екипът
на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ " АД демонстрира безупречна организация, при спазване на нормите по здравословни и безопасни условия на труд, вътрешните
правила и ред на работата, а всички
дейности бяха изпълнени в периода 15
септември - 30 ноември 2016 г.
В процеса на 72 часовите проби при
експлоатационни условия, бяха постигнати резултати, по-добри от предварително декларираните от "СТАРТ
СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД параметри и заложени от наша страна в Договора, благодарение на високия професионализъм и
експертност при изготвянето на техническото им предложение.
С настоящата референция поCТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ
твърждаваме, че "CТАРТ
ИНЖЕНЕРИНГ"
АД разполага с нужния опит, ресурс и
високо квалифициран персонал, способен
да предостави висококачествена комплексна инженерингова услуга. Това ни дава основание Дружеството да бъде желан и
надежден партньор в бъдещи проекти...
проекти..."

София 1220, ул. Локомотив №3
тел.: 02/ 936 03 73; факс: 02/ 931 07 68
office@starteng.com; www.starteng.com
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Нискоенергийни
методи
за изпарително
охлаждане
К

лиматичните системи, работещи с технология на изпарително
охлаждане с вода като хладилен
агент, отговарят на европейските
изисквания за количеството отделени флуорирани парникови газове и
въглеродни емисии. Въпреки това,
конкретните разлики между вида
изпарително охлаждане – директно
и индиректно, адиабатно и диабатно, охлаждане според мокър термометър или точката на оросяване.
Изпарителното охлаждане е популярно с това, че намалява цялостната консумация на енергия в климатичните системи с между 70% и
85%. Освен необходимостта от ниска консумация на енергия обаче, една
климатична система трябва да отговаря и на изискванията за ниска
консумация на вода. Наличието на
бактерията легионела във водата,
както и евентуалната корозия, също
са фактори, на които следва да се
обърне внимание.

Адиабатно и диабатно
охлаждане
От лингвистична гледна точка,
думата „адиабатно“ означава „такова, което не е диабатно“. По време
на адиабатния процес на охлаждане
самата топлина се извлича директно от въздуха, а не чрез охладителната повърхност (в една Молиерова
диаграма, този процес се изобразява
с линии на постоянна енталпия = h).
Теоретично най-ниската температура, която може да се постигне, е тази
на мокрия термометър, заради което
при адиабатното охлаждане се изпол-
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зва термина „Wet Bulb Cooling“, или
охлаждане по мокрия термометър.
По време на диабатното охлаждане обаче топлината се обменя между
охладителната повърхност и въздуха. В този случай най-ниската възможна температура е тази на точката
на оросяване, заради което се използва терминът „Dew-point Cooling“ –
охлаждане по точката на оросяване.

Директни охладителни
системи
При процеса на директното адиабатно охлаждане се използва намокрен абсорбент, въздушен филтър или
вентилатор. Въздухът, който трябва да се охлади, преминава през абсорбента и така част от водата се
изпарява. Необходимата за изпаряване енергия директно се извлича от
въздуха чрез охлаждането. Температурата на изпускане зависи от температурата и относителната влажност на въздуха в началото на процеса. Системите за директно адиабатно охлаждане най-често използват водни циркулационни помпи, както и допълнителни средства за предотвратяване развитието на легионела и други бактерии.
При работата си такива охладители добавят известен процент
влага в стайния въздух, в резултат
на което не само понижават температурата на помещението, но и
относителната влажност (%RH).
Това създава известен контрастен
ефект, тъй като по-ниската температура допринася за комфорта на
обитателите, а повишената влажност - обратното. Последното е още
по-неприятно, когато помещенията

са фитнес зали, работилници или
други места, където обитателите
се натоварват физически.
Директното охлаждане може да
навреди и на съхраняваните стоки и
електроника. Поради тази причина,
то е по-предпочитан избор в сухите
или умерени климати, и то само за
промишлени цели.
Минималната температура на
изпускане на охладения въздух е малко над температурата на мокрия
термометър. Въпреки това, ако през
деня температурата на околната
среда се повиши, а абсолютната
влажност остане същата, то температурата на мокрия термометър
също ще се увеличи. В резултат на
това, изкарваният охладен въздух ще
е с по-висока температура.

