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BASF отбеляза в София 150 години от основаването си
BASF отбеляза официално 150 години от основаването си със серия от
събития в София. По повод честването на годишнината в България пристигнаха старши вицепрезидентът на дружеството д-р Йоахим Майер и вицепрезидентът за Югоизточна Европа д-р Томас Нарбесхубер. Пътуващото изложение BASF Innovation Playground спря за един ден в София, за да представи
богатата история на компанията и иновациите на BASF през годините.
В официално обръщение към гостите управителят на BASF България Валентина Диканска изтъкна водещата роля на компанията в света на иновациите и обърна специално внимание върху обучението по химия в средните
и висшите училища.
В рамките на инициативата Chemgeneration BASF България реализира проектите образователен сайт Chemgeneration.com (2011), интерактивна игра
Future City (2012), научен конкурс Chain Reaction (2013), пътуваща химическа
лаборатория Chemgeneration Lab (2014, 2015) и научно състезание за тийнейджъри „Герои на бъдещето“ (2015). Партньори на проекта са БАН, СУ, ХТМУ,
Съюзът на учените в България и Съюзът на химиците в България.
По повод 150-годишния юбилей екипът на BASF България засади вечнозелено дърво - символ на дългогодишната история на дружеството и на устойчивото бъдеще.

Wilo България представи визията си за постигане на висока енергийна
ефективност
На 17 ноември т. г. Wilo България организира пресконференция по повод
15-тата си годишнина на българския пазар. В рамките на събитието, което се състоя в Софaрма Бизнес Тауърс – първата сертифицирана „зелена„
бизнес сграда в България, Wilo представи визията си за бъдещето, в чиято
основа са иновативните концепции и технологии с висока енергийна ефективност.
Събитието откри Димитър Марковски, управител на Wilo България, който подчерта необходимостта от това да се дискутират въпросите, свързани не просто с качествата на конкретни продукти на компанията, а да се
даде гласност на политиката на Wilo за постоянно нарастване на инвестициите в решения за повишаване на енергийната ефективност и намаляване
на вредните емисии.
Той подчерта, че най-големият консуматор на енергия в Европа е сградният сектор с 41% годишно, следван от транспорта (31%) и индустрията с
28%, като в същото време 20% от двигателите в света се използват именно за помпи. Като решение на проблемите бе посочено налагането на ErP
стандарта, целящ намаляване на консумираната енергия и респективно замърсяването на околната среда с 20% до 2020 г.
В събитието взе участие и Михаел Хьолцле, управител на Bavaria
Aircondition Engineering, който представи съвременни концепции за интелигентно строителство и разказа за проекти, в които на практика се виждат приложението и ефектът от внедряване на високоефективните помпи на Wilo.
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ИАНМСП е подпомогнала участието на 1307 фирми на изложения в
чужбина
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира заключителна пресконференция по проект
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ 2007-2013. „През този проект реално ние сме
успели да подпомогнем до 20% от активните мероприятия на бизнеса„, коментира Никола Стоянов, зам.-изпълнителен директор на Агенцията.
По време на събитието стана ясно, че ИАНМСП е организирала участието
на 1307 фирми на търговски панаири в чужбина от 2010 г. досега. Фирмите
са участвали в 114 търговски панаири, като над 60% от тях са сключили
сделки след участието, информира Владимир Минев, координатор по проекта.
Над 640 български малки и средни фирми са се включили в 49 търговски
мисии по света, от които също над 64% са сключили сделки след посещенията, отчете Боряна Минчева, координатор по проекта. Над 700 български и
чуждестранни фирми са участвали на 16 бизнес форума у нас, а 2286 представители на бизнеса са се включили в 125 обучения.

Бегели представи нов промишлен LED осветител
Бегели представи на българския пазар новото промишлено LED осветително тяло BS102 LED. Моделът е изработен от поликарбонат и е със защита от
прах и влага IP65. Осветителят се предлага в две версии - BS102 236 LED и
BS102 258 LED, съответно със светлинен поток, еквивалентен на 2х36 W и
2х58 W луминесцентни осветителни тела. “Влагозащитеният индустриален
LED осветител гарантира висока светлинна ефективност благодарение на
последно поколение светодиоди и LED драйвер с много ниски топлинни загуби,
разработен специално от Бегели“, разказаха от компанията.
През месец декември т. г. LED осветителните тела BS102 LED ще се
предлагат на промоционална цена, подчертаха от Бегели.

Китайски инвеститор изгражда завод за слънчогледово олио в Бургас
Китайската компания Nantong Sumu Biological Technology ще изгради завод
за производство на слънчогледово олио в индустриалната зона в Бургас.
Инвестиционното намерение беше заявено с подписването на меморандум
за сътрудничество между китайската биотехнологична компания и Национална компания индустриални зони по време на форума „Invest in Bulgaria. Expand
in Europe“ в Шанхай, съобщиха от Министерството на икономиката.
На събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на икономиката Божидар Лукарски и министърът на земеделието Десислава Танева.
Участие в инвестиционния форум в Шанхай взе и българска бизнес делегация от 36 компании, които ще търсят разширяване на контактите си и
нови партньорства в Китай. От китайска страна бяха представени над 100
компании с интерес за осъществяване на инвестиции в България.
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Microchip представи следващо поколение енергоефективни Bluetooth
решения
Microchip представи своето следващо поколение компоненти за Bluetooth
комуникация с ниско енергопотребление (Bluetooth Low Energy – BLE). Интегралните схеми IS1870 и IS1871 и модулът BM70 съответстват на новия
стандарт Bluetooth 4.2 и разполагат с международно признати удостоверения и сертификати. Предлаганите нови компоненти са особено подходящи за
приложения, свързани с Internet of Things и ползването на Bluetooth радиофар,
като разработчиците имат възможност лесно да намалят потребяваната
мощност и да разполагат с надеждна връзка по Bluetooth LE.
Новите устройства за Bluetooth комуникация с ниско енергопотребление
на Microchip имат вградено микропрограмно осигуряване за съответствие
със стандарта Bluetooth 4.2. За изпращане и приемане на данните по Bluetooth
връзката се използва протокола Transparent UART, което улеснява свързването на новите компоненти с всякакви процесори или със стотиците PIC
микроконтролери на Microchip, разполагащи с UART интерфейс. Модулът BM70
има възможност за автономна работа без хост процесор и може да се ползва като радиофар.
Оптимизираното потребление на мощност на новите устройства означава по-малка консумация на ток и по-дълъг срок на експлоатация на батерията, а малките им размери – 4x4 мм за интегралните схеми и 15x12 мм за
модула – пестят място на платката.

Амара Лайтинг дистрибутира продуктите на Flip Chip Opto
Амара Лайтинг сключи договор за изключителни права и дистрибуция на
продуктите на американския производител на ултрамощни светодиоди Flip
Chip Opto, съобщиха от офиса на българската компания.
„Flip Chip Opto е компания за ултрамощни COB светодиоди, с базирани в
САЩ инженери и разработчици. Flip Chip Opto произвеждат ултрамощни
светодиоди с невероятно ниско термално съпротивление, благодарение на
патентована в технология, наречена 3-PAD design. Възможността да бъдат
използвани ултрамощни светодиоди с малки по размер радиатори прави
употребата на тези светодиоди оптимален избор особено при индустриалното и уличното LED осветление“, разказаха от Амара Лайтинг.
„Патентованата технология на Flip Chip Opto минимизира повишаването на температурата на прехода (Tj) поради ефективната система за топлоотдаване. По този начин се забавя топлинната деградация, като в същото време токът може да бъде повишен. Светодиодите на Flip Chip Opto са
разработени в 2 серии: серии Apolo: високоефективни светодиодни модули,
произведени по патентованата 3-PAD Innovation, с мощности до 2400 W и
светлинен поток от 236 060 lm, и серии LUNA: до 300 W и светлинен
поток от 39 664 lm или 600 W и светлинен поток от 63 665 lm. Сериите
Luna са високоефективни светодиодни модули, произведени по патентованата 3-PAD Innovation технология и разработената от компанията нискотемпературна технология Low Temperature Bonding Technology (LTBT)“, допълниха те.
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Изложението DACH+HOLZ International в Щутгарт отбелязва силен ръст
Изложението DACH+HOLZ International продължава да се развива успешно,
съобщиха организаторите от Мюнхенския панаир. Търсенето на площи на
панаира от страна на изложителите е голямо – и така дърводелци, майстори на покриви, строителни водопроводчици, архитекти и проектанти ще
могат да получат отново всеобхватен поглед върху бранша и да се запознаят с много новости от областите дърводелство, покриви, фасади, металообработване, техника за водопроводчици и дейности по разширяване на
съществуващи сгради. Заедно с това DACH+HOLZ International, който ще се
състои от 2 до 5 февруари 2016 г. в панаирните палати в Щутгарт, предлага обширна рамкова програма с многобройни специализирани доклади и
специални тематични дни. „Изложението DACH+HOLZ International е важен
панаир за много фирми от бранша„, казва Дитер Дор, председател на ръководството на GHM - Дружеството за занаятчийски панаири към Мюнхенски
панаир, което е организатор на изложението. „Много изложители взеха решение да участват в панаира доста по-рано и в сравнение с предишното
събитие през 2014 г. значително разшириха щандовете си. По-голямата част
от панаирната площ вече е разпределена, но въпреки това регистрации,
разбира се, са все още възможни“, подчерта той.

Подписаха меморандум за стратегическо развитие на "Тракия
икономическа зона"
Меморандум за развитие на икономическата зона край Пловдив бе подписан между Клъстер „Тракия икономическа зона“ и стратегическия консултант
Industry Watch. Съгласно споразумението двете страни се ангажират да
продължат и структурират усилията си за развитие на региона на Пловдив
и икономическата зона, като следват обща визия за стратегически напредък
и общи цели, както и да организират и реализират съвместни проекти.
Сред целите, заложени в меморандума, са: координирането на публично-частно партньорство за развитие на „Тракия икономическа зона“; популяризиране на инвестиционна дестинация Пловдив в България и чужбина чрез съвместни публично-частни инициативи и партньорства; иницииране и утвърждаване
на бизнес форум „Инвестиционна дестинация България“ в Пловдив.

29 фирми получиха златни медали на изложенията за ХВП в София
Продуктите на 29 фирми бяха отличени със златни медали по време на
изложенията за хранително-вкусовата промишленост Интерфуд & Дринк,
Месомания, Светът на млякото, Булпек и Салон на виното, които се провеждат от 11 до 14 ноември т. г. в ИЕЦ, София. На Месомания 7 фирми получиха
10 златни медала. Сред отличените продукти преобладаваха телешките деликатеси. Млечните продукти на 6 компании впечатлиха журито на Светът
на млякото. От сектора на хлебните изделия бяха отличени 7 фирми с 14
златни медала. В Интерфуд & Дринк бяха отличени 5 фирми със 7 златни медала.
Отличия получиха био сок от арония, руска салата, традиционна едросмляна
лютеница, сос басилико и домашна юфка. В изложението Салон на виното бяха
наградени 5 вина на 4 компании - големи заводи и малки бутикови изби от
България и Тоскана.
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накратко
ВСК Кентавър и Guehring проведоха съвместен семинар
Семинар на тема „Инструментално стопанство“ се проведе на 10 ноември т. г. в централата на ВСК Кентавър в Дряново.
В еднодневното събитие участваха представители и гости на фирма
Guehring България, а лектор на събитието бе специалистът от Германия Томас
Щайнхарт. В своята презентация и чрез илюстративни примери той представи информация за приложението на различните типове инструментални
шкафове, техните предимства и придружаващия софтуер.
„Като дългогодишен партньор на Guehring, ВСК Кентавър предостави за
поредна година зала, предпочетена от организатора за провеждане на ежегодната бизнес среща на фирма Guehring. Освен множеството общи контакти,
които фирмите споделят, производството на ВСК Кентавър разполага с една
от системите за инструментално складово стопанство, които са основна
тема на семинара. Като допълнение към информативната сесия на гостите
бе предложена обиколка в производствените единици на завода в Дряново, в
които вече година и половина ефективно се използва Guehring шкаф тип ТМ526.
Срещата приключи с дискусия на по чаша вино и топъл обяд в новооткрития
салон за гости на ВСК Кентавър“, разказаха от компанията.

520 гости посетиха Деня на отворените врати на АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй посрещна 520 гости по време на Деня на отворените врати,
който се проведе на 14 ноември т. г. Посетителите от София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Габрово, Разград, Добрич, Търговище и др. имаха възможност да разгледат машинните и командните зали на 1000-мегаватовите 5и и 6-и блок на централата. Експертите, съпровождащи групите, представиха
компетентна информация за безопасността и експлоатацията на ядрените
съоръжения. По време на Деня на отворените врати специалисти от отдел
„Радиоекологичен мониторинг“ демонстрираха възможностите на оборудването в мобилната лаборатория за измерване на параметри на околната среда,
а огнеборците от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – АЕЦ „Козлодуй“ показаха уменията си по бързо гасене на огън.
В залите на Информационния център на АЕЦ Козлодуй бяха разположени
интерактивни информационни дисплеи, чрез които гостите имаха възможност да направят виртуален тур и да разгледат уникални кадри от изграждането на централата. Посетителите се запознаха и с най-важните моменти от историята на атомната централа и научиха повече за високотехнологичните съоръжения.

Полимета С стана представител на Fiac Италия
Отскоро Полимета С е представител за България на италианския производител на компресори Fiac, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от българската фирма. „Fiac е световен лидер в производството на компресори с дългогодишен опит на международния пазар. Компанията залага на динамиката в
развитието си и ориентира изцяло дейността си към изискванията и очакванията на клиентите. На базата на стремежа си да отговаря и на найвзискателните приложения, Fiac постоянно обновява продуктовата си гама,
поставяйки на първо място креативността, гъвкавостта и адаптивността към пазарните условия“, разказват от Полимета С.
Портфолиото на италианската компания, която Полимета С ще представя на българския пазар, включва маслени и безмаслени въздушни компресори,
бутални компресори, безшумни бутални компресори, винтови компресори от
3 до 125 HP, изсушители и др.
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Siemens проведе технически семинари
за фамилията
фамилията задвижвания Sinamics
Н

аправления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и
Задвижвания на Siemens България
продължиха със серията си специализирани информационни събития, посветени на фамилията задвижвания
Sinamics. Два технически семинара с
основен акцент честотни преобразуватели Sinamics G120C и Sinamics
V20 се състояха на 20 и 22 октомври т. г., съответно в Русе и Варна.
Първите събития от серията бяха
проведени в София и Пловдив през
май т. г.
„Основният ни стремеж беше да
предоставим възможност на нашите настоящи и потенциални клиенти да се „докоснат“ до тази техника, да ги информираме за новостите
и възможностите при двете фамилии уреди в различен формат от
досега организираните от нас семинари“, заявиха от Siemens България.
Събитията в Русе и Варна включваха технически презентации и прак-

тически упражнения, чрез
които участниците се запознаха отблизо с компактните регулатори Sinamics
V20 и Sinamics G120C.
„Sinamics V20 се предлага за
мощности 0,12 до 30 kW и
предназначен за задачи от
микроавтоматизацията,
като предоставя голям
брой вградени функции.
Sinamics G120C покрива мощности
0,12 до 18,5 kW, като предлага
Profibus/Profinet комуникация и интегрирана функция за безопасност STO
(Safe Torque Off)“, поясниха лекторите от Siemens.
Експерти от компанията дадоха
съвети за избора, настройката, оптимизирането на работата и използването на вградените функции за
безопасност съобразно конкретните
работни задачи.
„Формата на семинарите беше
насочена към инженери, занимаващи
се с пуск в експлоатация и настрой-

ки на честотни регулатори, както и
проектанти. Основният фокус в програмата на събитията обхващаше
именно пуск в експлоатация, програмиране, специфични функционалности и други особености на двата
типа задвижвания. Специално за целта беше доставено учебно оборудване от Германия, на което всеки от
участниците имаше възможност да
направи подготвените упражнения и
съответно да пусне в експлоатация
задвижванията, да тества техни
специфични функции, комуникация и
др.“, допълниха от компанията.

Демонстрационният камион SIRIUS
обиколи България по време на
традиционното автошоу на Siemens
Н

аправления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и
Задвижвания на Siemens България проведе традиционното си демонстрационно автошоу из страната, което
тази година премина под мотото
„SIRIUS – Controls made easy“. От 2 до
6 ноември т. г. специално оборудваният в Германия демо-камион премина през градовете София, Пловдив,
Варна и Русе. Сред спирките на пътуващото изложение бяха Техническият
университет в София, търговските
бази на фирма Филкаб в Пловдив и
Русе, както и регионалният офис на
Siemens във Варна. В рамките на 5дневния тур специалисти в различни
производствени сфери от цялата
страна, преподаватели и студенти
имаха възможност да се запознаят с
новостите при индустриалните продукти от фамилиите SIRIUS,
SENTRON и SIVACON на Siemens.
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Презентираните технологии са сред най-новите решения
на компанията в областта на
нисковолтовата апаратура.
Продуктите са и основна част
от трите водещи концепции за
автоматизация на Siemens - TIA,
TIP & Safety Integrated.
„Целта на тази маркетингова инициатива, предизвикваща
винаги голям интерес и радваща се на широк кръг посетители, е да представи новите и подобрени варианти на продуктите за индустриален контрол и електроразпределение от сериите SIRIUS и
SENTRON“, поясниха от Siemens.
Акцент в програмата на автошоуто на фирмата беше и последната
генерация командни и сигнални устройства Sirius ACT, която се отличава с подобрен дизайн и нови функционалности. Новата серия включва
специализирани решения, гарантира-

щи висока степен на защита (IP69K)
или постигане на различни нива на
достъп от страна на обслужващия
персонал чрез специални ID ключове.
„Сериозен интерес предизвикаха
също и демонстрираните решения за
безопасност (Safety Integrated), изградени на базата на иновативната
3RK3 модулна Safety система, новите 3SK1 Safety релета и 3RM1 компактните моторни пускатели“, допълниха организаторите.
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Икономически
форум с
италиански
компании се
състоя в София
Б

изнес делегация от Италия, водена от министъра на
външните работи и на международното сътрудничество
Паоло Джентилони, посети България. В рамките на визитата на 2 ноември т. г. в хотел Хилтън София се проведоха икономическа конференция на тема „Технологии за
агроиндустрията, промишлеността и инфраструктурата“, както и двустранни бизнес срещи, организирани от
ИЧЕ – Италианска търговска агенция, Конфиндустрия и
Унионкамере. Конференцията бе открита от Марко Контичели, посланик на Италия в България, и продължи с
обсъждане на перспективите за икономическо сътрудничество между Италия и България от представители
на Конфиндустрия, ИЧЕ, БАИ и Унионкамере.
Веднага след пленарната част италианските делегати и българските фирми и организации имаха възможност да чуят изказванията на представители на браншови организации от двете страни, които изтъкнаха
силните страни и потребностите на съответните
сектори. Проведоха се две паралелни тематични сесии:
„Инфраструктура“ и „Технологии и машини за промишлеността и за агроиндустрията“.
Илия Келешев, председател на Българската браншова
камара Машиностроене, подчерта, че за периода 2000–
2015 г. износът на България в областта на машиностроенето се е удвоил, но въпреки това остава нисък в сравнение със средноевропейския. „В момента машиностроителният сектор формира около 15% от БВП и този
процент постоянно се увеличава. Това е резултат от
положителните промени в сектора в последните няколко години, тъй като нивото на автоматизация на производството се е качило“, обясни Илия Келешев.
Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България, коментира, че все още съществуват проблеми с преструктурирането на земеделското производство, което е едва
5% от БВП.
Джакомо Остин, експерт по координиране на проекти в Уникредит Булбанк, направи обзор на икономическото развитие в България, която определи като „развиваща се страна с потенциал“. „Сред предимствата на
пазара за чуждите инвеститори са много благоприятната данъчна система и ниската себестойност на труда.
Проблеми все още срещаме със съдебната система, корупцията и бюрокрацията“, обясни Джакомо Остин.
Сред приключване на конференцията в хотел Хилтън
София се проведоха двустранни бизнес срещи между
италиански и български фирми от областта на машиностроенето, инсталациите и системите за селското
стопанство, индустрията, инфраструктурата.
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Състоя се
традиционната среща
на потребителите на
Meusburger и Hermle
Н

а 12 ноември т. г. Meusburger и
Hermle организираха традиционната

22

си годишна среща на потребителите в Гранд хотел Хебър, Пазарджик.
След лекционната част всички участници имаха възможността да посетят производствената база на фирма ММ Механикс, където да видят
практическото приложение на презентираните технологии.
По време на семинара бяха представени нови продукти на фирма
Meusburger в областта на инструменталната екипировка и 5-осевият
обработващ център от последно
поколение Hermle C 12 U dynamic.
5-осевият обработващ център от
последно поколение Hermle C 12 U
dynamic съчетава оптимална ефективност с ултракомпактен дизайн.
Проектиран за прецизна и динамична обработка на детайли с тегло до
100 кг, C 12 е подходящ за изключително широк набор от приложения.
За по-висока производителност обработващият център може да бъде
комбиниран и с различни видове автоматизация. Решението се отличава с 6 различни режима на работа на
инструмента, които могат да
бъдат дефинирани в зависимост от
обработката. 5-осевият обработващ център на Hermle включва, разбира се, и патентованата технология за защита на механиката в случай на колизия.
Гостите имаха възможност също
така да видят множество мостри
от най-новите продукти на
Meusburger, както и 5-осева симултанна обработка на закален детайл
(вложка за матрица) от материал
1.2767 (54 HRC).
По време на мострените обработки бяха обработени също така
плоча от стандартния подобрен
материал за формообразуващи плочи 1.2312 чрез стратегията на
фрезоване HPC (high performance

cutting) и закален материал 1.2379Н
с твърдост 62 HRC. В него бяха пробити отвори и нарязани резби със
стандартни инструменти от номенклатурата на Meusburger. Използваните стомани също са част
от стандартните артикули на
фирмата. Като цяло бе показано
предимството във времето и качеството при използване на стандартни елементи в комбинация с
модерни стратегии на обработка,
съчетани с качествени режещи
инструменти и изключително стабилна машина, коментираха организаторите.
Гостите на семинара имаха
възможност да получат информация
относно различните стратегии за
фрезоване директно от продуктовия
мениджър на фирма Meusburger –
Маркус Шпергер, както и да се запознаят с новия представител на фирмата, отговарящ за Западна България – Иван Петров.
Николай Ангелов и Георги Бейрийски, CAD/CAM инженери от фирма
Солтех, запознаха присъстващите с
възможностите за конструиране на
формообразуващи инструменти в
единна софтуерна среда чрез платформата NX, разработена от
Siemens PLM. Акцент бе поставен
върху специализирания модул за моделиране на шприцформи NX Mold
Design.
Новости при ерозийните машини
бе темата на представянето на
Sodick. Фирма Yudo пък запозна участниците с продуктовата си гама в
областта на топлоканалните системи.
По време на обиколката в производствената база на ММ Механикс
бяха демонстрирани още два 5-осеви обработващи центъра – Hermle С
22 U и Hermle С 32 U.
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БиЕмДжи Дейта и
Autodesk
Autodesk представиха
нови решения
за ефективно
конструиране
в машиностроенето
Фирма БиЕмДжи Дейта, в партньорство с Autodesk,
организира семинар на тема: „Как по-ефективно да конструираме и произвеждаме нови продукти и машини“.
Във форума, който се проведе на 29 октомври т. г. в
хотел Маринела в София, взеха участие над 40 специалисти от различни сфери на машиностроенето, които
имаха възможност да се запознаят с актуалните решения на Autodesk в областта.
Гост-лектори на семинара бяха Питър Приесол, технически специалист машиностроене, и Пол Роман, мениджър машиностроене в Autodesk. Те обърнаха внимание на предизвикателствата пред компаниите от сферата на машиностроенето и комплексните софтуерни
решения от Autodesk, които могат да спомогнат за
преодоляването им.
Акцент в презентацията бяха продуктите, съдържащи се в пакета Autodesk Product Design Suite. Питър Приесол направи нагледна демонстрация пред гостите как
чрез въпросния софтуер може да се намали времето за
излизането на един продукт на пазара. Сред предимствата на решението, които бяха изтъкнати, е уникалната
AnyCAD технология на Autodesk, която позволява лесното
използване на налични 2D и 3D CAD данни от всякакъв
формат, както и възможността за по-лесно и бързо изготвяне на техническата документация на всеки проект.
По време на представянето той показа и как новите
продукти могат да бъдат тествани и оптимизирани
дигитално с технологията на Autodesk, като нагледно
демонстрира статични и динамични симулации с
Autodesk Inventor и Autodesk Inventor Professional. Ползи от
това са значителното редуциране на необходимостта
от физически прототипи и спестяването на сериозни
суми за изработката им.
Гостите на семинара се запознаха и с преимуществата на решенията на Autodesk за CAM в лицето на Inventor
HSM Pro и онлайн-базираното решение за машиностроене Autodesk Fusion 360.
В последния панел от семинара продуктовият специалист в областта на машиностроенето към БиЕмДжи
Дейта Ради Димитров отбеляза новостите в политиката на Autodesk по отношение на лицензирането, като
представи новите методи за лицензиране на компанията. Той обяви, че Autodesk прекратява продажбите на
постоянни лицензи за индивидуални продукти на 1 февруари 2016 г. и за софтуерни пакети на 1 август 2016 г.
„След тези дати всички лицензи на Autodesk ще бъдат
налични само за временно ползване. За да защитят своята инвестиция в постоянни лицензи, потребителите е
необходимо да добавят абонаментна програма към своя
лиценз, като това ще им осигури и редица други предимства“, поясниха от БиЕмДжи Дейта.
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Заедно с ГБИТК Messe Muenchen
отразява
отразява българската
индустрия в своите изложения
д-р Михаел Пьолман, изпълнителен
директор глобални продажби
в Messe Muenchen,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Пьолман, тази година Мюнхенският панаир и Германо-Българската индустриалнотърговска камара отбелязват 20 години успешно партньорство. Кои са най-важните цели, които постигнахте заедно за този период?

Първата ни цел беше да осигурим на българските изложители професионално обслужване и необходимата
информация относно събитията ни. Втората ни задача
беше да отразим българския пазар в нашите изложения.
Посетителите на Мюнхенския панаир от България са се
увеличили шесткратно от 1995 г. насам, а изложителите – седем пъти. С ГБИТК заедно работим за оптималното представяне на българската индустрия на международните ни изложения.
Какви възможности за германо-българския бизнес предлагат изложенията на Messe Muenchen?

Портфолиото на Мюнхенския панаир включва 14 водещи световни изложения, сред които bauma, BAU,
electronica, Expo Real, ISPO, transport logistic, drinktec и др.
Те осигуряват път на български предприятия от различни индустрии към международния пазар. Средно 2 млн.
бизнес посетители означават и 2 млн. бизнес възможности. Събитията ни концентрират търсене и оферти и
създават реални бизнес контакти, имидж и медийно
представяне за фирмите участнички. Така даваме на
компаниите най-добрата платформа, чрез която да представят силните си страни.
Как панаирите повлияват на развитието на компаниите гости и изложители и на глобалния бизнес климат?

Messe Muenchen е врата към света. Водещите изложения под шапката на панаира отличават лидерите в
отделните индустрии и служат като трамплин на изложителите и гостите към глобални пазари с потенциал
за растеж. В рамките само на няколко дни събитията
представят пред посетителите най-актуалните световни технологии, основополагащите тенденции, вълнуващите иновации и доставчиците на нишови решения.
Кои от събитията ви се доказаха като най-успешни през годините? Как се адаптира Мюнхенският панаир към постоянно изменящите се
тенденции в изложбения сектор?

Имаме много изложения, които се доказаха като успешни. Сред тях са BAU, electronica, IFAT, ISPO, както и
ключовата ни платформа bauma. Друг водещ панаир е
Expo Real – най-голямото европейско събитие в областта на недвижимите имоти и инвестициите.
Критична за бъдещия успех на изложенията ни е интернационализацията, тя е единственият начин да утвърдим позициите си на динамично развиващите се световни пазари. Messe Muenchen неотлъчно следва и пътя
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на дигитализацията. Чрез нея оптимизираме услугите,
които предлагаме. Така Мюнхенският панаир създава
платформи, които са достъпни за потребителите 365
дни в годината, и събира на едно място изложителите
с настоящите и потенциалните им бизнес партньори.
Какви са впечатленията ви от българската
търговия и индустрия на базата на представянето на български компании в изложенията на
Messe Muenchen?

От това, което виждам по време на нашите панаири,
българските компании се представят изключително
професионално като изложители и се отличават с висока конкурентоспособност в международен план. Съвременният им начин на мислене и тяхната надеждност
спомагат за установяването на отличен имидж на
българската индустрия на изложенията ни.
Кои ще бъдат акцентите в дейността ви през
2016? Какво трябва да знаят българските фирми, които имат желание да участват в предстоящите ви събития?

2016-а ще бъде годината на bauma. Най-големият
търговски панаир в света ще се разгърне на площ от 605
хил. кв. м. Изложбените пространства вече са резервирани на 100%, а списъкът с изложители отново е дълъг.
Изданията на bauma в Китай и Индия през втората половина на годината допълнително ще утвърдят изложението на глобалния пазар. bauma China е вторият по големина панаир в портфолиото ни, като същевременно насочва
все повече и повече изложители към основната платформа bauma в Мюнхен. През януари ISPO отново ще изпълни
изложбените ни зали, а през май/юни това ще стори IFAT
– водещото изложение за ВиК технологии, управление на
отпадъци и суровини. През юни ще започне изграждането
на две нови изложбени зали. Нуждаем се от по-голям капацитет, за да отговорим на търсенето и да подобрим международните си позиции. Както виждате, през 2016 г. ни
очакват много вълнуващи събития.
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Акцент в гамата ни е иновативна
тоководяща система от Stucchi
Красимир Киров, управител на Лумекс Лайтинг,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Киров, разкажете
повече за партньорството ви
с A.A.G. Stucchi?

A.A.G Stucchi, основана през 1944
г., е италианска високотехнологична
компания, непрекъснато обновяваща
гамата си с продукти, отговарящи
на последните тенденции в осветителната техника.
Tази година Stucchi пусна на пазара нова трифазна тоководяща система OneTrack Eurostandard Plus, предназначена за монтаж на светодиодни и конвенционални осветители.
Продуктът е неизменна част от
изпълнението на проекти за изграждане на нови и реновирането на съществуващи обекти като магазини,
изложбени зали, офиси и други.
Миналата година Stucchi придоби
компания за екструдиран алуминий и
започна производство на широка
гама готови радиатори, необходими
на производителите на LED осветители, които търсят качествено охлаждане за своите изделия. Практиката и вече реализираните партньорства с български производители показват, че радиаторите на
Stucchi решават бързо, сигурно и
интелигентно този жизненоважен
проблем при LED осветителите.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Като специализирана услуга, при
задаване на основните параметри на
светодиодния светлоизточник, който ще бъде вложен в крайния продукт, можем точно и професионално
да уведомим клиента точно какъв
радиатор ще гарантира ефективността и продължителността на живота на неговото изделие.
Другото съществено предложение, свързано с алуминия, е изработването на всевъзможни екструдирани профили, които са основа за производството на съвременни осветителни тела. Оказваме пълно съдействие и инженерна консултация на
клиентите, които имат интерес да
започнат или да развиват свое производство на LED осветители.
Освен тези две нови направления
в работата ни със Stucchi, продължаваме успешно и неотклонно да задоволяваме нуждите на българския светотехнически пазар за качествени
фасунги, конектори, както и основи
за светодиодни COB платки.
Какви са предимствата на тоководещата система OneTrack
Eurostandard Plus?

OneTrack Eurostandard Plus е интегрирана седемпроводна тоководяща
система, като два от вградените
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проводници са предназначени за управление на общ сигнал за данни (например DALI, DMX, ION, EIB и др.).
Системата е сертифицирана по международния стандарт EN 60570 и е
удачно монтажът да се извършва от
квалифициран специалист.
OneTrack Eurostandard Plus разполага с три възможности за монтаж –
на корди, директно на таван и в гипсокартон. Предлага се в три различни цвята – черен, бял и сив. Това, което отличава нашия продукт, е
фактът, че стандартната тоководяща шина на Stucchi е седемпроводна и
се предлага с широка гама от аксесоари, които правят продукта изключително вариативен, така че да изпълни
задачата си максимално точно, лесно
и ефективно както за клиента, така
и за инсталаторите.
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Иновативните технологии за
обработка - запазена марка на Guehring
Фирма Guehring обогати порфтолиото си от инструментални решения
за обработка с нови предложения за
разнообразни приложения, базирани на
най-иновативните технологии в областта.

Инструмент от PKD за
обработка на двигателни
корпуси
Guehring представя лек инструмент за усъвършенствана прецизност
при обработване на корпуси на скоростни кутии. Окончателната обработка на т. нар. основен отвор в корпусите изисква инструмент с диаметър до
280 мм. Подходящите за това инструменти обаче са със собствено тегло
от над 20 килограма, което води до голямо натоварване на шпиндела на машината и голям преобръщащ момент.
За да противодейства на това, фирма Guehring разработи модулна система с основен корпус от алуминий. Използването на подобен лек материал
прави възможно постигането на максимално собствено тегло на инструмента от 14 кг - най-малкото тегло
при диаметър 300 мм. В допълнение,
решението от Guehring комбинира отделните стъпки от обработката, а
всеки от диаметрите разполага с по
шест сменяеми режещи ръба от PKD.

Ново поколение метчици за
VA материали с покритие
SIRIUS
Фирма Guehring състави нов асортимент от метчици VA за рязане на
неръждаема стомана (мартензитна /
аустенитна), стомани с якост до 1300
N/m2, медно-алуминиеви сплави и лети
алуминиеви сплави и др.

за отделяне на стружките с малко
триене, както и за увеличаване на продължителността на използване на инструмента.

Мултифункционален
инструмент GE 100 за
безкрайни приложения
Гъвкавостта на това модулно решение прави от стандартния инструмент GE 100 "специален инструмент"
за най-различни задачи за обработка.
Стандартизираният модул впечатлява със способността си за адаптиране към различни диаметри, материали и изисквания.

Асортиментът от максимално
прецизно шлифовани сменяeми режещи
пластини включва твърди сплави с
различно качество, както и с различни покрития. По този начин се постигат оптимални параметри на рязане
и продължителност на експлоатация
според дължината на рязане, както и
ниски разходи за единица продукция.
Модулната и гъвкава система от
инструменти GE 100 се настройва лесно към детайли с различни размери и
спестява инвестиции в инструменти,
като комбинира до 5 работни стъпки
в един инструмент.

RF 100 Diver - 1 фреза, 5
приложения

Уникалният микс от материали в
новото покритие Sirius на Guehring,
включващ издръжлив на механично натоварване TiAIN и изключително стабилен химически циркониев нитрид,
създава най-добрите предпоставки за
обработка на широк спектър материали. Освен това този слой спомага и
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Фирма Guehring разработи нова
фреза, при която е възможно извършване на пет операции с един инструмент: RF 100 Diver може да фрезова под
наклон, да пробива, да оформя канали,
да фрезова грубо и фино с отлична производителност и качество. Тази фреза убеждава и с отличните параметри на рязане. RF 100 Diver е в състояние да се вкопава в материала под наклон, достигащ ъгъл от 45° спрямо хоризонталната равнина. Отличното
отвеждане на стружките се дължи на
оптимизираната геометрия на режещите ръбове и гарантира голяма надеждност на процеса.
При грубо фрезоване в стомана RF

100 Diver развива двойно по-голяма скорост в сравнение с наличните на пазара подобни инструменти. При фино
фрезоване се наблюдава 100% по-голяма продължителност на експлоатация според дължината на рязане.