Индиректни охладителни
системи
При тези системи изпарената в
процеса на охлаждане вода се разпръсква във въздуха и не повишава
относителната влажност на помещението. Индиректните системи работят както с охлаждане по мокрия
термометър, така и с охлаждане по
точката на оросяване, като всеки
принцип има различни характеристики.
Индиректно адиабатно охлаждане
- както при директното адиабатно
охлаждане, и при индиректното минималната температура на изпускане е над температурата на мокрия
термометър. По същия начин, ако
температурата на околната среда е
по-висока през деня, температурата
на мокрия термометър и следователно на изходящия от системата охла-
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ден въздух също се повишава.
Индиректно диабатно охлаждане
- минималната температура на изпускане е малко над температурата
на точката на оросяване. В сравнение с климатичните системи, работещи с технология на охлаждане по
мокрия термометър, както и в зависимост от влажността на въздуха,
температурата на оросяване и охладения въздух се различават с няколко градуса.
Индиректните системи за охлаждане позволяват да се запази същата температура на охладения
въздух, дори ако през деня температурата на околната среда се промени, а абсолютната влажност остане същата.

Инертно охлаждане
Инертното охлаждане е нова технология, разработена на базата на
охлаждането по точката на оросяване, при която консумацията на
енергия е изключително ниска. Този
метод е подходящ в агресивни, замърсени среди, където качеството на
водата за изпаряване почти не е от
значение. В системата се използва
един и същ вентилатор за входящия
и обработения въздух, което значи
минимален брой движещи се части.
Външната страна на топлообменните плочи е покрита с влажен хигроскопичен слой.
В края на топлообменника, една
трета от въздуха, който напуска
охладителя, се използва за обслужване на системата. Част от целия
поток променя посоката си на 180°
и минава като противопоток по
външната страна на топлообменните плочи, задвижван от силата на
външния пад на налягането. Завъртането, в комбинация с принудителния
въздушен поток, създава центробежна сила, която предотвратява навлизането на замърсяващи частици в
струята. Тъй като не могат да преминат през струята въздух над топлообменните плочи, замърсяващите
частици нямат досег и до охладителната повърхност, следователно разходите за поддръжка на цялата система са много по-малки.
Охлаждането се извършва естествено, благодарение на водата в
системата, чрез комбинацията от
низходящ тънък слой, адхезия (на слой
към топлообменник), и хигроскопичното действие на парата. От
първичния въздух се извлича точно
толкова топлина (kJ), колкото е необходима за изпаряване на влагата.
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Въздушният поток, който обслужва
системата и предпазва от замърсители, също така извежда влагата
навън от помещението, което се
охлажда.
Добре познато е, че влажният
въздух може да има неприятен ефект
в крайбрежните зони, басейни, близо
до ферми за едър рогат добитък и
домашни птици, както и в близост
до химически заводи и др. Употребата на деминерализирана вода със
съдържание на амоняк или сол също
може да доведе до проблеми с корозията. Затова системите за инертно охлаждане са изградени изцяло от
синтетични материали.
Недостатъчните количества прясна вода в някои райони обаче налагат
ограничаването на употребата й
доколкото е възможно. В същото време, солената морска вода е в изобилие. Системите за инертно охлаждане успешно са тествани за работа с
морска вода в рамките на шест месеца. Успешната експлоатация обаче
е възможна само ако цялата инсталация (корпус, както и охладителна
повърхност) е изградено от синтетичен материал. Възможно е да се предотврати образуването на солни
кристали, като в системата се използва метод на индиректно охлаждане по точката на оросяване.

Консумация на вода
Като цяло, консумацията на вода
зависи преди всичко от количеството въздух, който трябва да се охлади, както и температурата и относителната влажност на въздуха, навлизащ в системата. От значение е
не само начинът на работа на системата, но и начинът на овлажняване на въздуха. Температурата на вхо-
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дящата в системата вода на практика не оказва никакво влияние върху
охладителния капацитет.

Различни методи за
водоснабдяване
l Постоянна работа на циркулацион-

на помпа в комбинация със съд за
вода.
l Употреба на дюзи за разпределение на вода. Известен недостатък
би бил, че в зависимост от качеството на водата, дюзите могат да се
запушат, което да създаде нужда от
допълнителна поддръжка.
l Самото водоснабдяване може да
се контролира чрез периодичното
отваряне и затваряне на електромагнитен вентил.
l При инертното охлаждане водоснабдяването се осъществява с помощта на абсорбция, без циркулационна помпа или дюзи.