Серия метчици Powertap идеални за всякакви
материали
PowerTap обхваща високопроизводителни метчици за най-разпространените резби в почти всички видове материали: чугун, алуминий и алуминиеви сплави, неръждаема и киселиноустойчива или обикновена стомана. Визуалната отличителна черта на серията е златният пръстен. Съвременната технология на производство гарантира максимално високо качество
"Made in Germany" и най-доброто съотношение цена-производителност.
Специално за производството на универсалните метчици фирма Guehring
разработи собствени производствени
съоръжения.

Прецизната
геометрия
на
PowerTaps прави метчиците наистина многофункционални и позволява
отлични резултати при обработката в широк спектър на приложение.
Като материали за режещите инструменти се използват както бързорезна стомана HSS-E, така и HSS-EPM, облагородени с покрития TiN за
по-големи скорости на обработка и
по-голяма издръжливост според дължината на рязане.

ГЮРИНГ България ЕООД
1164 София, ул. Цанко Церковски 58
т. 02/963 00 13, ф. 02/963 56 36
m.marinova@guehring-bg.net
5300 Габрово, ул. Райчо Каролев 1, офис 312
т. 066/800 701, ф. 066/87 44 60
info@guehring-bg.net
www.guehring-bg.net
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във фокус

Доставчици на
решения за
автомобилната
промишленост
Като продължение на темата, посветена на автомобилната индустрия в България, която стартирахме в миналия брой на Инженеринг ревю, ви представяме водещи производители и доставчици на
решения за сектора, които разказват за своите най-актуални оферти и технически предложения.

3М е основен партньор с над 1000 вида
продукти и материали за
автомобилостроенето
3М е компания за диверсифицирани технологии, която
обслужва клиентите и общностите с иновативни стоки и услуги. Всеки един от седемте ни основни бизнеса
е извоювал водеща позиция на глобалния пазар. 3M отваря представителен офис през 1992 г. в София, за да изгражда и поддържа стабилни отношения с клиентите си
и потребителите.
Близо 100 години 3М обслужва автомобилната индустрия по целия свят. В отношенията със своите клиенти компанията се ръководи от многобройни технологични платформи, с помощта на които се изправят заедно пред индустриалните предизвикателства и основните тенденции на развитие на автомобилния бранш, а
именно - намаляване на теглото на превозните средства,
подобряване на разходите за гориво и ограничаване на
вредните емисии; понижаване на NVH нивото (на шум,
вибрации и нискочестотни трептения на каросерията);
повишаване на комфорта и стила; устойчивост и използване на екологично чисти материали; цялостно намаляване на производствените и експлоатационни разходи.
Успешните взаимоотношения на компанията с производителите на автомобили и техните OEM доставчици започва през далечната 1915 г., когато 3М открива
революционния 3M™ Wetordry™ абразив за подготовка
на повърхността на превозното средство и самозалепващата хартиена лента Scotch™.
Днес 3М е основен партньор с повече от 1000 вида
продукти и материали за автомобилостроенето и ОЕМ
производителите - самозалепващи ленти и скрепителни
елементи; ефективни системи за рязане на метали,
шлайфане, полиране и маскиране; лични предпазни средства и решения за безопасни условия на работа; защитни филми; уплътнители; звукоизолационни материали;
интериорни и екстериорни решения и др.
Всички ОЕМ производствени съоръжения на 3М при-
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тежават сертификати, покриващи международните
стандарти: ISO/TS 16949 за системи за управление на
качеството в предприятия, които се занимават с проектиране, производство, регулиране и обслужване на
продукцията, предназначена за автомобилостроителната промишленост; ISO 9001 за качество и ISO 14001 за
системи за управление на околната среда.

Антоний Пихуров, търговски мениджър,
Индустриални продукти, 3М България ЕООД

Комплексният софтуерен пакет Product
Design Suite на Autodesk гарантира лесно
и достъпно цифрово прототипиране
Как по-ефективно да конструираме и произвеждаме
нови продукти и машини? Autodesk дава отговор на този
въпрос с две думи: цифрово прототипиране. Цифровото
прототипиране е иновативен начин да реализирате идеите си. С него инженери и фирми от всякакъв мащаб създават отлични продукти, които достигат до пазара в пъти
по-бързо от когато и да било досега. От концепция, през
проектиране, производство, маркетинг и продажби, цифровото прототипиране подпомага целия процес по изработването на нови продукти и машини. Цифровото прототипиране позволява на инженерите да конструират,
визуализират, симулират и управляват своите проекти
дигитално. Така те тестват и подобряват продуктите
си, преди да бъдат произведени, с което значително съкращават необходимото време за създаването им.
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тъпно и по-лесно с комплексния софтуерен пакет на
Autodesk - Product Design Suite. Този пакет съдържа подбрани инструменти, предназначени за всеки етап при
производството на машини и изделия.
С Autodesk Product Design Suite фирмите разполагат
със сериозно предимство пред конкуренцията, а продуктите им достигат до пазара по-евтино, по-качествено
и по-бързо.

Ради Димитров, продуктов специалист
Машиностроително проектиране Autodesk и
AutoCAD LT, БиЕмДжи Дейта
Посредством цифрово прототипиране може да бъде
симулирано поведението на продукта в реални условия,
той да бъде тестван, анализиран и да бъдат подобрени
неговите параметри. Може лесно да се определи найикономичният, най-екологосъобразен и устойчив материал, от който да бъде изработен продуктът, спестявайки хиляди левове от преработване и от изработка
на скъпоструващи физически прототипи.
С помощта на тази технология фирмите могат да
представят продукта си, така както ще изглежда в
действителност. Така техните клиенти ще знаят точно какво получават, а фирмите могат да започнат продажбата му още в процеса на конструирането му.
С дигиталния прототип се избягва всякакво повторение на усилия, като се използва един-единствен източник на данни през целия процес на изработването на продукта. Пести се ценно време при изготвяне на техническата, търговската и маркетингова документация.
Цифровото прототипиране никога не е било по-дос-
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Предлагаме надеждно и икономично
решение за тестване и окачествяване
на материали в автомобилната
промишленост
Биотехлаб е доставчик на специализирана тестова
апаратура, продукти и решения за аналитичната практика и производствените нужди във биотехнологичната област, електрониката, химията, фармацията и леката промишленост. Като официален представител и
дългогодишен партньор на фирма Nuve, предлагаме висококачествено и икономично решение за тестване на стабилност на материали посредством тест камери от
серията ТК. Създадена преди повече от 45 години през
1968 г., фирма Nuve е един от най-бързо разрастващите
се производители на лабораторна апаратура в света
днес с постоянно нарастваща продуктова гама. Основната част от продукцията се изнася в над 105 страни
по света, а марката е утвърдена като движеща сила в
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разработването
на нови продукти.
Качеството е ключовата дума за
Nuve. Това се доказва с непрекъснатия
стремеж за повишаване на ефективността чрез
внедряване на иновативни технологии и инвестиции в
най-новите производствени мощности. Значителните
инвестиции в R&D
отдела позволяват на Nuve да предлага все по-голяма гама
от качествени продукти.
Тест камерите Nuve серия ТК са специално разработени да симулират реални условия на околна среда и
денонощни цикли на осветеност. Благодарение на широките граници и прецизния контрол на температурата и
влажността могат да се извършват разнообразни тестове на детайли и готови продукти както в автомобилната и електронна промишленост, така и при производството на пластмаси и опаковки и в химическата и
фармацевтичната промишленост.
Полезният обем на тест камерите варира в широки
граници от 120 до 600 литра. Тестването на материали е възможно в температурен обхват от -10 °C до
+60 °C, влажност от 20% до 95% и осветление от 6000
lux до 12 000 lux, като контролираният интервал на
осветеност е от 0 до 24 часа. Контролирането на работните сегменти на активния процес е леснодостъпно посредством дигитален таймер до 1000 часа.
Тест камерите Nuve серия ТК са оборудвани с прецизен контролен софтуер. Микропроцесорният контрол и
големият цветен LCD дисплей осигуряват свободен и
лесен достъп и програмиране на работните параметри
на процеса – нагряване, охлаждане, влажност, осветление и време. Интериорът е изработен от висококачествена неръждаема стомана, позволяваща лесно почистване и дълготрайна безпроблемна експлоатация.
През 2016 година тест камерите Nuve серия ТК ще
бъдат стандартно оборудвани с иновативна система
N-Smart за настройка, мониторинг и запис на работните параметри.
Доказателство за качеството и надеждността на
тест камерите серия ТК са доверилите ни се клиенти
като Биовет, Биовет клон Разград, Чайкафарма, Рамкофарм, Ф+С Агро, Купро 94, Р1 сьюче и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Груйо Груев, управител на Биотехлаб

Викиват предлага на българския пазар
прецизна измервателна техника с
марката GW Instek
Основана през 1975 г., фирма GW Instek е първият
професионален производител в Тайван, специализиран в
производството на измервателна техника. Предприятието започва като производител на захранващи блокове
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и бързо разширява дейността си в сферата на високопрецизни електронни инструменти за изпитване и измерване.
Сега GW Instek е вече един от най-големите производители и разработчици на тестови и измервателни
инструменти в Тайван. Днес фирмата има повече от
300 оригинални продукта като осцилоскопи, спектрални
анализатори, източници на сигнал, основни тестови и
измервателни инструменти, системи за видеонаблюдение и др. С централен офис в Тайпе, Тайван, GW Instek
има дъщерни компании и в континенталната част на
Китай, Америка, Япония, Корея и Малайзия, а продуктите на фирмата се продават в повече от 80 страни по
света.
Със силен акцент върху високото качество, GW Instek
е развила солиден имидж и репутация на фирма, произвеждаща продукти с висока надеждност, непрекъснато
развиваща и внедряваща иновации. От самото си основаване, компанията се е утвърдила като професионалист
в електронното измерване, дизайна и производството
на измервателни инструменти.
През 1993 г. GW Instek е акредитирана по ISO 9002,
а през следващата година печели най-високото отличие на Националната експозиция за малки и средни предприятия от Министерството на икономиката на Тайван. Името на GW Instek е нарицателно за качество на
прецизната измервателна техника поради десетилетията опит в маркетинга и производството на компанията.
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GW Instek произвежда електронни тестови и измервателни инструменти като: осцилоскопи, анализатори
на спектъра, източниците на сигнал, лабораторни захранвания, базисни тестови и измервателни инструменти и аксесоари, продукти за видеонаблюдение, системи за обществено излъчване, изпитвателна техника,
уреди за измерване на температура, влажност, вибрации и много други. Всички тези продукти можете да
намерите във физическия или в онлайн магазина на Викиват.
Фирма Викиват е оторизиран дистрибутор и директен вносител на осцилоскопи, лабораторни захранвания
и разнообразие от прецизна измервателна техника с
марка GW Instek. Като утвърден търговец на едро и
дребно, Викиват предлага не само складови наличности
на широк спектър от продуктовата гама на GW Instek,
но и специални условия при поръчка на количества.

Димитър Костов,
Викиват

Групата Витман предлага широка гама
оборудване за шприцване на пластмаси в
автомобилостроенето
Групата Витман е първият в света доставчик на
комплектна програма за техниката на шприцване на
пластмаси от собствен развой и производство. Програмата включва: шприцмашини; роботи и автоматизационни инсталации; темпериращи устройства; системи за
транспорт и сушене на материал; дозиращи устройства;
мелници; регулатори на дебит на охлаждащата вода,
както и In-Mould-Labeling инсталации, включително инструменти.
Групата е представена от 9 производствени предприятия в 6 страни, 32 подразделения и 26 представителства по целия свят. Общият брой на служителите е
1880, а оборотът на групата за 2014 г. 306 милиона
евро.
Разпределението на оборота на групата по региони
е: Европа 57%, Америка 28%, Азия 14%, други 1%. По
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Предприятията от автомобилната
индустрия имат достъп до редица
процедури за безвъзмездно финансиране

браншове оборотът е разпределен по следния начин: 35%
автомобилостроене, 21% електроника, 13% опаковки,
12% потребителски стоки и бяла техника, 10% медицинска техника и 9% спортни, хоби и стоки за свободното
време.
На панаира Факума 2015 във Фридрихсхафен, Германия, Витман Батенфелд представи двукомпонентния продукт за автомобилната промишленост „фланец за резервоар“ от HDPE+PA (найлон), позволяващ заваряването
на фланеца за резервоара на колата от PE. Найлонът
осигурява стабилност и пропускливост.
Машината, на която се произвежда горепосоченият
детайл, също е иновативна. Това е двукомпонентна електрическа машина Eco Power 180/350H/350V с интегрирани периферни устройства като робот, конвейер, темпериращо устройство и др.

Ясен Щерев, управител,
Витман Батенфелд България
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Промените в глобалните тенденции предполагат
възникването на нови технологии, допринасящи за нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика.
Насърчават се инвестиции в индустрии с висока добавена стойност, като част от тях са автомобилната
промишленост и чистите технологии. Тяхното приоритетно развитие в България е залегнало в Иновационната стратегия за интелигентна специализация
(ИСИС) 2014-2020 г.
Едно от сериозните ограничения за българските предприемачи е достъпът до финансиране и създаване на
условия за развитие на иновационни дейности. В тази
връзка, програмите за безвъзмездно финансиране през
новия програмен период ще стимулират приоритетно
индустриите от ИСИС 2014-2020 г.
По-конкретно, предприятията в сферата на автомобилостроенето, производството на части и детайли за
автомобили, електрическите превозни средства получават широка подкрепа по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. През декември 2015 г. се отваря процедурата за безвъзмездно финансиране „Подкрепа
за иновации в предприятията“, чиято основна цел е да
подкрепи българските предприятия да внедряват продуктови и/или производствени иновации. Общият бюджет
на процедурата е 50 млн. евро. Финансират се проекти
за иновации в приоритетните области на ИСИС 2014-
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2020 г., част от
които са: ИКТ и
информатика; мехатроника и чисти технологии –
машиностроене и
уредостроене,
вкл. части, компоненти и системи,
с акцент върху
транспорта и енергетиката; чисти технологии с акцент
върху транспорта и енергетиката (електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии). Сред приоритетните области са и: индустрия за здравословен
живот и биотехнологии, както и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Максималният размер на безвъзмездната помощ за
един проект е 1,5 млн. лв. МСП и големите предприятия
могат да получат безвъзмездна помощ в размер от 25%
до 90% за инвестиции в закупуване на нови машини,
оборудване, специализирани софтуери за внедряване на
иновации. Също, всички предприятия могат да се възползват от помощта за услуги по защита на интелектуалната собственост върху внедряваната иновация, услуги
за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания,
изпитване и сертификация на иновативния продукт и
др.
През 2016 г. предприятията в сферата на автомобилната индустрия ще имат достъп и до други атрактивни процедури за безвъзмездно финансиране. Такава е
процедурата „Енергийна ефективност в МСП“. Тя ще
оказва подкрепа за производствените предприятия за
внедряване на енергоефективни мерки: топлоизолация на
промишлени и административни сгради, смяна на дограма, енергоспестяващо осветление, системи за отопление/охлаждане от ВЕИ, енергоефективно производствено оборудване и др. Размерът на предвидената безвъзмездна помощ е от 50 000 лв. до 1 500 000 лв.
Друга предстояща процедура за безвъзмездно финан-
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сиране е „Развитие на управленския капацитет на МСП“.
По нейна линия ще се осигурява подкрепа за развитие и
укрепване на управленския капацитет на МСП чрез внедряване и сертифициране на системи за управление на
качеството, добри производствени практики, въвеждане на ИКТ-базирани системи и приложения за управление
на бизнеса (ERP/CRM системи). Размерът на безвъзмездната помощ по процедурата е до 200 000 евро.

Севделина Ангелова,
Делина Консулт

Новост в каталога ни е
високоефективна ултразвукова машина
за миене на детайли в автомобилната
индустрия
Фирма Джи Ойл Експерт е официален представител и
дистрибутор на скандинавския производител на индустриални ултразвукови миялни машини Anmasi. Сред новостите в портфолиото на компанията за българския
пазар е автоматична машина за миене на детайли в
автомобилната индустрия. Разработена за оптимална
ефективност, машината е с три секции - ултразвуково
миене, спрей миене и сушене. Новост при решението е
комбинацията от ултразвук и спрей миене в една линия.
Индустриалната миялна машина с транспортна лента е конструирана за максимално ефикасно измиване на
големи серии детайли в автомобилната промишленост
и е предназначена за вграждане в технологична линия.
Машината разполага с модулна конструкция, която е
проектирана да задоволява потребностите на разнообразни приложения в тази индустрия. Възможността да
се комбинират различни почистващи технологии и модули спрямо конкретните изисквания прави машината
отлично решение за производителите по отношение на
качество и управление на процесите.
Основно предимство на ултразвуковата миялна машина от Anmasi е опростеният дизайн, който е част от
една цялостна съвременна концепция в скандинавското
машиностроене. Корпусът й е изработен от неръждае-

ноември 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2015

35

във фокус

ма стомана, а сред преимуществата, които решението
осигурява за клиентите, са високата ефективност на
почистване, надеждността, лесната поддръжка и експлоатация. Обслужването и ремонтът се извършват само
от едната страна на машината. Големите странични и
горни панели позволяват на оператора лесно и бързо да
координира и наблюдава процесите по време на ежедневната работа на съоръжението.
Anmasi е предпочитан партньор на автомобилните
производители в редица държави благодарение на дългогодишния си опит в областта на индустриалните почистващи системи и професионалния екип от специалисти. Компанията предлага гъвкави решения, лесно адаптируеми към специфичните нужди на клиентите. Освен
в автомобилостроенето, продукцията на датския производител е приложима и в множество други промишлени отрасли като медицинско оборудване, газодобив и
нефтодобив, космически сектор, прототипиране и т. н.
Освен цялостен набор от индустриални почистващи
системи, Anmasi произвежда и доставя и широка гама
от спомагателно оборудване и аксесоари, посредством
които могат да бъдат изградени цялостни решения за
разнообразни приложения. Компанията работи с дългогодишни и доказани доставчици и партньори, което й
позволява да набавя на клиентите си дори и необходимите за индустриално почистване препарати и продукти.
Процесът на разработка на всяко персонализирано
решение от Anmasi започва с внимателно проучване и
анализиране на специфичните изисквания на конкретното приложение, параметрите на производствения процес и потенциалните особености и предизвикателства.
На базата на този задълбочен анализ скандинавският ни
партньор проектира, разработва и произвежда както
стандартни и типови, така и индивидуални системи за
ултразвуково миене в индустрията.

инж. Георги Горанов,
управител на Джи Ойл Експерт

Контролерите на DEPRAG позволяват
пълно проследяване на процесите на
завиване
Производителите на компоненти за автомобилната
индустрия са подложени на изключителен контрол на качеството от своите клиенти, този тип производства
се стремят да избегнат субективния човешки фактор и
да имат пълна проследяемост на процесите. От доста
години насам се забелязва тенденция на преход от пневматични към електрически при инструментите за асем-
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блиране. Нашият
партньор в тази
област - фирма
DEPRAG, се е наложил като лидер в
областта на асемблиране, включително и при производители на компоненти в автомобилната промишленост. През
последните години
DEPRAG инвестираха много в разработването
на
нови контролери
за електрически
отвертки. Новото поколение контролери от типа
AST 6 и AST 40 са снабдени със сензорни дисплеи, като
колегите споделят, че тази тенденция ще продължи да
навлиза и в следващите поколения контролери на фирмата. Контролерите на DEPRAG позволяват да се контролира и проследява процесът на завиване, включително да
се визуализира и съхранява графиката на завиване, като
дават възможност контролерите да бъдат свързани посредством комуникация не само към машината, но и към
централна база от данни за запис и управление на информация. Всеки контролер записва информацията за всяко
едно завиване за 7 дни, а свалянето на информация може
да се извърши ръчно от потребителя или да бъде записана на сървър посредством допълнителен софтуер.
С оглед високите изисквания на клиентите DEPRAG
предлагат и електрически отвертки с двойно измерване на въртящия момент по ток и посредством вграден
сензор за въртящ момент, което повишава прецизността на завиване и сигурността на процеса. При този тип
отвертки може да се постигне точност на въртящия
момент <1% стандартно отклонение в целия диапазон
на въртящия момент в границите от 0,2 Nm до 350 Nm,
в зависимост от използваната отвертка.
Също така DEPRAG предлагат и цели машини в областта на процесите на завиване, като тяхното основно
предимство е това, че клиентът има един доставчик,
който е компетентен в областта на процесите на завиване и носи пълната отговорност за цялата машина.
Един от най-специфичните проекти на Индуматик в
областта беше свързан с производство на сензори за
автомобили. В основата му беше машина с няколко карусела, с която се реализира целият процес на асемблиране
на изделието. Нашето участие беше свързвано със завиването на винтове и тяхното подаване. Използвахме
електрическа отвертка с контролер, позволяващ пълна
проследяемост на всяка операция, и вибробункер за подаване на винтовете до отвертката. Поради специфичната форма на детайла в реализирането на тази задача
основна роля имаше изработката на инструмента за
подвеждане на винта до мястото на завиване, като
според нас възможността да предложим цялостно реше-
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ние, а не само отвертка и контролер, беше решаващо
при избора на доставчик от страна на клиента.
Друг интересен проект беше свързан с развиване на
предпазни транспортни болтове от детайли преди влагането им в производство. Тези болтове бяха затегнати с висок въртящ момент. Използвахме стационарна
пневматична отвертка с въртене обратно на часовниковата стрелка, с механичен съединител, който да не
позволи превъртане на детайла и изключва евентуално
нараняване на работника.

Петър Христов, организатор маркетинг,
Индуматик

Предлагаме разнообразни услуги в
областта на качеството
На българския пазар Инвенио РК ЕООД навлиза като
част от инженерна фирма с богат международен опит
и със свои представителства в Европа, САЩ и Австралия. Услугите, които предлагаме, са фокусирани в областта на обслужването на производители и доставчици в
областта на автомобилната индустрия. Инвенио груп е
един от лидерите в предоставянето на услуги, свързани
с подобряването и развитието на качеството в този
сектор, играещ стратегическа роля в индустрията не
само в общо глобален план, но също и в страните от
Централна и Югоизточна Европа. Нашите инженери
присъстват на всеки един етап от създаването на продукта – от идейната концепция до серийното производство. Предлаганите услуги в областта на развитието
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на качеството на доставките имат за цел оказване на
подкрепа при решаването на проблеми с качеството на
продукцията в ситуации, при които достъпните ресурси на предприятието са недостатъчни.
Основните области на приложение на нашите услуги
са пълна инспекция, пълен контрол, сортировка и поправка на компоненти. Нашите услуги са търсени в различни
случаи: когато доставените части са дефектни, клиентът изисква бърза реакция във връзка с рекламация на
компоненти; когато производственият процес е нестабилен и изисква 100-процентова проверка на частите
преди доставката им до клиента, когато стартира нов
производствен процес, изискващ допълнителен контрол,
в случай на недостиг на оператори и контрольори в
производството. Затова сред главните направления на
нашата специализация са именно услугите по контрол,
селекция и поправки на компоненти на клиента. В рамките на тази услуга, нашите проекти по контрол биха
могли да бъде извършени както в предприятието на
клиента, така също в негов доставчик във всяка една
точка на България или в база на Инвенио. В тази връзка
е важно де се посочи, че ние сме оторизиран доставчик
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на услугите CSL2 както за клиенти OEM, така също за
TIER 1, 2 и 3.
За дейността на Инвенио е характерна бърза реакция, висока еластичност и адаптивност към изискванията на клиента, достъпност 24 часа в денонощието и 7
дни в седмицата. Услугите ни могат да бъдат интегрирани с контрол на качеството на доставките и тяхното получаване от доставчика, както и с всеки етап от
производствения процес. Важна част от нашата дейност е свързана с услуги In-Client. Нашите консултации
включват: помощ в решаването на проблеми, свързани с
качеството, експертизи, оценка на пакета PPAP
(Production Part Approval Process). Екипът ни е ориентиран към постигане на висококачествени услуги, за които
се базираме върху използване знанието и опита на нашия инженерен отдел. Освен това, разработваме и реализираме методика за контрол и/или поправка на части и полагаме старания нашите методи за контрол да
бъдат максимално опростени и ефективни.
Фундаментите на нашия успех са високата удовлетвореност на нашите клиенти и постоянен екип от работници и служители, идентифициращи се с група Инвенио. Затова главната цел на дейността ни остава непроменена, а именно подпомагането на клиента в условията на динамично развитие на световните пазари и
оказване на подкрепа в постигането на успех в областта на качеството въпреки силната конкуренция.

Александър Шаранац,
директор на Инвенио РК ЕООД

Участваме в редица успешни
международни проекти в
автомобилната индустрия
Фирма Киттнер Анлаген- унд Машиненбау ЕООД произвежда машини от неръждаема стомана за измиване и
обезмасляване на детайли, форми и каси в автомобилната, електронната и машиностроителната индустрии.
Фирмата е немска с производство в България, а основните й пазари са Западна Европа, Русия, Близкия Изток и
Япония.
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В момента сме на финала на производството на проходна миячна машина за измиване на инвентарни форми
и каси с обдухващ модул. Проектът е в Мексико, а клиентът е голям световен производител на зъбни колела
за автомобилни гиганти като VW, Audi, Caterpillar и др.
Машината е интересна с това, че има регулируеми водачи, позволяващи измиването както на каси, така и на
форми за транспорт на зъбни колела с различни размери.
Така всички налични форми и каси ще се измиват в еднаединствена машина, което значително облекчава клиента и спестява разходи и време. Освен това машината е
енергийно ефективна, тъй като има специални кондензатори, улавящи образувалите се при процеса на измиване
пари и ги връща обратно в резервоарите на машината
под формата на топъл кондензат. По този начин се
спестяват допълнителни разходи за вода, препарат и
енергия за загряването им.
Друг интересен проект, реализиран преди около 3
години, е проектирането, производството и доставката на проходна миячна машина за детайли и вакуум сушилня. Клиентът е световноизвестен канадски концерн,
произвеждащ части и агрегати за автомобилната индустрия в завода си близо до Пловдив. Миячната машина,
освен с енергоспестяващ кондензатор, е оборудвана със
специален лентов филтър за улавяне на стружки и със
съвременен Siemens контролер и дисплей. След измиването на частите те се транспортират до вакуум сушилнята, където се постига процес на пълното им изсушаване под вакуум и чрез нагряване на температурата
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на въздуха в камерата. Процесът на изсушаване е високоавтоматизиран и се контролира със съвременен контролер и дисплей на Siemens.
Освен горните два проекта преди около 1 година нашата компания проектира, изработи и достави миячна
машина тип "фронт ладер", предназначена за измиване
на големи моторни блокове с товароносимост до 2500
кг. Особеното при машината е, че моторният блок се
позиционира посредством кран върху платформа, разположена на количка пред машината, след което автоматично се вкарва в машината. Измиването става с помощта на дюзови колектори, които се движат автоматично чрез мотор и верига. Процесите са високоавтоматизирани и се контролират със съвременен контролер и дисплей на Siemens.

Евгени Иванов, продуктов мениджър "Миячни
машини за малки детайли", Киттнер Анлагенунд Машиненбау ЕООД

Планираме инвестиции в областта на
метализацията с алуминий и
шприцоване на пластмасови изделия
Оскар Рюег България е основана през 2006 г. като дъщерно дружество на Оскар Рюег – Йона / Швейцария. Предметът на дейност на компанията майка е производството на високопрецизни щанцовани детайли и инструментална екипировка за нуждите на високотехнологичния
процес на щанцоване. С натрупаното ноу-хау в изработката на работни приспособления се дава възможност за
производство на сложни щанцовани детайли.
Компанията в Швейцария е водещ партньор на ОЕМ
доставчици като HELLA, Magneti Marelli и Continental,
които снабдяват редица реномирани автомобилни производители като Daimler, BMW, Volkswagen Group и други.
През първите години на своето съществуване българското предприятие, разположено в Стара Загора, се
ориентира изцяло върху окомплектовката и сглобяването на щанцовани в Швейцария детайли в монтажни групи с други метални и пластмасови компоненти, които
се доставяха за целите на голяма част от европейската
автомобилна промишленост.
След детайлен анализ на потребностите на крайните клиенти в Западна Европа продуктовото портфолио
от предлагани услуги постепенно се обогати. Така през
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годините бяха внедрени следните допълнителни индустриални дейности: процес по обезмасляване на метални
детайли, който ни позволи да навлезем в нови пазари,
отново в рамките на автомобилната промишленост;
услуги по сортиране и анализ на качеството; лазерно
надписване.
В настоящето компанията извършва монтажи и за
множество клиенти във и извън автомобилната промишленост, сред които лидери в своите сфери като: Belimo,
Haeny AG, Regloplas AG, Micronel. Нашият бизнес модел е
изграден на базата на 5 модула: проект мениджмънт;
снабдяване; монтаж; контрол по качеството; склад и
логистика.
На българския пазар сме в състояние да предложим
услуги по контрол на качеството, сортиране на изделия
на територията на контрагента, логистични услуги от
и до Централна Европа, монтажи, съобразени с най-високите стандарти за качество, управление на проекти и
снабдяване на компоненти по чертеж на клиента.
Комбинацията на ноу-хау на високо ниво от компанията майка и условията в България за ефективни производствени резултати създават нашата рецепта за успех. Това допринася и за възможността на сектора да
продължи успешно представянето си в пазарните сегменти на нашата индустрия.
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Тенденцията на фирми от Германия, Швейцария и други държави да търсят решения за бъдещи проекти в
сътрудничество с фирми като нашата става все поинтензивна. Това ни позволява да планираме в момента
следващите ни инвестиции в областта на метализацията с алуминий и шприцоване на пластмасови изделия.
Това ще бъдат и най-новите услуги, които ще предложим на клиентите си. Метализацията ще намери приложение като допълнителен процес при някои видове огледални бленди, които се използват при фаровете. А шприцоването на пластмасови изделия ще улесни гъвкавостта ни да предоставим точната и навреме опаковка за
нашите продукти.
Искаме нашите клиенти да бъдат максимално удовлетворени, затова стратегията ни към тях се гради на
три основни принципа: прозрачно офериране; доставка
точно навреме и без никакви отклонения от изискването за качество; моделиране на производствения процес
според нуждите на клиента.

Александрос Вореопулос, изпълнителен директор
на Оскар Рюег България ЕООД

Предлагаме хидравлични системи с
широко приложение в автомобилната
индустрия и мобилната техника
Рейсистем е търговска и инженерингова фирма, специализирана в областта на хидравликата, хидрозадвижването и високоефективните енергийни задвижвания с
промишлено и батерийно захранване.
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Акцент в дейността ни е инженерингът на решения
за различни сектори. Изработваме богат набор от хидравлични системи, които могат да се използват за ремонт, диагностика, сервиз и други задачи в автомобилната индустрия. Широко приложение системите ни намират и в мобилната техника – кранове, автовози, камиони, влекачи.
Предлагаме разнообразна гама хидравлични изделия,
включително: зъбни и бутални помпи; секционни, моноблочни и електромагнитни разпределители; клапанно-регулираща апаратура; хидромотори и сервоуправления;
хидравлични цилиндри; асинхронни и постояннотокови
двигатели, както и моторпомпи.
Фирмата ни проектира и изработва мини агрегати,
хидравлични станции и комплексни системи за мобилни
машини и индустриално оборудване. Портфолиото ни
включва още изработване на електроуправления и PLC
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задвижвания на хидросистеми, както и извършване на
дефектиране и ремонт на хидравлични елементи и възли.
Предлагаме също и диагностика и сервиз на хидравлично
оборудване.

Ивайло Дянков, управител на Рейсистем

Предлагаме разнообразни метални
детайли за автомобилостроенето по
задание на клиента
Синтер-М АД е български завод, специализиран в производството на синтеровани (прахово металургични)
детайли и инструментална екипировка. От създаването си през 1981 г. се усъвършенстваме и предлагаме на
нашите клиенти различни компоненти за двигатели, редуктори, стартери, плъзгащи лагери, електрически инструменти, хидросервоуправления, заключващи системи
и декоративни елементи от метал. Горди сме, че можем да бъдем полезни в различни сфери на индустрията
като автомобилостроенето, земеделието, хидравликата, електротехническата промишленост и др.
Предлагаме средно- и едросерийно производство на
части за машиностроенето за кратък срок, включващо
пресоване, калиброване, струговане, резбонарязване, шлифоване и термообработка, по зададен от клиента чертеж.
Разширяването на продуктовата ни гама през последните години е фокусирано върху нуждите на автомобилния сектор и хидравликата. Произвеждаме части за
хидравлични помпи, зъбни колела за редукторни задвиж-
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вания, хидравлични
повдигачи за BMW
и Mercedes, фланци
за изпускателни
тръби, ангренажни
зъбни колела, ротори за водни и маслени помпи, лагерни елементи, полюси за ел. двигатели и др.
Използваните
материали за производството на
метални части от Синтер-М АД са разнообразни – мед,
месинг, бронз, алуминий, неръждаема стомана, желязо и
неговите сплави в зависимост от изискванията на клиента.
Предприятието разполага с модерно оборудвана лаборатория, където се извършва контрол по време на
всички етапи – от материалите до крайния продукт.
Здравината и устойчивостта на детайлите е гарантирана и придружена със сертификат за качество.
Благодарение на инвестиции и ноу-хау, на практика,
производството на метални детайли за автомобилостроенето в Синтер-М АД няма граници. Наличната
техника в Инструменталния отдел на завода позволява
създаването на качествена инструментална екипировка по задание на клиента.

Димитър Митев, прокурист, СИНТЕР-М АД

45

във фокус
SIEMENS NX е
предпочитано решение в
автомобилната и
аерокосмическата
индустрия
SpaceCAD доставя първокласни
CAD/CAM/CAE решения на потребители, търсещи конкурентна способност чрез иновации и ефективни
работни процеси, в това число и
решения за компании в автомобилната индустрия.

Daimler e име, което няма нужда от
представяне. Автомобилите с марка
Mercedes-Benz са премиум бранд, наложен като синоним на стил, функции,
качество и висока потребителска
удовлетвореност. От 2010 година
Daimler е стандартизирала дизайна,
проектирането и производството на
леки автомобили и камиони върху
платформата на SIEMENS PLM
Software - NX за CAD, CAM и CAE, и
Teamcenter PLM за управление на данните и инженерния процес.
SIEMENS NX е предпочитано решение в автомобилната и аерокосмическата индустрия, високотехнологичната електроника, тежката и
транспортната промишленост, както и стоките за бита. NX ускорява
дизайна, проектирането, конструирането и документирането на сложни продукти, независимо дали тази
сложност се задвижва от размера на
асемблирания модел (тежка, космическа и автомобилната промишленост), или описанието на сложни и
форми с естетични повърхнини (индустриален дизайн и формообразуващи инструменти).
За фирми производители на детайли във веригата на поддоставчиците на Daimler, SIEMENS предлага
специализирани пакети на NX, съобразени с изискванията на корпоративния стандарт на Daimler. Със
SIEMENS NX фирми, сертифицирани
за доставка на детайли за автомобилната индустрия, могат директно да се включат във веригата доставчици на Daimler.
И обратно, производители на детайли, които са стандартизирали
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процесите си за проектиране, техническа подготовка и производство
върху SIEMENS NX, могат по-лесно да
получат сертификат за съответствие с изискванията на автомобилните стандарти (Continental). В България това вече е доказан факт.