Микробиологични
особености на
инертното охлаждане
Охладеният въздух запазва една и
съща абсолютна влажност по време
на целия процес на инертно охлаждане. Влажният въздух, който обслужва системата, се извежда извън помещението, а благодарение на хигроскопичния слой върху топлообменните плочи, както и ниската скорост на въздушния поток (<2 м/сек),
не се образуват аерозоли.
С инертното охлаждане се избягва и зараждането на водорасли, тъй
като охладителят работи без да
циркулира вече използвана вода, без
съд за съхранение на вода, а хигроскопичните слоеве автоматично се
изсушават веднъж на ден, веднага
след като охлаждането спре.
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осветление

Осветление
при високи
температури на
работната среда
П

роизводствените сгради и
съоръжения се нуждаят от висококачествено осветление за безопасна
работна среда и висока производителност. Решенията за осветление
не само е необходимо да бъдат достатъчно издръжливи, за да понесат
тежките работни условия, сред които високи температури, влажност,
корозивна атмосфера, електромагнитни смущения и вибрации, но и да
отговарят на стандартите за пожарна безопасност, безопасност на
труда и материалите. Наред с тези
изисквания, осветителните тела
следва да не се нуждаят от почти
никаква поддръжка и да бъдат енергийноефективни.
С навлизането на най-новите LED
технологии мениджърите на индустриални съоръжения вече разполагат
с алтернативни на използваните досега стандартни газоразрядни лампи с висока интензивност (HighIntensity Discharge Lamp – HID). Наред
с другите си предимства, новите
LED технологии допринасят за пониска консумация на енергия и по-ниски разходи за поддръжка. За разлика
от традиционно използваните метал-халогенни лампи, натриевите
лампи с високо налягане (High Pressure
Sodium Lamps – HPS) и газоразрядните лампи с високо налягане, предлаганите към момента LED системи на
пазара консумират 2-3 пъти по-малко енергия, а необходимостта им от
поддръжка е намалена с до 90 на сто.
Така осветителните тела за про-

68

мишлеността постепенно стават
все по-екологични и ценовоефективни.
Сред предприятията, инвестиращи в LED осветителни тела, се нареждат не само производството и
складовете, но и заводи на хранително-вкусовата и тежката промишленост. Много често всяко производствено предприятие има свои уникални изисквания към осветлението
и осветителните тела – от найподходящите нива на осветяване до
управлението на отделните осветителни тела. Всички осветителни
тела обаче е необходимо да осигурят
високопроизводителна работна среда, като едновременно с това отговарят на строгите стандарти за
опазване на околната среда и безопасността.
Повечето производствени предприятия, сред които тези от нефтохимическата промишленост, хранително-вкусовата промишленост и
зърнохранилищата, имат по-високи
изисквания към осветителните тела
– те трябва да отговарят на предизвикателствата, присъщи на опасните работни среди.
Високите температури са огромно предизвикателство в редица производствени предприятия, тъй като
те не само предизвикват намаляване нивата на осветеност, но биха
могли и да се отразят негативно
върху функциите на електронните
компоненти на осветителните
тела. Затова и основна специфика
при проектиране на осветителни
тела за работни среди с високи тем-

ператури е предлагането им за стандартизация според температурата,
на която ще бъдат подложени. Осветителните тела за опасни среди са
създадени специално, за да издържат
на висококорозивни елементи, запалими прахове и газове/изпарения. В
световните стандарти за електрически инсталации е определено кои
осветителни тела са подходящи за
определени опасни среди. На пазара
вече са налични или в близко бъдеще
ще се появят и технологии, които ще
допринесат за по-продължителен
експлоатационен цикъл и по-безопасна работа на осветителните тела.
Тези технологии ще спомогнат също
и за безопасността на труда и ефективността в производствените
предприятия.

Клас на защита
Различните регулации за безопасен монтаж на електрическо оборудване обикновено разделят помещенията със запалими прахове, газове и
изпарения в няколко отделни класа.
От първия вид (Клас 1) са помещенията със запалими газове и изпарения,
типични за индустрии като добива
на природен газ и нефтохимическа-
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осветление
та промишленост. От втория тип
(Клас 2) помещения са онези, в които
се работи със запалими прахове, които биха могли да се разпръснат по
време на пулверизация или да се натрупат в центрове за съхранение.
Запалими прахове са налични в производството на пластмаси и брашно, във фармацевтичната индустрия
и добива на въглища. Третият тип
помещения (Клас 3) съдържат запалими влакна, които се произвеждат в
дървообработващата промишленост, производството на памук и
текстилната промишленост. Тези
частици не се носят във въздуха достатъчно дълго, а се натрупват около машините, които биха могли да
ги възпламенят.
Обикновено изброените по-горе
типове помещения се разделят допълнително в групи според експлозивното налягане, създавано от газовете, изпаренията или праховете. Няколко са отделните класове запалими съставки – ацетилен, водород,
етилен и бензин, като сред тях ацетиленът създава най-високо експлозивно налягане. Помещенията от
втория тип се разделят в отделни
групи въз основа на електрическото
съпротивление. В първата група попадат алуминиевият и магнезиевият
прах, във втората – въглища, прахообразно мастило за принтери и кокс,
а в третата – прахове от селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост,
като например в производството на
миксове за торта, зърно и брашно.
Помещенията от третия тип не се
разделят в групи.

Осветителни тела според
класа на защита
Осветителните тела в помещения със запалими газове и изпарения,
типични за добива на природен газ и
нефтохимическата индустрия, е необходимо да бъдат уплътнени с цел
предотвратяване проникването на
опасната атмосфера във вътрешността на осветителните тела. Затова и най-подходящи за тези помещения са осветителните тела със
затворен и уплътнен корпус.
Осветителните тела, предназначени за помещения от Клас 2, също
е необходимо да могат да функционират, когато върху тях попадне
експлозивен прах, тъй като осветителните тела често се разполагат
на места, където са лесно достижими от прах или влакна за продължи-
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телни периоди от време. Затова и
осветителните тела със затворен
и уплътнен корпус биха предотвратили попадането на прах в тях и
загряването им. За да не се нагряват
самите осветителни тела до високи температури, е необходимо да
бъдат проектирани вградени компоненти за управление. Също така,
повърхностите е необходимо да
бъдат защитени, за да не се натрупва прах върху и да не се намалява
нивото на осветяване. Ако компонентите за управление не бъдат правилно проектирани, работните температури на осветителните тела
биха могли рязко да се повишат.

Взривозащитено
осветление
Поради постоянното наличие на
опасни газове или изпарения осветителните тела, които се монтират
в помещения от Клас 1 или Клас 2, не
бива да допускат появата на запалима искра. За да се предотврати
възпламеняването на запалими газове и изпарения, взривозащитените
осветителни тела разполагат със
специално проектирани пътища за
извеждане на димните газове
(flamepath). Тези пътища за извеждане изпускат налягането при взрив,
като позволяват на газовете да напуснат корпуса, след като се охладят. Охладените газове се извеждат
при температури, които не биха
предизвикали възпламеняване в запалими атмосфери.
Ако температурите в опасни
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атмосфери се увеличат над допустимите граници, всякакви възпламеними материали и прибори в помещението биха се запалили. Затова и
тези температури са от решаващо
значение за безопасността на работната среда. Осветителните
тела, които се намират в помещения с опасна атмосфера, следва да
имат по-ниски температури от
тези на околната среда. Обикновено
осветителните тела се разделят на
такива, които могат да се използват при температури на атмосферата, причиняващи възпламеняване
при над 450°C. Осветителни тела с
най-ниски температури могат да се
използват в нестабилни работни
среди, в които температурите не
бива да превишават 85°C.
Температурата на взривозащитените и невъзпламенимите осветителни тела се измерва по външната
им повърхност поради вътрешната
им защита от всякакви взривове.
Обратно, температурата на осветителните тела със затворен и
уплътнен корпус се измерва във
вътрешността на корпуса им. Ако
опасно вещество внезапно бъде освободено в атмосферата и достигне вътрешността на осветителното тяло, то няма да се възпламени,
в случай че температурата му е пониска от тази на опасното вещество. Осветителните тела с ограничено проникване (restricted breathing) се уплътняват по същия начин,
по който и тези със затворен корпус. При тях обаче се уплътнява и
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осветление
ратурата в светодиодните решения е температурата на преход
(junction temperature), или вътрешната температура на LED чипа в осветителното тяло.

LED осветителни тела в
тежката промишленост

вграденото пусково устройство
(control gear) с епоксидна смола. Това
намалява вътрешните температури, ограничава случайните искри и
позволява температурата на осветителните тела с ограничено проникване да се измерва от външната
им страна.
За съжаление, опростената конструкция на осветителните тела със
затворен и уплътнен корпус и взривобезопасните осветителни тела
често създават погрешно впечатление – една от причините работните екипи да подценяват опасните
помещения, в които работят. Много често услугите по поддръжка невинаги се изпълняват по стандартните указания - в 80 на сто от случаите осветителните тела се подменят, докато електричеството е
включено. В 20 на сто от случаите
електричеството се изключва, а в 69
на сто от случаите смяната на осветителните тела с нови се извършва веднага щом то се изключи.
Това не осигурява достатъчно време за охлаждане на осветителните
тела. Много от уплътненията не се
преглеждат за повреди, а в 95 процента от случаите осветителните
тела се сменят едва след като се
повредят.
Това води до грешки, които биха
могли да се избегнат. Използването
на подходящо осветително тяло
също допринася за издръжливостта
му. Например при използване на осветителен компонент с мощност
100 W в осветително тяло с мощ-
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ност 150 W може да възникне прегряване на вътрешните му компоненти, без за това да се появят външни
признаци. Ако се използва неподходящ компонент, гаранцията му губи
законната си сила и може да представлява опасност за цялото помещение и работниците в него. За безопасно осветление в опасни работни среди е важно да се знаят потенциалните рискове, преди решенията
да се реализират.