Бальо Динев,
управител на Спейскад ООД

Предлагаме разнообразен
набор от услуги в
областта на прецизното
измиване
Тех Индустри България ЕООД е
специализиран доставчик на препарати и инсталации за прецизно измиване на части и детайли. С нарастващите изисквания към доставчиците на механично отработени
компоненти нарастват и предизвикателствата по намирането на правилната технология за измиване.
Затова ние сме първата компания в
България, която се фокусира върху
технологии за постигане на най-важния показател за качество при доставчиците към автомобилната промишленост – „техническата чистота“. Терминът „техническа чистота“ (или „technische Sauberkeit“ на немски език) се отнася до намаляването на замърсяванията, така че частиците да не възпрепятстват последващата обработка или функционалността на детайла. Основните
методи и направления за измерване
и документиране на техническата
чистота са посочени в стандарт
ISO 16232 или в немския еквивалент
VDA Band 19. В този стандарт са
заложени изискванията за качество
и методите за определяне на количеството остатъчни частици и
замърсявания върху детайлите след
обработка и измиване. В зависимост от тези изисквания, както и
според възможностите и бюджета
на клиентите ни, ние намираме правилния метод за миене на детайли.
Сами по себе си спрей миещите
машини и инсталации не са гаранция, че инвестицията ще донесе със
себе си резултати. Това, което ние
правим, освен да доставим машината, е да преценим оптималния вид
на миещата камера, налягането,
филтрацията, броя резервоари и разположението на дюзите. Освен
това ние снабдяваме клиентите с
правилните препарати, пускаме ин-
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сталациите в експлоатация и настройваме управлението изцяло на български език. Съвместно с наша лаборатория в Германия правим необходимия брой гравиметрични тестове и издаваме съответната документация за техническа чистота.
За компаниите, които сега започват да търсят решение за миене на детайли и отливки, както и за тези,
които не могат на този етап да инвестират в технология, ние имаме готовност да поемем услугата по измиването на компонентите, лабораторните тестове
и доставката до крайните им клиенти в Европа. А тези,
които са готови да инвестират, ще намерят при нас
най-правилното решение, изчислено спрямо бюджета, с
който разполагат. Едно от най-интересните ни предложения включва многокамерни инсталации, в които
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почистването става посредством едновременно
пръскане през плоскоструйни 3D дюзи и „наводняване“
на камерата с препарат. Отделни камери за отделните миещи разтвори са необходими, когато производителят трябва да постига прецизно почистване без
остатъчни частици или има специално изискване за подготовка на повърхнината за последваща обработка.
Възможни са различни цикли като например почистване-изплакване-сушене или обезмасляване-фосфатиранеизплакване, почистване-консервиране и т. н. Специални
датчици следят за състоянието на разтворите, а софтуерът на български език позволява лесно управление
от страна на оператора. С нашите инсталации детайлите са не просто чисти, а „технически“ чисти, което
автоматично прави нашите клиенти конкурентоспособни доставчици, спестявайки им същевременно разходи за препарати и енергия.

Янко Зайков,
управител на Тех Индустри България

Голям обем компоненти на ТЕ
Кънективити се използват дългосрочно
от множество фирми в страната
Поради динамичното развитие на сектора от съвременния автомобил се очаква да бъде по-икономичен, поекологичен, по-комфортен и по-безопасен. Отговорите
на тези предизвикателства открояват ТЕ Кънективити (ТЕ) не само като производител на електромеханични компоненти, но и като технологична компания, ана-
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лизираща своевременно последствията от налагащите се технологични тенденции, за да ги материализира в иновативни компоненти.
Повишаващите се изисквания за
намаляване на вредни емисии и покачване на КПД на двигателите налага
използването на бордови мрежи с 48
V с цел по-висока регенеративна енергия към акумулатора при по-слаби токове и по-тънки кабелни сечения. Повисоката енергия при намалени сечения и размери води до по-високи температури и вибрации при двигателите, при което конвенционалните
автомобилни контактни системи са
ненадеждни. Затова ТЕ създава контактната система HFE 1.2, издържаща на най-висок клас вибрации чрез
повишена силова нормала на контактуване и особена конструкция за неутрализация на външен стрес. Чрез
сребърни покрития, нови сплави и
повърхностни слоеве HFE 1.2 работи
надеждно при температури>= 150
°C.
За по-лека маса при бордовия кабелаж ТЕ предоставя Litealum™, система за кримп на алуминиеви проводници, както и миниатюрни конектори
NanoMQSи MCON 0.50, заемащи 2
пъти по-малко пространство от конвенционалните MQS и MCON.
Сензорите на ТЕ са се наложили в
регенеративните спирачни системи,
при старт-стоп системите и при управленията на задни оси. ТЕ има
дългогодишен опит и при интегрирането на няколко сензора в общ модул, каквито се прилагат при автоматични скоростни кутии или при
кутии с двоен съединител. ТЕ подпомага конструкторите не само при
оптималния избор на сензорна технология, но и при дизайна на електрониката и механиката.
Поради навлизането на все по-
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сложни асистиращи шофирането
системи (ADAS) е
необходима непрестанна комуникация на бордовата електроника с инфраструктурата (Car2X) и
с другите МПС в
близкото
обк р ъ ж е н и е
(Car2Car), при което данните да
постъпват в реално време. Такива
магистрали за данни вече съществуват, но решаващ е ценовият им аспект. ТЕ доказва в изследванията си,
че с обикновена, не екранирана усукана двойка и стандартни постояннотокови автомобилни конектори
може да се реализира Етернет - обмен при 100 Мб/с или дори 1 Гб/с.
Така продължава използването на
стандартните автомобилни конектори, като се разширява приложението им и за обмен на данни. Паралелно с това ТЕ предлага на автопроизводителите алтернативни комуникационни системи по коаксиални кабели или полимерни оптични влакна,
за повече гъвкавост при избора на
преносна технология.
Превръщането на автомобила в
комуникационен и мултимедиен
център на колела води и до усложняване на антенната техника. В сравнение с днес, броят на антените в
автомобила ще нарасне съществено,
защото наред с обмена на данни с
околната среда ще трябва да се интегрират и стандартите за мобилна комуникация. Това не е възможно
при наличната двумерна антенна
технология в ограничено пространство – затова ТЕ предлага 3-мерна
концепция за реализация на повече антени в същото пространство без
съществено увеличаване на разходите.
Без съмнение: електромобилността и мрежовите комуникации възвестяват нова технологична ера в автомобилната индустрия. Наличните
над 18 000 патента утвърждават
способността на ТЕ Кънективити да
реализира в серийно производство
нови технологии и процеси при неизменния принцип: високият темп на
иновации и високата надеждност са
неразривни.
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Голям обем компоненти на ТЕ от изброените области се използват дългосрочно и от многобройни фирми в
страната ни, които са утвърдени поддоставчици на
кабелни системи и автомобилна електроника за европейските автомобилни компании.

Росимир Падалски, търговски представител,
ТП ТЕ Кънективити Джърмани ООД

Turcon® Roto L гарантира удължен живот
на уплътнението при мостови системи
Trelleborg Sealing Solutions е основен доставчик на уплътнители за производителите на оси и водещи мостове за селскостопански превозни средства и такива извън
пътната мрежа, както и за леки и товарни автомобили
с интензивна експлоатация. Новият уплътнител Turcon®
Roto L е разработен така, че да гарантира удължен живот на уплътнението при мостови системи. Уникалното при него е, че уплътнява само когато е необходимо.
Това редуцира триенето, като по този начин се намалява и разходът на гориво и се пести енергия. Turcon® Roto
L е първото уплътнение, проектирано да уплътнява само
когато е необходимо, например в системи за напомпване на гуми. Премахвайки излишното триене и усукващия
момент, значително се удължава експлоатационният
цикъл на уплътнението и най-важното - намалява се количеството изразходвано гориво. Уплътнението Turcon®
Roto L се активира само когато системата е под налягане. Наличието на налягане в системата притиска уплътнителя към уплътняваната повърхност, докато налягането се освободи.

Сред характеристиките
и предимствата на решението са: удължен живот на
уплътнението; работа
само при нужда; елиминирано триене, когато системата не е под налягане;
възможност за енергоспестяване; подобрена безопасност; възможности за значителни икономии на гориво; възможност за напомпване
и изпускане на налягане от гумите на превозното средство в движение, което пести време и свежда до минимум периодите на престой; условия за цялостно намаляване на оперативните разходи.
Когато системата е под налягане, с Turcon® Roto е
налице два пъти по-малко от стандартното триене при
уплътнителни решения за мостови системи. Това осигурява редица ползи за собствениците и ползвателите на
превозните средства и може да доведе до значително
по-ниски експлоатационни разходи.
Обикновено регулирането на налягането на големи
гуми отнема между 20 и 30 минути. С Turcon® Roto тази
операция може да се извършва, докато превозното средство е в движение, като така значително се повишава
ефективността и необходимото за регулиране време се
оползотворява в работа вместо в престой.

Георги Петров, инженер-продажби,
Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД

Инженерната и бизнес платформа
3DEXPERIENCE улеснява управлението на
развойни и производствени проекти
Когато става дума за 3DEXPERIENCE, най-новата инженерна и бизнес платформа за управление на развойни
и производствени проекти на фирма Dassault Systemes,
все по-малко споменаваме понятията CAD, CAE, CAM и
PLM. За много инженери, работили в изминалите две десетилетия, доминирани от цялостно дигитализиране на
инженерните процеси, липсата на тези понятия предизвиква учудване и притеснение. Сблъскваме ли се с нещо
ново? Отговорът е „да“ и „не“. Да, защото 3DEXPERIENCE
е създадена с поглед към бъдещето, такова каквото ни
очаква то в областта на промишления дизайн, виртуалните симулации и управлението документооборота след
няколко години. „Не“, защото всички, познати на стотици хиляди инженери продукти на Dassault Systemes CATIA,
SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA и много други,
могат да надграждат 3DEXPERIENCE под формата на
приложения по примера на мобилните приложения.
Dassault Systemes, един от технологичните лидери в
създаването на софтуерни 3D системи, акумулира ценен
опит за създаването на Цифрови макети на изделието
(Digital Mock-up). В по-късен етап на развитие се добави и
концепцията за Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM). Следващата технологична стъпка е логично
следствие на първите две. Тя осъществява цялостна синхронизация на организационните, развойните, производствените и търговските процеси в компанията. Данни и
документи се обединяват в единен източник на информация, служещ за Информационна магистрала в проекта.
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3DEXPERIENCE, като обща Информационна магистрала за компанията,
позволява оторизиран достъп до информацията не само за участниците
в него, но и за крайния клиент. По този
начин може да бъде предотвратена
нежелана посока на развитие на предназначено за употреба от самия него
изделие, продукт или съоръжение още
в ранен етап. Тази обратна комуникация, за чието осъществяване е отговорна 3DEXPERIENCE, е гаранция за подобряване на синхрона в работата на
отделните екипи, за скъсяване на времето за доставка на продукта на клиента и за повишаване на качеството.
Сред основните характеристики на
3DEXPERIENCE е фактът, че това е
първото в света системно решение,
изградено на принципа на съчетаване
на най-добри практики от различни
индустрии в специализирани приложения. Освен това 3DEXPERIENCE използва изключително модерна програмна
архитектура, която позволява интеграцията на различни решения, комбинирана с интуитивна работна среда,
стандартизирана за всички приложения. Не на последно място, платформата превъплъщава в реален продукт
визията на Dassault Systemes за бъдещите методи за разработка на иновативни продукти при използване на
възможностите на социалните медии
за комуникации и екипна работа.
3DEXPERIENCE е ориентирана към
нуждите на различните индустриални сектори, като предлага предварително създадени конфигурации, типични за даден индустриален сектор,
наричани „Индустриални светове“.
Тези предварителни конфигурации са
създадени на базата на опита на потребителите от повече от 30 години и на най-добрите практики, заложени както в съществуващите приложения, така и в новите такива,
създадени специално за 3DEXPERIENCE.

Хайкад Инфотех

Festo е доказан партньор
на производителите и
доставчиците в
автомобилната
индустрия
Festo разработва високоефективни решения за автоматизация в индустрията на базата на над 15-годишен опит в сферата на системите за манипулиране и асемблиране
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в различни браншове, включително
в автомобилната промишленост.
Компанията предлага цялостна гама
пневматични и електрически системи за повишаване на ефективността и съкращаване на циклите на проектиране и производство. Сред акцентите в портфолиото на Festo за
автомобилостроенето са патентована мехатронна многоосова модулна система, пневматични системи
и решения за манипулиране в разходно ефективни LCA (Low Cost
Automation Installation) инсталации,
серво-пневматични, електрически и
хибридни решения за манипулиране,
както и смазочни технологии и цялостен инженеринг.
Фирмата предлага широк набор
от продукти и системи за автоматизация на всички етапи в автомобилното производство, както и за
Tier 1 доставчиците в сектора,
включително предварително, същинско и финално асемблиране, бояджийски цехове, производство на двигатели и трансмисии и др. Готовите
за инсталиране стандартни и персонализирани решения на Festo гарантират по-ниски разходи за внедряване и експлоатация и по-ефективно планиране на производствените
процеси.
Каталогът на компанията за етапа на предварително асемблиране
включва богата гама продукти и решения, сред които вакуум генератори тип OVEM, стандартни цилиндри
тип DSBC/DSBG по ISO 15552 и
кръгли цилиндри тип DSNU, вендузи
тип ESV и др.
За фазата на същинско асемблиране Festo предлага гъвкави пневматични системи и решения, които осигуряват прецизно позициониране на
компонентите, включително при
заваряване. Гамата включва шарнирни цилиндри тип DW, оси със зъбен
ремък тип EGC/EGC-HD, вентилни
острови VTSA, комбинации от шлаух и съединители тип PAN-V0 и тип
QS-V0 и др.
В бояджийските цехове пневматичните решения на Festo осигуряват висока производителност, прецизен контрол и безопасност при
работа. Пропорционалните регулиращи разпределители за налягане тип
VPPM, сензорите за поток тип
SFAM-90, вентилните острови тип
CPX-MPA и пневмоподготвящите
елементи от серията MS9, надежд-

но предотвратяват появата на конденз и попадането на масло, ръжда
или прах в системите за сгъстен
въздух.
Производителите в автомобилостроенето могат да се възползват
от високоефективните пневматични системи на Festo и в етапа на финално асемблиране в автомобилната
индустрия, където решенията на
компанията позволяват прецизна
работа и с най-миниатюрните компоненти, както и значително ускоряване на процесите.
Няма друг етап в автомобилостроенето, който да се характеризира
с толкова широк набор от различни
задачи и операции като финалното
асемблиране и тестване на автомобилите. Пневматичните компоненти на Festo, сред които паралелните
хващачи тип HGPT-B, серво-пневматичната позиционираща система
тип CMAX за CPX-терминал, осите
със зъбен ремък EGC/EGC-HD и трансмитерът за позициониране SMAT8M, гарантират тяхното много полесно и бързо изпълнение.
Не на последно място, каталогът
на Festo за автомобилната промишленост обхваща и широка гама решения за оптимизиране на производството на двигатели и предавателни механизми: датчици тип SOPA,
спиращи цилиндри тип DFST, пневматични мини шейни тип DGSL, задвижвания тип DGC, стандартни цилиндри с саморегулируемо демпфериране
тип ADN-PPS и др.

Мария Гаджева, Маркетинг,
Фесто ЕООД
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Индустриалните климатизиращи системи
Blue e+ от ново поколение
поколение на Rittal
гарантират оптимална ефективност
Сред иновациите в областта на ОВК решенията в
портфолиото на Rittal е серията високоефективни охладители за стенен монтаж Blue e+. Те гарантират
до 75% по-добра ефективност благодарение на интегрираните компоненти за контрол на скоростта и технологията с вградена термотръба Heat pipe. Моделите
от серията се отличават с отлична гъвкавост и разнообразни приложения, като са подходящи за внедряване в индустриални обекти по целия свят с различни номинални напрежения на мрежата.
Сред предимствата на новата серия нa Rittal от ново поколение е подобреният експлоатационен живот на
компонентите и на охладителния модул благодарение
на специално разработена технология за щадящо компонентите охлаждане. Климатиците разполагат с три
контролни режима, сензорен дисплей и интелигентни
интерфейсни решения, които позволяват лесно и удобно управление.
Серията Blue e+ е последното достижение на компанията в областта на енергийно ефективните решения за охлаждане. Дизайнът им е базиран на иновативна хибридна технология, която гарантира непостигани досега икономии на енергия. Системите работят в
активен охладителен цикъл. Интегрираните регулатори на скоростта осигуряват контролирано охлаждане
спрямо моментните потребности. Вградената термотръба позволява пасивно охлаждане като разсейва
(извежда) топлината от тялото на климатика, когато околната температура в помещението падне под
зададената чрез контролния панел стойност.
Моделите от серията Blue e+ разполагат с енергиен етикет съгласно най-новите изисквания за етикетиране на уреди, свързани с енергопотреблението. В него фигурират стойностите на коефициента за обща
енергийна ефективност и на коефициента за сезонна
енергийна ефективност на климатика.
Иновативният дизайн на охладителите осигурява
постоянна температура в корпуса, която може да бъде настройвана от потребителя в зависимост от зададения контролен режим. Това позволява висока надеждност на уреда през целия жизнен цикъл.
Едно от най-значимите предимства на високоефективната серия климатици на Rittal е опростеното и
гъвкаво управление. Благодарение на NFC интерфейс охладителите могат да бъдат контролирани отдалечено с помощта на мобилно приложение за смартфон или
таблет. Интерфейсните възможности на моделите
включват и USB порт, посредством който може да бъде извършван бърз анализ на устройството със специализирания фирмен софтуер за диагностика RiDiag. Възможен е и отдалечен мониторинг чрез Ethernet. Серията Blue e+ се отличава с подобрена параметризация,
усъвършенствани възможности за достъп до данни за
работата на системата и опция за извеждане на мно-
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гоезични съобщения на интелигентния дисплей.
Охладителите позволяват изключително лесна и бърза инсталация, като универсалният корпус на уреда е
подходящ както за стенен вътрешен, така и за частично-външен или външен монтаж. Климатиците не
изискват почти никаква поддръжка, а подмяната на
филтъра става бързо и без да са необходими инструменти.
"Rittal извежда на преден план енергийната ефективност и иновативните решения за Industry 4.0 и доказва
важността на средните по мащаб компании за глобалната индустрия", заяви канцлерът Ангела Меркел по
време на посещението на щанда на Rittal на Панаира в
Хановер през Април.
"Rittal поддържа лидерска позиция на глобалния пазар на охладителни системи. Първоначалните тестове на серията климатици в автомобилната индустрия
показаха, че развитието на технологията вече отговаря на потребностите и очакванията на реални промишлени приложения. Резултатите са впечатляващи.
Актуални тестове на ефективността на системите,
проведени в базата на Audi в Инголщад, Германия, доказват енергийни спестявания от близо 80%", коментира Фридхелм Лох, собственик и главен изпълнителен
директор на Rittal.
Контакти: Ритал ЕООД
София, П.К. 1592, бул.“Искърско шосе“ №7, ж.к.
Дружба 1, Търговски комплекс Европа
Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056
Факс: +359 (2) 4390659 е-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg
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ecoMill 50, ecoMill 70 - най-ефективното
решение за 5-странно фрезоване
DMG MORI предлага ecoMill 50 и
ecoMill 70 за 5-странната обработка на детайли, вариращи от найопростени до най- сложни, в сегмента на входящо ниво машини на
добра цена.
ecoMill 70 със своя удължен ход
по осите и мощен 12,000 шпиндел
носи утвърдена представа за машина за 5-странна обработка, насочена към клиенти ориентирани
към качеството и разполагащи с
умерен бюджет. Следвайки успеха
на ecoMill 50, DMG MORI предлага
и уникалния ecoMill 70 в сегмента
на входящото ниво, който позволява точна и ефективна обработка на големи и сложни детайли,
благодарение на значително подългия ход по осите X / Y / Z от
750, 600 и 520 mm .
От както беше представен през
2010 година, ecoMill 50 впечатлява
своите потребители като универсално решение за 5-странна обработка на опростени и сложни детайли, със своята NC въртяща маса (с обхват на въртене по ос В:
-5° / +110°). Д-р Майкъл Бут, Управляващ Директор в DMG MORI
ECOLINE AG, казва: "Продължаващият успех на серията ECOLINE
ни накара да разширим постепенно нашето продуктово портфолио.
Решението ни да развием ecoMill 70
като втора универсална фрезова
машина за големи детайли е пряк
отговор на специфичните търсения на клиентите ни за увеличаващият се машинен спектър."

Ключът към
прецизността: NC
въртящата маса, която е
подложена на изпитания и
тестове хиляди пъти във
времето.
Патентованата NC въртяща
маса, с повърхност за закрепване
на детайли до ∅ 800 x 620 mm, включена стандартно във версията
ecoMill 70, може да бъде натоварен
до 350 kg. Ходът на завъртане по
ос B е от -10° до +95°. Машина
ecoMill 50 е снабдена с NC въртя-
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ща маса с размери ∅ 630 x 500 mm
и е подходяща за детайли до 200 kg.
Ходът на завъртане по ос B е от
-5° до +110°.
Затягането на хидравличната
маса и цифровите задвижвания на
ecoMill 50 и ecoMill 70 дават възможност за висока точност на обработката дори и при трудни условия на
отнемане на метала. Тези характеристики са особено забележими при
точните обработки и допустимия
толеранс на срещуположни разстъргани отвори. Директната измервателна система, като опция, и постоянно въртящите се ролкови направляващи с централно мазане, осигуряват висока степен на точност.

Потребителя може да постигне
най- добри резултати при фрезоване благодарение на мощния 12,000rpm шпиндел, включен стандартно
в двете ecoMill 50 и ecoMill 70. Като
допълнение намаленото време за
смяна на инструмента се постига
благодарение на верижния тип магазин, снабден с двоен манипулатор, и място за 32 инструмента за
ecoMill 70- (SK40), и 16 инструмента за ecoMill 50 (с опция за 32), включени стандартно. Нещо повече, серията ecoMill може да бъде снабдена с опция 3D quickset за дигитален
контрол и корекция на кинематиката на машината и възможност
за подготовка за автоматизация.

ние на използването на здрави елементи. 100 часова проверка на качеството, включващо фрезоване и
струговане преди доставка на всяка машина, одобрение на подобренията на продукта от отдел качество след усилени полеви изпитания, носят най-високата сигурност на клиента. Освен това,
всички нови ECOLINE машини са с
удължена гаранция за части и сервиз, включена стандартно.

Предимства
•Максимална ефективност- 5странна обработка на опростени или сложни детайли.
•Максимална точност - NC
въртяща маса с цифрово управление и обхват на въртене от 115° (-5° до +110°) за
ecoMill 50 и 105° (-10° до +95°)
за ecoMill 70
•Мощен 12,000-rpm шпиндел,
включен стандартно
•Бърз ход по осите: 24 m/min
•Дълъг ход по осите (X/ Y/ Z):
ecoMill 50: 500/450/400 mm;
ecoMill 70: 750/600/520 mm
•Смяна на инструмента с 32
гнезда стандартно за ecoMill
70 и 16 гнезда стандартно за
ecoMill 50
•3D-технология за контрол
•DMG MORI SLIMline (15" /
Operate 4.5 от SIEMENS)
•DMG MORI SLIMline (15" /
HEIDENHAIN TNC 620)
•Максимална икономия на
мястото заемано от машината- улеснен достъп до
въртящата маса от вън,
голяма работна зона с минимална нужда от място.
•PROGRESSline - Индикатор
на оставащото време за обработка и количеството на
цялостния машинен процес.

Първо качество за
вашата ECOLINE машина
ECOLINE първо качество представлява максимална надеждност
при производство 24/7, благодаре-
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Машини за обработка
на листов материал
Инженеринг ревю – списанието на българската индустрия, фокусира
вниманието на аудиторията си върху една изключително интересна част
от машиностроителния сектор - машините за обработка на листов
материал. В два поредни броя на изданието – 8 и 9/2015, ще въведем
темата с кратко представяне на най-често срещаното оборудване при
различните технологични операции по обработката на листов материал, след което ще развием темата, като представим най-интересното,
актуалното и специфичното, което се предлага или случва на българския
пазар в тази област.
Следващата част на статията, която подготвяме за последния за
тази година брой на сп. Инженеринг ревю, ще бъде поднесена под формата на Технологичен и продуктов преглед, ще даде възможност на компаниите производители и доставчици да представят най-актуалните си
технологични и продуктови решения в областта на обработката на листов материал, техните приложения и функционални предимства.

Технологични операции и
машини за обработка на
листов материал въведение
Една от най-ефективните технологии за масово производство на изделия от листов метален и неметален материал е студеното листово
щанцоване. При този метод материалът се обработва посредством пластична деформация в студено състояние. Сред предимствата му са високата производителност и възможността за бързо и разходно ефективно
серийно производство на различни
плоски и сложни пространствени детайли. Чрез щанцоване обикновено се
обработва листов материал с неголяма дебелина, който е под формата
на листове, ленти или ивици.
Наборът от технологични операции, прилагани за обработка на листов материал, включва изрязване и
пробиване, огъване, изтегляне, формоване, планиране и калиброване и др.
За отделните операции в съвремието ни се използват различни високотехнологични машини и инструменти, които осигуряват оптимална
производителност, прецизност,
бързина и качество на изработка.
Щанцоването условно обхваща
две групи операции – разделителни и
формоизменящи, при които листовият материал претърпява различни
манипулации. Разделителните операции се състоят в пълно или частично разделяне на изходния материал.
Такива са отрязването, изрязването,
пробиването и др. Формоизменящите операции включват промяна на
формата на листовия материал чрез
еластична и пластична деформация
без разрушаване. Използват се методи като огъване, усукване, дълбоко
изтегляне, студено пресоване и др.
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Съвременните комплексни високотехнологични машини и линии за
производство на изделия от листов
материал често позволяват комбиниране на няколко операции, като
рязане и огъване, изтегляне и пробиване и други комбинации, на една
установка.

Разделителни операции за
обработка на листов
материал
Изрязването и пробиването на
листов материал са сходни операции,
при които се използват поансон и
матрица за разделяне на изходната
заготовка по затворен контур. Двете получени части се наричат детайл
и отпадък. Когато външната част от
заготовката е отпадък, а вътрешната част на получения профил е детайлът или изделието, процесът се
нарича изрязване. При пробиването
конфигурацията е обратната.
В производствената практика се
използват и вариации на тези операции с различна цел и качество на крайния продукт: чисто изрязване и пробиване, зачистване, просичане, обрязване и др.

Формоизменящи операции
Формоизменянето на изходната
заготовка чрез еластична и пластична деформация за изработката на
различни детайли от листов материал е широко използвано в съвременната практика. Най-често се прилагат операции по огъване и изтегляне
на материала посредством различни
машини и оборудване.
Огъването представлява процес
на пластично деформиране на отделни участъци на плоска заготовка за
получаването на обемен детайл, при
което вътрешните слоеве на мате-

риала се свиват, а външните се разпъват. Освен за плоски заготовки,
огъване се използва и за профили с
различна геометрия, и тръби.
При изтеглянето плоски заготовки с различна форма се превръщат в
кухи обемни детайли (осево-симетрични детайли, кутии, изделия с неправилна форма и др.). Според дебелината на стената на полученото
изделие в сравнение с изходната дебелина на заготовката различаваме
изтегляне със или без изтъняване.
Други формоизменящи операции за
изработка на изделия от листов
материал са отбортоване, релефно
формоване, планиране (изправяне),
калиброване и др.

Машини за огъване на
листов материал
Сред най-широко използваното
оборудване за огъване на листов
материал в машиностроенето са
абкантите. Чрез тях се извършва
многостепенно огъване на метални
и неметални заготовки за единично
или серийно производство на изделия
или профили с проста или по-сложна
форма и геометрия. В зависимост от
начина на огъване, абкантите се
подразделят на „престилков“ (за листов материал с по-малка дебелина) и
„въздушен“ тип. На пазара са достъпни широка гама от стационарни и
мобилни електромеханични, пневматични и хидравлични абканти с различни размери и функции. Най-високотехнологичните решения са оборудвани с различни системи, които позволяват в комбинация с огъването
да се прилага и перфориране, отрязване, щамповане и др.

Машини за рязане и разкрой
За рязане и разкрой на листов
материал в производството на различни плоски и обемни изделия се
прилага изключително широка гама
от машини, включващи механични
ножици и гилотини, както и различни механизирани системи, използващи богат набор от технологии, като
плазмено, газо-кислородно, лазерно,
водно рязане и др. При различните
машини варират качеството, параметрите и възможностите на рязане, както и характеристиките на
подходящите за обработка заготовки от листов материал. Съвременни
системи за управление и автоматизация гарантират подобрено каче-
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ство и ефективност на работа, повисока скорост на изработка и значително намаляване на производствените разходи.

Машини за плазмено рязане
При обработката на листов материал се използват широка гама от
операции за плазмено рязане. При
стандартното плазмено рязане се
използва плазмена струя от „режещ“
газ. За по-високо качество на среза
се прилага плазмено рязане с двоен
поток (режещ и защитен газ). Други
подходи, използвани за повишаване
на качеството на рязане, са: въздушното рязане, използвано предимно за
рязане на обикновени стомани; плазменото рязане с воден щит; плазменото рязане с водно впръскване и др.
Машините за плазмено рязане
могат да са както ръчни и компактни, така и тежки механизирани системи с големи размери. В серийното
производство на изделия от листов
материал се използват портални или
конзолни машини с цифрово-програмно управление, CAM/CAD софтуер и
висока степен на автоматизация.

Машини за газо-кислородно
рязане
Газо-кислородното рязане е сред
най-икономичните методи за рязане
листов материал, включително с

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

голяма дебелина. Съвременните машини за газо-кислородно рязане използват автоматичен контрол на налягането на газа и въздуха и автоматично управление на работния процес. Сред широко използваните в
практика решения са порталните
машини с ЦПУ, както и машини за
многорезакова обработка за по-високопроизводително и икономично рязане. Машините с цифрово управление днес позволяват и термично
газо-кислородно рязане на листов
метален материал (вкл. стомана),
при което са автоматизирани процесът на рязане, подготвителните
операции по заготовката, подаването към машината, разтоварването
и разпределението на изрязаните
детайли и др.

Машини за водно рязане
Водното рязане е метод за прецизно и висококачествено обработване на листов материал, включително на чувствителни към високи
температури материали. Предимство е чистотата на процеса – без
използване на вредни течности или
газове. Чрез водно рязане могат да
се изработват и изделия с много
сложна форма, включително триизмерна, посредством специализиран
софтуер за проектиране и производство.
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На пазара се предлагат основно
два типа машини: за рязане с чиста
водна струя (за по-меки материали)
и за абразивно водно рязане. В първия
случаи се използва водна струя без
примеси, а във втория – вода, смесена с абразивни частици. Машините
за абразивно рязане осигуряват висока производителност при обработка на компактни и твърди материали, метали, камъни, бронирани
стъкла, керамика и др.

Машини за лазерно рязане
Сред най-ефективните, мултифункционални, бързи и прецизни решения
за рязане и разкрой на листов материал на пазара днес са лазерните
машини. Различните модели са базирани на твърдотелни, газови и полупроводникови лазери. Фиброоптичните лазери са разновидност на
твърдотелните лазери, които все
по-масово се налагат на пазара, тъй
като са компактни и икономични.
Най-същественото предимство на
машините за лазерно рязане е високата точност на позициониране. С
такова оборудване могат да се изработват детайли с всякакъв контур,
форма и сложност. Съвременните
технологии за програмно осигуряване
на лазерните машини позволяват
триизмерно проектиране и изключително прецизна изработка.
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Оптични
комуникационни
компоненти
Част I: структура на оптични комуникационни мрежи; дискретни
прибори.

К

Стефан Куцаров

онцепцията за обмен на аналогови сигнали и цифрови данни чрез
светлина вместо с електрически ток
не е новост, но става все по-актуална главно заради необходимостта от
предаване на по-големи обеми информация за колкото е възможно по-кратко време. В зависимост от средата
на разпространение на светлината
съществуват два основни вида оптични комуникации, като най-масова
е ползващата оптични влакна (Fiber
Optic Communication) FOC. Определящата причина за това е независимото
от околната среда (и най-вече от влиянието на електромагнитни полета)
разпространение на светлината и
съответно на пренасяната информация, поради което не е необходимо
утежняващото работата на класическите електронни апаратури екраниране. Освен това обменът на информация чрез светлина изисква няколко десетки пъти по-малко енергия
от този чрез електрически ток. За
индустриалните приложения на FOC
съществено предимство на оптичните влакна е работата им в агресивна околна среда, например създаваща
опасност от корозия или/и твърде висока околна температура. Съществено предимство е и десетина пъти помалкото тегло на оптичните кабели
от тези с електрически проводници.
Допълнителен важен фактор за развитието на оптичните комуникации
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е вече съществуващото голямо количество дискретни прибори и интегрални схеми (ИС) на допустима за
масови приложения цена, реализирани
чрез съвременни полупроводникови
съединения – GaAs, SiGe, InP, CMOS и
SiPh (силициева фотоника). Бързо се
развива и направлението на фотонните ИС (Photonic Integrated Circuits)
PIC, които са хибридни и монолитни
и в зависимост от предназначението си съдържат лазери, детектори,
модулатори, атенюатори, мултиплексори, демултиплексори и оптични усилватели. Съществено е да се
добави, че намаляващите размери и
тегло на широко разпространените
модули (някои са с размери на ИС) заедно с удобствата, които предлагат
при реализацията на апаратури, вече
позволяват все по-често те също да
бъдат приемани като компоненти.