LED осветителни тела за
работни среди с високи
температури
Светодиодното осветление често е най-подходящият избор за работни среди с високи температури,
ниска видимост, влошени климатични условия, висока влажност или
прах и корозивни атмосфери. При
тестване от независими лаборатории LED осветителните тела показват не по-ниска издръжливост в
такива условия от флуоресцентното осветление и газоразрядните
лампи с висока интензивност. Качествено проектираната осветителна система, която разсейва топлината, е задължително условие осветлението да е годно за работа
при всякакви температури – както
високи, така и ниски. За разлика от
флуоресцентните осветителни
тела и газоразрядните лампи с висока интензивност, светодиодното
осветление е високоефективно и в
студени работни среди. Добър показател за управлението на темпе-

Осветлението в производствените бази на тежката промишленост,
сред които леярни, стоманодобивни
заводи, заводи за отливки и заваръчни цехове, също е предизвикателство. Наред с изключително високите температури, тези работни среди се отличават с вибрации от големи машини, разяждащи химикали и
несинусоидално захранване, което
затруднява избора на подходящи решения за осветление с достатъчна
мощност и издръжливост. Също
така, осветителните тела за тежката индустрия е необходимо да се
нуждаят от минимална поддръжка и
да бъдат енергийно и ценово ефективни. Те трябва и да са мощни, тъй
като често са разположени на височина над 30 метра, и да предоставят нива на осветеност от минимум 750 до 1000 lux. Наред с това,
частици във въздуха биха могли да се
наслоят върху оптичната система
на осветителните тела, което увеличава необходимостта от висока
мощност на осветяване. Осветителните тела в тежката промишленост следва да са оборудвани с
мощна оптична система, а степента на потенциално замърсяване да се
следи отблизо, за да се определи колко осветителни тела ще бъдат необходими за осветяване на работното пространство.
В тежката промишленост производствените температури често
достигат над средните 50°C. LED
чиповете и драйверите са изключително чувствителни на високи температури, което води до по-бързо
намаляване на яркостта им и по-чести преждевременни повреди. Стандартните осветителни тела, предназначени за работа на открито или
в търговски зони, не биха се справили с подобни работни условия. Затова и някои осветителни тела са оборудвани с охладителни системи (на
принципа например на изпарително
охлаждане), за да се осигури работата им при температура на работната среда 55°C. Някои осветителни тела в тези условия биха могли
да издържат над 100 000 работни
часа.
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Íîâî! Aimtec ïðåäëàãàò
ñâîèòå AC/DC ïðåîáðàçóâàòåëè
çà ïå÷àòåí ìîíòàæ âå÷å è
íàñèòåíè íà ïå÷àòíà ïëàòêà
ñ êëåìíè ñúåäèíèòåëè
Âèå âå÷å ìîæå äà
ñå âúçïîëçâàòå îò
ïðîäóêòèòå íà
Aimtec áåç íóæäà îò
ïðîåêòèðàíå íà ïå÷àòíà ïëàòêà çà
òÿõ. Òðÿáâà ñàìî äà
äîáàâèòå ñóôèêñ â ïàðò íîìåðà íà AC/DC ïðåîáðàçóâàòåëèòå îò ñåðèèòå ÀÌÅL5/10/20 è AME 30/40 "ST", çà äà ïîëó÷èòå ïðåîáðàçóâàòåëÿ ïðåäâàðèòåëíî ìîíòèðàí íà óäîáíà çà
èçïîëçâàíå ðàçøèðèòåëíà ïëàòêà ñ êëåìíè ñúåäèíèòåëè.
Ñúùèòå ðàçøèðèòåëíè ïëàòêè ñ ïðåäâàðèòåëíî ìîíòèðàíè êëåìíè ñúåäèíèòåëè, ñà íàëè÷íè è çà ñåðèÿòà DC/DC ïðåîáðàçóâàòåëè íà Aimtec (AMxW-NZ) ñ øèðîê äèàïàçîí íà âõîäíî
íàïðåæåíèå îò 100VD ~ 1500VDC.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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