Структура на
комуникационна мрежа с
оптични кабели
Нейният логичен вид за еднопосочна връзка е чрез преобразуване на
електрическите сигнали в оптични,
предаването им по оптичен кабел и
обратното преобразуване (фиг. 1а).
При предаване на аналогови сигнали
блокът ElSign осигурява на изхода си
обикновено постоянен ток 4-20 mA
или постоянно напрежение 0-10 V,
докато цифровите сигнали са правоъгълни импулси, например във формата на Ethernet или някой интер-

фейс. Специфичен случай са множество индустриални приложения, където сигналът показва затвореното
състояние на механичен контакт от
произволен тип. Първият преобразувател на фиг. 1а е FOT (от Fiber Optic
Transmitter), ползва се и означението
E/O Converter, а при механични контакти като източник на електрически сигнал - FOT-CC (от Closed
Contact). Светлинните лъчи по оптичния кабел се получават чрез лазерен
или обикновен светодиод, изборът
на който зависи от приложението на
мрежата. В края на кабела е приемникът FOR (от Fiber Optic Receiver),
означаван още като O/E Converter и
FOR-CC, който възстановява електрическите сигнали чрез някоя от
разновидностите на бързите фотодиоди. Осигуряването на връзката
чрез светлина определя още едно
предимство на оптичните комуникации – галваничното разделяне на
свързваните обекти, което за много индустриални системи е от основно значение.
Структурата на фиг. 1а е известна като „точка до точка“ (Point-toPoint), тъй като установява връзка
между два обекта, съдържащи блоковете ElSign. Нейна разновидност за
работа с повече контакти N (обикновено до 10) са многоканалните
системи (Multi-Channel Contact
Closure) на фиг. 1б. Многобройни са
приложенията за свързване на повече от два обекта в оптични мрежи
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Фиг. 1

с битово и индустриално приложение, чиито конфигурации по принцип
не се различават от тези на мрежите с електрически проводници - последователно свързване (Daisy Chain и
близката до нея Bus Topology), кръгов
тип (Ring Topology) и тип „звезда“
(Star Configuration, Star Topology). Разновидност на последната в оптичните мрежи е с използването на
мултиплексори за оптични влакна
(Fiber Optic Multiplexer) FOM, в чието
действие няма принципна разлика от
използването на мултиплексори за
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в

обмен на електрически сигнали. Пример за такава е даден на фиг. 1в,
като ET1-ETN са предавателите и
ER1-ERN - приемниците.
Важно е да се има предвид, че оптичните мрежи по-често се използват за двупосочен обмен, като в
двата си края вместо FOT и FOR
имат приемо-предаватели (Fiber
Optic Transceiver) FOTR. Освен това
независимо от вида на оптичната
мрежа при големи разстояния между
обектите се налага през определени
интервали да се поставят повтори-

тели (Optical Repeater) за компенсиране на загубите на енергия.
Автоматизацията на промишлени
предприятия и особено на такива с
непрекъснат производствен процес
изисква гарантирането на безотказна работа на оптичните мрежи. Едно
от решенията е реализацията им
като самовъзстановяващи се с кръгова структура (Self-Healing Ring Topology) с две основни особености – при
повреда на основния оптичен кабел
трафикът автоматично се прехвърля
към резервния и за установяване на
връзка между два обекта също автоматично се избира пътят с най-малко време за обмен на данните.
Специфична област на оптичните
комуникации, която се развива през
последното десетилетие, е замяната с оптичен кабел на коаксиалния
между предаватели в обхвата около
и над 1 GHz и тяхната антена. Тя е
известна като Radio over Fiber
Technology и RF over Fiber (RoF) и постепенно добива популярност в базовите станции на GSM мрежата,
радарни системи и такива за връзка
със спътници, в кораби и самолети.
Към споменатите предимства на
оптичните кабели тук се прибавя
няколко стотици пъти по-малкото
затихване на сигналите през тях, а
връзките се осъществяват чрез аналогови сигнали в съответствие с
фиг. 1а. Разширяват се приложенията на RoF за връзка между приемна
антена, например за спътникова
телевизия, и група консуматори.
Аналогично на комуникациите
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Таблица 1. Светодиоди и лазерни диоди.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
HFBR-1527Z (LED)
2
TO293CWDM (LD)
3 HIR83-01B/TR8 (LED)
4
HFE4070-500 (LED)
5 H F E 8 5 0 0 -0 2 0 / X B A (L E D )
6
N X 8 3 5 0 T S 3 3 (L D )
7
NX6350EP31 (LD)
8
V S M Y 2 8 5 3 G (L E D )
9
VSLY5850 (LED)

Avago
Avago
E v e r lig h t
H o n e y w e ll
H o n e y w e ll
R enesas
R enesas
V is h a y
V is h a y

D R ,G b p s (l p ,n m )
[D l ,n m ]

P o,m W ; (Ie, m W /sr)
[IF, m A ] {tr/tf, ns}

Ï ðèëîæ åíèÿ

IL/Ee,mA /cm 2 (R p,m V /mW );
[P c,m W ] {tr/tf, ns}

Ï ðèëîæ åíèÿ

0,001-0,125 (650) [21]
0,5 [60] {12/9}
LAN; âðúçêè ìåæäó áëîêîâå íà óñòðîéñòâà
10,7max (1270-1450)
LR1SONET SDH OC192/STM-64 10G Etehrnet
(8 5 0 ); [3 0 ]
(5); [100] {15/30}
IA S
0 ,0 8 3 m a x (8 5 0 ) [5 0 m a x ]
3,5 [100] {4/6}
Öèôðîâè êîìóíèêàöèè; êàáåëíà ÒÂ;
0,083max (1300) [145]
0,4 [100] {4/4}
FOC
10,3125 (1331)
1,58 [70max] {0,035/0,042}
4 0 G B A S E -L R 4
10,3125 (1310)
8,5 [120] {0,05max}
40GBASE-LR4 10G SFP+ 10G Ethernet
(8 5 0 ) [3 0 ]
55;(35) [100] {10/10}
Óïðàâëåíèå íà áèòîâè óñòðîéñòâà
(8 5 0 ) [3 0 ]
(600); [100] {10/10}
Óïðàâëåíèå íà áèòîâè óñòðîéñòâà

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

-40¸+70 (19,6x10,2x7,71)
-4 0 ¸ + 8 5
-40¸+100 (1,6x1,52x0,8)
-55¸+150 (3,33)
-40¸+85 (21,7x12,7x9,7)
-5¸+85 (14,7xÆ5,6)
-5¸+85 (5,07xÆ5,6) [6,2]
-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,5 5 x 2 ,3 x 2 ,3 )
-4 0 ¸ + 8 5 (8 ,6 x Æ 5 )

Таблица 2. Фотодиоди.
¹

Ì î ä åë

1 H F B R -2 5 2 6 Z (P I N )
2 PD15-21B/TR8 (PIN)
3
PLR 253
4
HFD7520-212
5 SD5421-002 (PIN)
6 NR4512VR (APD)

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Avago
E v e r lig h t
E v e r lig h t
H o n e y w e ll
H o n e y w e ll
R enesas

D R ,G b p s (l p ,n m ) [B W e ,M H z ]

125Mbps (650) [125]
(7 ,9 ) {3 ,3 / 3 ,3 }
LAN; âðúçêè ìåæäó áëîêîâå íà óñòðîéñòâà 0¸+70 (19,6x10,2x7,71)
(9 4 0 )
0 ,8
Âðúçêè ìåæäó åëåêòðîííè óñòðîéñòâà
-2 5 ¸ + 8 5 (3 ,7 x 1 ,5 x 1 ,1 )
2 5 M b p s (6 6 0 )
{10/10}
×åòåíå íà äàííè îò îïòè÷íè äèñêîâå
-2 5 ¸ + 8 0 (5 ,7 x 4 ,9 x 2 ,2 )
4-156 Mbps (650)
[6,61mW-0,631mW] {3/3}
LAN; èíäóñòðèàëíè ìðåæè
-25¸+70 (15,2x12,5x9,6)
(8 8 0 )
8 {15/15}
-55¸+125 (3,89xÆ4,77)
2,5 Gbps (1301;1550) [1500min)
800
-4 0 ¸ + 8 5

чрез електромагнитни вълни за обмен на данни се ползват дължини на
вълните в определена лента (Spectral Width) ∆λ със средна дължина
(Center Wavelength, Peak Emission Wavelength) λp. Стойностите й се избират така, че затихването на сигналите при преминаване по оптичните кабели да е най-малко и те са
предмет на международни норми. С
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Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
( ð à ç ì å ð è ,m m ) [ l F P ,m m ]

най-голямо приложение са инфрачервените лъчи с популярните стойности на lp от 850 nm, 1310 nm (Oband с обхват 1260-1360 nm) и 1550
nm (C-band с обхват 1530-1565 nm),
но освен тях се използват S-band
(1460-1530 nm), L-band (1565-1625
nm) и U-band (1625-1675 nm). За видимия спектър е 650 nm-band (червена светлина).

Дискретни прибори
Източници на светлина. Ползваните във FOT лазерни диоди (Laser
Diode – LD) са няколко разновидности в зависимост от структурата –
с разпределена обратна връзка (DFB
Laser), с непосредствена модулация
(DML), електроабсорбционни (EML) и
с вертикална кухина и повърхнинно
излъчване (VCSEL). Всички те осигу-
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ряват големи скорости (Data Rate –
DR) на предаваните данни и значителна мощност (Average Output
Power) Po на лъча, която е за λp и реално се получава в точката на фокусиране пред LD, чието разстояние lFP
от определена тяхна плоскост понякога се дава като параметър. Стойностите на ∆λ на LD са много малки,
което позволява допускането, че
лъчът им е само с λp. Тяхната значителна Ро води до предимството на
големи разстояния на установяване
на връзките, а основните им недостатъци са цената, сравнително
късият експлоатационен срок и
твърде силното влияние на температурата върху параметрите. На
редове 2, 6 и 7 в табл.1 са основните параметри на популярни LD, като
токът им IF е за получаване на Ро и
tr/tf са продължителностите на предния и задния фронт на светлинните
импулси. Полезно е да се има предвид, че част от LD се предлагат
като серии с различни стойности на
lp и че има модели (например дадените на редове 6 и 7 в табл. 1) с вграден фотодиод за измерване на Ро. За
работа в тежки условия има модели
с херметични корпуси, например даденият на ред 2.
Обикновените светодиоди (LED)
имат по-малка DR и по-широка ∆λ, а
следствие от последната са по-късите разстояния на връзка. Предпочитат се поради по-ниската си цена,
когато могат да осигурят желана
DR. Съществена особеност е, че на
предназначените за битови и индустриални апаратури LED стойността на DR често не се дава, тъй като
е достатъчна за съответните приложения. Значително по-широкият
ъгъл на излъчване на LED е причина
понякога вместо Ро да се дава мощността в един стерадиан (Radian
Intensity) Ie в mW/sr. Ползването на
λp=650 nm осигуряват минимално затихване по оптичните кабели с носеща среда от специални пластмаси
(Plastic Optical Fiber) POF.
Драйвери. На входа им постъпват
данните за предаване, а на изхода си
те осигуряват необходимия ток за
излъчване от съответния диод. Наименованията им са в зависимост от
типа на последния (Laser Diode Driver
и LED Driver), а основните параметри са максималната DR, осигуряваният ток (Bias Current) IBIAS и захранващото напрежение VCC. Типични при-
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мери на драйвери за LD са ADN2525
на Analog Devices c DR=10,7 Gbps,
IBIAS=10-100 mA и VCC =3,07-3,53 V,
MAX3949 на Maxim Integrated c DR=111,3 Gbps, IBIAS=105 mA и VCC=2,953,63 V (той е характерен пример на
драйвери модулатори, които осигуряват и модулиране на тока на LD),
SY88022AL на Micrel (вече част от
Microchip Technology) c DR=11.3125
Gbps, IBIAS=10-80 mA и VCC=3-3,6 V и
ONET1151L на Texas Instruments c
DR=1-11,3Gbps, I BIAS=100max и
V CC=2,8-3,53V. За EML е драйверът
MAOM-002203 на Macom с DR=28
Gbps, IBIAS=120 mA и VCC=3,3V±0,16 V,
който чрез подходящо свързване
може да се използва в 100 Gbps
Ethernet. Типичен драйвер за LED е
NT20042 на Semtech c DR=300 Mbps,
IBIAS=100max и VCC=3,3-5 V. По принцип всеки драйвер има специфичен
начин на свързване към диода, като в
каталозите винаги се дава схемата.
Посочват се и оптичните мрежи, в
които драйверите могат да се ползват.
Приемници на светлина. Във FOR
на фиг.1 те ползват PIN фотодиоди и
лавинни фотодиоди (Avalanche
Photodiode) APD. За нормално установяване на връзка е необходим и подходящ LD или LED, най-вече със същите
λp и ∆λ. Производителите често
предлагат двата типа диоди по двойки, например тези на редове 1 в
табл.1 и табл.2, или посочват в каталога подходящия за образуване на
"двойка". Значителна част от приемниците представляват ИС с допълнителен усилвател на сигнала от фотодиода (редове 1, 3 и 4 на табл. 2). Като
техен параметър е лентата на пропускане (Electrical Bandwidth) BWe на
електрическия сигнал на изхода им, а
обратният фототок (Reverse Light
Current) IL е при мощност Ee на светлинния лъч. Вместо него при ИС с вграден усилвател се ползва един от други два параметъра. Първият е чувствителността (AC Responsivity) Rp,
която е изходното им напрежение в
mV при входна мощност 1 mW и допълнително зависи от вида на оптичното влакно (при POF е по-малка).
Вторият параметър е необходимата
минимална мощност на светлинния
лъч за нормална работа (Detectable
Signal Level) Pc.
Статията продължава в следващия брой
на сп. Инженеринг ревю
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Полупроводникови
контактори
Част I: специфични особености; контактори за постояннотокови
товари, еднофазни контактори.

О

сновни сведения за полупроводниковите контактори (Solid State
Contactors - SSC) са дадени в статията със същото наименование, публикувана в бр. 3/2011 г. на списание
Инженеринг ревю. Благодарение на
предимствата на SSC спрямо електромеханичните контактори и появата на полупроводникови прибори с
подобрени параметри за реализацията им, техният относителен дял в
световното производство продължава да нараства.
Неяснотата от реалната липса на
съществена разлика между SSC и
полупроводниковите релета (SSR)
обаче не само остава, но и продължава да се задълбочава, тъй като те
ползват едни и същи видове прибори
и схеми за управление на товарите,
а в редица случаи са еднакви и корпусите им. Същевременно, в много
фирмени каталози има отделни части за SSC и SSR, в други – общи таблици с параметрите на двата вида,
а не са редки случаите, когато в
описанието на даден прибор едновременно се използват и двата термина. От гледна точка на конструктивното оформление и двете категории се реализират като самостоятелни прибори, такива за монтаж
на панели (Panel Mount) и върху шина
DIN (DIN Rail Mount). За монтаж като
блокове в апаратури (Plug-In Mount) и
върху печатни платки (PCB Mount)
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практически се използват само SSR.
По принцип не би трябвало да се
търси съществена разлика между
SSC и SSR на основата на електрическите им параметри, тъй като
има SSR с по-големи работни токове и напрежения от някои модели на
SSC. От друга страна, не могат да
се пренебрегват многогодишните
традиции в електроапаратурата,
според които „контактор“ означава
на първо място прибор за управляване на мощни електродвигатели и
нагреватели, както и на някои постояннотокови товари (главно със съпротивителен характер). Поради това
е интересна предлаганата от някои
производители идея, че терминът
SSC е подходящо да се използва, когато става въпрос за управляване на
променливотокови електродвигатели и че именно това е разликата от
SSR. В същото време други производители са приели, че SSC представляват SSR, монтирани върху радиатор.

Специфични особености
Многобройни са причините за важното място на SSC в съвременната
електроапаратура. Те са без подвижни части, което рязко намалява вероятността от повреди, имат почти символична поддръжка и дълъг
експлоатационен срок. Също заради
липсата на подвижни части SSC работят безшумно, което е особено
съществено за приложенията им в

медицински устройства търговско
оборудване. Поради липсата на мощни електрически контакти не съществуват познатите проблеми от
периодичната поява на електрическа дъга. Благодарение на електрониката им SSC могат да включват
товари в моментите на преминаване на мрежовото напрежение през
нулата (Zero Voltage Turn-On) и да ги
изключват при преминаване на тока
през нулата (Zero Current Turn-Off), с
което се създават минимални електрически смущения в мрежата.
В сравнение с класическите контактори, които задължително изискват значителен ток през бобината
си, при SSC токът на задействане е
много по-малък. Липсата на бобина
има и предимството на значително
по-малките създавани от SSC електромагнитни полета. Освен това благодарение на електрониката върху
нормалната работа на SSC не влияе
промяната на положението им.
Същевременно са много по-малко уязвими от механични удари и вибрации,
което предимство нараства при
моделите със закрепване на свързващите проводници чрез пружинни контакти (Spring-Type Connection). Времената на включване и изключване
на товари чрез SSC са няколко порядъка по-малки в сравнение с електромеханичните контактори и обикновено не надхвърлят 100ms. Към предимствата на SSC трябва да се прибави и по-малкото им тегло.
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Задействането на SSC става
чрез управляващи сигнали, за което
има няколко възможности. Първата
е ползването на постоянно напрежение VC (DC Control), най-често в международно приетите граници 0-10 V,
но и 0-5 V и 1-5 V. Това има важното
предимство, че лесно може да се
преобразува в управление чрез цифрови сигнали, например генерирани
от микроконтролер, т.е. SSC лесно
да се използват в автоматизирани
системи. Като негова разновидност
е управлението чрез постоянен ток
в популярния диапазон 4-20 mA, но и
с 0-20 mA и 12-20 mA. Втората
възможност за управление е чрез
променливото напрежение VC (AC
Control), което обикновено е част
от мрежовото напрежение, тъй
като схемата за управление е найпроста и всеки модел може да е с
няколко разновидности за различни
V C. Друго негово предимство е
възможността на работа на SSC с
различни сензори чрез прибавяне на
допълнителен електронен блок. Третата възможност е чрез VC под
формата на импулси с няколко разновидности. Класическата е чрез
широчинноимпулсна модулация
(PWM), известно като фазово регулиране на мощността върху товара. Постепенно нараства броят на
моделите с вграден микроконтролер или микропроцесор за това регулиране, както и на такива с управление чрез някой от популярните
интерфейси (най-често RS484 и
RS232 и с нарастващо използване на
USB). Постепенно нараства популярността на регулирането на мощността върху товара чрез пакети от
импулси с променящ се чрез програмиране брой (Burst Firing Mode).
Към особеностите трябва да се
прибави, че все по-масови стават
модели, на чийто лицев панел има
съвременни индикатори (най-често
LED) на работния режим, например
напрежението, тока и мощността
върху товара. В чисто практически
аспект е полезно да се спомене и
съществуването на модели, в чийто проспект е отбелязано, че над
определена надморска височина максималният ток през товара намалява с нейното нарастване, например
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над 1000 m с 2% на всеки 100 m.
Съпротивлението на ползваните
като затворен ключ в SSC полупроводникови прибори е значително поголямо от това на заместваните
електрически контакти, което води
до пад на напрежение върху тях не
по-малък от 1 V и разсейвана мощност върху SSC от десетки W. Поради това те се нуждаят от радиатори, които могат да бъдат вградени или външни. Първият тип са помасово използваните, а вторият се
предпочитат, когато SSC може да
се монтира върху съществуваща метална плоскост на устройство.
Много модели са с вграден вентилатор за осигуряване на нормалното
им охлаждане. За намаляването на
този недостатък е патентованата
структура Hybrid Solid State
Contactor, произвежданите на чиято
основа прибори са известни като
RHP Contactor. Разсейваната върху
тях мощност е значително по-малка в сравнение с SSC и затова моделите обикновено са без радиатор.
Сред съществените специфични
особености на SSC е възможността им за нормална работа при наличие на външни електромагнитни
полета (Electromagnetic Compatibility).
Тя се отнася за 4 вида въздействия
– от електростатични разряди
(EMC Immunity), към електрически
преходни процеси (Electrical Fast
Transient Immunity), към кратки електрически импулси (Electrical Surge
Immunity) и електромагнитни вълни
(EMC Emission), за всяко от които в
техническата документация са дадени максимално допустимите
стойности. При недопустимо големи смущения, постъпващи по електрическата мрежа, между всяка от
нейните фази и нулата се свързва
паралелна RC-група с препоръчвани
в документацията стойности на
елементите.
Разнообразието на приложенията
на SSC може да се обобщи в следните три групи.
● Управление на задвижвания (Motion
Control), сред които лифтове, асансьори, повдигащи машини, конвейери,
вентилатори и множество други
индустриални приложения, например
задействане на соленоиди за регули-

Фиг. 1.

ране на вентили за течности и газове.
● Управление на нагреватели (Heating Control), типични примери за което са климатици, професионални
машини за приготвяне на храна, автомати за изработка на пластмасови изделия и др.
● Регулиране на осветлението - главно в търговски обекти, производствени помещения, спортни зали,
театри и кина.

Контактори за
постояннотокови
товари
Относителният дял на тези контактори (Solid State DC Contactor) е
твърде малък в сравнение с SSC за
променливотокови товари и някои
производители ги приемат като
морално остарели. Основните причини са ограничените приложения на
мощните постояннотокови товари
и ползването на SSR за управление
на такива с по-малки мощности.
Основната схема на свързването им
е на фиг. 1, като Ld е товарът, D е
диод за защита от нежелани отскоци на напреженията върху Ld при
индуктивен негов характер и от
неправилна полярност на захранващото напрежение U. Мощността на
товара може да е до няколко десетки kW при U до около 1 kV и ток през
товара до около 200 А.
Основните приложения са за захранване на електродвигатели, електромагнити и бобини, на нагреватели и електрически лампи, за задействане на електромеханични съединители. Нараства използването за
управление на фотоволтаични панели с типични напрежения до 1 kV и
токове няколко десетки А. В този
случай за ключове обикновено се използват IGBT.
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електроапаратура
Контактори за
еднофазни товари
В каталозите ползваните за тях
термини са Single-Phase Contactor,
Single-Phase Power Contactor и SinglePole Type Contactor. По принцип за
включване и изключване на променливотокови товари към електрическата мрежа съществуват няколко
начина. Превключването в нулата
(Zero-Point Switching) се използва основно за нагреватели и други товари със съпротивителен характер и
означава да се прави в моментите
на едновременно преминаване на
мрежовото напрежение и тока в
товара през нулата. Така контакторите създават малки смущения в
мрежата. Вторият начин на превключване (Instantaneous Switching)
по принцип е предназначен за товари с индуктивен характер и наименованието му означава превключване в произволен момент от синусоидата на мрежовото напрежение
(използват се и термините
Asynchronous Switching и RandomTurn-On Switching). Независимо от
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тази разлика в управляването на
товари със съпротивителен и индуктивен характер не са рядкост производителите, които предлагат
SSC за товари със съпротивителен
характер и с варианти за превключване в произволен момент.
За специфични приложения, където създаваните от контакторите
електрически смущения трябва да
са минимални, се използват малошумящи контактори (Low Noise
Contactor) с ток до около 16 А. Те
съдържат допълнителни филтри и
са в съответствие с ограниченията от Class B на европейския стандарт EN60947-4-3. Също като специфичен тип са и контакторите със
защита от късо съединение в товара (Short-circuit-proof SSC, Short-circuitresistant SSC), осигурявана чрез прибавяне към SSC на миниатюрен предпазител с хистерезис (Miniature
Circuit Breaker, MCB) и имащ обикновено тип B характеристика. Токът
на задействане на прекъсвача обикновено е в съответствие с някой от
международните стандарти, напри-
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мер UL508 определя задействане
при ток 100 kA. Преди да се вземе
решение за ползването на такъв
тип контактор за защита, трябва
внимателно да се прочете предлаганата от производителите на SSC
допълнителна литература, тъй
като по принцип времето на задействане на защитата зависи не само
от прекъсвача, но и от електрическата мрежа. Тук само ще бъде отбелязано, че най-важно е омичното
съпротивление на проводниците
между товара и SSC да не надхвърля
определена стойност. Например в
подробни каталози се отбелязва, че
комбинация от дадени SSC и MCB
изисква определено сечение на проводниците и фиксирана максимална
тяхна дължина между SSC и товара.
Вместо МСВ на практика се използват и класически предпазители с
достатъчно бързодействие, изискванията за чийто избор обикновено
са изяснени в каталога на SSC.
Статията продължава в следващия брой
на сп. Инженеринг ревю
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Компактни
индустриални
роботи
О

т роботите с малка товароподемност обикновено се изисква да
заемат малко пространство, да са с
модулна конструкция, с интегрирана
механика и електроника, а също и да
разполагат с датчици и възможности за управление, така че да могат
да извършват операциите максимално точно. Сегментът на тези изделия типично включва роботи и роботизирани рамена с ограничен обхват
на радиално преместване, способни
да носят до 20 кг. Индустриалните
роботи с малка товароподемност
могат да бъдат монтирани на много по-лека основа, отколкото паралелните роботи (чиито две рамена
се движат паралелно), което съществено намалява разходите и улеснява вграждането им в специализирана клетка – система, включваща
самия робот, управляващ контролер
и разнообразна периферия. Устойчивата конструкция, проектирана за
работа в промишлени условия, осигурява високата степен на повторяемост на извършваните операции в
работното пространство на робота. Поради тяхната универсалност
и гъвкавост, моделите с малка товароподемност се използват в повечето съвременни производства. Те
могат да извършват различни операции в каквото и положение в пространството да бъдат монтирани
и са много подходящи за приложения,
в които пестенето на пространство и разходи са приоритет.
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Приложения
Обичайното поле на приложение
на роботите с малка товароподемност са обслужващите функции (оттам и понятието „обслужваща роботика“), включително в индустриална
среда, където роботът е в ролята
на асистент в производствения процес, т. е. работи в близост до и в
пряко взаимодействие с хората.
Предназначението на този вид роботи е да помагат на хората при изпълнението на задачи, с които традиционните индустриални роботи
все още не могат да се справят,
като сглобяването и операциите,
свързани с преместване. Роботите
с малка товароподемност се справят изключително добре и с точково съединяване, както и с изработката на цели шевове чрез запояване/
заваряване и при всякакви задачи,
изискващи висока точност. В дъговото заваряване роботите с малка
товароподемност спомагат за значително ускоряване на процеса. Дори
и извършването на по-лека работа,
като тестване на компоненти, монтиране на малки детайли или шлифоване, полиране, сглобяване, както
и подаване и сваляне на елементи
към/от машина, може да се повери
на роботите от категорията с малка товароподемност.

Проектирането на
роботи с малка
товароподемност
се различава от това на големите
индустриални роботи, които се из-

ползват предимно за еднообразни
операции по позициониране в добре
структурирана и предварително
фиксирана работна среда. За да се
постигне висока точност и повторяемост при позиционирането, рамената на големите индустриални
роботи представляват по подразбиране тежки механизми с много ограничени движения. Те могат да изпълняват задачите си чрез относително просто регулиране. От друга
страна, за осигуряването на по-голяма подвижност при ниско енергопотребление и за гарантиране на безопасността на хората в случай на
повреда на робота, в много случаи
се изисква компактна конструкция
с малка товароподемност. Нещо повече, тъй като разположението на
робота и на околните обекти няма
как да е известно предварително
(поради спецификите на производството и технологичната линия),
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такъв тип робот не може да разчита на свръхпрецизност в позиционирането на компонентите или детайлите в технологичния процес.
По-полезно в такава производствена среда е подходящата промяна в
поведението според условията, при
което роботизираното рамо може
да компенсира неточностите и да
ограничи външните въздействия
дори и в случай на неточна информация за околната обстановка.

Общото за тези роботи
е:
Компактната конструкция. За
механизмите на робота се използват леки метали или композитни
материали. Нещо повече, проектирането на цялата система (контролери, захранване) е оптимизирано с
оглед намаляването на нейното
общо тегло и по-високата й мобилност.
Ниското потребление на енергия
поради по-малката инерционна сила
при преместване. Ниското енергопотребление има предимства както
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поради изискванията за безопасност
(новите стандарти в областта на
роботиката определят като безопасни роботите с механична мощност под 80 W), така и от гледна
точка на по-добрата мобилност.
Гъвкавостта на системата от
предавки. За да се увеличи производителността и/или безопасността
на ръката-робот, в някои прототипи е въведена допълнителна (често
и променлива) степен на свобода в
ставните връзки.
В основата на конструирането на
компактни роботи са и по-комплексните алгоритми за управление, които да осигурят надеждна работа (с
оглед неопределеността в позиционирането на детайли при производството на различни изделия), както
и активното поддържане на безопасността за хората и робота, докато
изпълняват заедно определени задачи.
Управлението при позиционирането трябва да компенсира следствията от присъщата на робота гъвкавост (поради вибрации или грешки

при заемането на устойчиво положение) и да осигури достигането до
точното място и следването на
определена траектория. Този проблем съществува (макар и в по-малка степен) и при големите индустриални роботи, движещи се с високи
скорости.
Роботът се нуждае от алгоритми за управление, които предотвратяват неочаквани сблъсъци с околни
предмети и с хора, и инициират
съответната безопасна за човека
реакция. При никакви обстоятелства
роботът не бива да представлява
заплаха за хората.

Предимства на малките
индустриални
роботизирани рамена
Винаги е важно да се избере точният инструмент за конкретната
задача. Същото практическо правило важи и при избор на индустриални
роботизирани рамена. По-големите
роботи са по-стабилни и с по-голям
обсег на действие. Те могат да повдигат тежки предмети и да дости-
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гат по-далечни точки. Малките индустриални роботизирани рамена са по-подходящи за задачи, в които се
оперира с товари с малко тегло и при ограничено работно пространство.
Компактно конструираните роботи-помощници за
малки и средни предприятия са сред най-актуалните
новости в автоматизацията. Основна причина за все
по-масовото им приложение в леките, малогабаритни
производства по цял свят, е че тази гъвкава технология за автоматизация вече е достъпна на много по-ниска
цена.
Ако теглото на повдигания детайл е под 20 кг и разстоянието, което трябва да се преодолее, е по-малко
от 1300 мм, най-доброто решение е малката индустриална ръка-робот. Компактните роботизирани рамена са
идеални за сглобяване, обслужване на машина, вдигане и
поставяне, разпределяне и за много други функции. Използват се в много производства – от фармацевтиката и електрониката до хранително-вкусовата промишленост и пакетирането.

Предимства
Малките индустриални роботизирани рамена като
цяло не са толкова скъпи, колкото по-големите модели.
Вариантите с отремонтиране и преоборудване дават
още повече възможности за икономии на средства. Те са
леки на тегло и компактни, така че могат да бъдат
инсталирани на най-различни места: на тавана, на стената, на масата, на работна маса, на пода и т. н. Това

позволява по-творчески подход при проектирането на
конкретния работен участък и по-ефективно използване на наличното пространство.
По-малките роботи осигуряват скорост, повторяемост и прецизност на изключително високо ниво. Те
помагат на предприятията да съкратят времето на
производствения цикъл и да повишат производителността.
Главната цел на компактните индустриални роботи
е да не допускат сблъсък с човека оператор, като при
това продължават да изпълняват поставената им задача. Те реагират и на най-малката външна сила, за да елиминират възможността за такъв сблъсък. По време на
операции по сглобяване, за разлика от роботите, чието
управление зависи строго от позиционирането, компактното роботизирано рамо може да открие, точно да
вземе и прецизно да съедини детайлите, дори и те да не
са правилно подредени в магазинната кутия.

Основни характеристики
Новото поколение малки, интелигентни индустриални роботи имат за цел да се впишат органично в съществуващия технологичен процес и да повишат производителността на човешкия труд. Наречени са „спомагателни“ (колаборативни) технологични средства и са
предназначени да се ползват във взаимодействие с работещите редом с тях хора в т. нар. колаборативни
приложения.
Няколко са общите характеристики на тези роботизирани рамена, които поставиха началото на новата ера в съвместната работа между човека и робота.
Тези характеристики са ключовият фактор, направил
този тип роботи идеални дори за комплексни и прецизни, високоскоростни задачи със строги изисквания за
точност, при които хора и роботи работят рамо до
рамо.

Безопасност и намаляване на
разходите
Намаляването на разходите и повишаването на безопасността са причина за интегрирането на роботи
във все повече производства. От една страна, благодарение на технологичния напредък днес цените на хардуера и софтуера са много по-ниски. От друга, интегрирането в самия робот на функции, следящи за безопасността, премахва необходимостта от затварянето му
в отделно пространство или съществено намалява
разходите за обособяването на такова. По-конкретно,
допълнителните разходи за технически средства за
осигуряване на защитата на работещите, съответното външно окабеляване и пространствените изисквания отпадат благодарение на възможността за използване на компактни индустриални роботи. Те следят
за поява на външна съпротивителна сила с повишена
безопасност и възможност за гъвкава реакция според
обстановката. Роботът може да се настрои така, че
да спира веднага щом срещне дори и малка съпротивителна сила. Вградените технологии за ограничение на
мощността и силата позволяват безопасна съвместна
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работа на хората с робота. Конструкцията на компактните индустриални роботи типично се състои
от основна конструкция (скелет),
малки двигатели и уплътнителен
запълващ материал с подходяща
външна обвивка. При сблъсък с робота силата се поглъща от мекия
пълнеж. Импулсът на силата е малък
и поради системата за регулиране
на скоростта, което гарантира, че
човекът-оператор няма да бъде засегнат.
Компактните роботи са с вградени датчици за въртящия момент. В
случай на неочаквано съприкосновение, роботите моментално намаляват скоростта на движението си,
откъдето следва и ограничаване на
кинетичната енергия и импулса на
силата до нива, при които няма опасност от нараняване.
Напоследък механиката на роботите стана по-опростена и усилията се насочват към технически решения, осигуряващи по-висока точност при работата чрез използването на датчици и микроконтролерно
управление. Сензорите вече са компоненти на достъпна цена, които
могат по-масово да се използват в
роботите, без това да натоварва
общите разходи по изработката им.
Те не само повишават сигурността
и точността на роботите, но също
така им дават сведения за динамично променящата се обстановка наоколо.

Опростеност и гъвкавост
Важен фактор за внедряването на
роботиката във все повече отрасли
на индустриалното производство е
това, че използването на роботите
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става все по-опростено и гъвкаво.
Малкото тегло на компактните роботи дава възможност да се местят
от едно работно място на друго. В
тях е заложена интуитивна и лесна
за усвояване методика за програмиране. Операторът може лесно и
бързо да обучи робота, като направи демонстрация и направлява ръката до желаното местоположение.
Роботът запаметява координатите, без да е необходимо операторът
да има някакви специални познания в
програмирането му. Някои модели
могат да бъдат управлявани чрез
графичен интерфейс. Особено привлекателна е възможността да се
използват вече разработени за конкретната производствена среда
средства за интерфейс. Това осигурява лесна интеграция към използвания в предприятието софтуер и премахва необходимостта да се купува
нов от външни доставчици.

Нови перспективи
Колаборативните роботи минимизират разходите на производителите, което за първи път прави инвестирането в роботи изгодно решение за малките предприятия, осигуряващо по-бърза възвръщаемост.
Още по-привлекателни са възможностите за организиране на нови, погъвкави и персонализирани производства. Компактните индустриални
роботи отварят вратите за проектирани според нуждите изпълнителни механизми, идеално вместващи се
в малко пространство и сглобявани
непосредствено преди интегриране.
Спомагателните роботи разкриват пътя за изцяло нови решения за
автоматизация, които са били
невъзможни по-рано заради изискванията за безопасност и сериозните
разходи. Сега хора и роботи могат
да споделят едно и също работно
място и оптимално да си поделят
задачите. Компактните индустриални роботи са не само помощници, до
и с които е безопасно да се работи.
Те премахват потенциалния риск за
хората, поемайки отговорността за
опасните операции (с използване на
остри инструменти и др.), и повишават качеството на произвежданите
изделия, като в допълнение го поддържат постоянно благодарение на

способността си да работят много
прецизно.

Европейският пазар на
компактни индустриални
роботи
Британската компания за маркетингови проучвания в електрониката IMS Research предвижда, че от
2011 до 2016 г. приходите от продажби на роботи със ставни връзки
и товароподемност до 15 кг. ще са
нараснали средно с по 6% годишно.
Основният принос за този растеж
се дължи на инвестициите в автоматизация в хранително-вкусовата
промишленост и в производството
на потребителска електроника.
Понастоящем индустриални роботи се използват масово най-вече за
тежки задачи като заваряване, палетиране и сглобяване. Но в последните години беше постигнат значителен напредък в усъвършенстването
на датчиците и в технологиите за
наблюдение и захващане, което позволи роботите да намират все пошироко приложение в различни производства, както и в неподозирани
досега отрасли. Според прогнозите,
към 2016 г. хранително-вкусовата
промишленост и потребителската
електроника са двата най-бързо растящи пазара за компактните индустриални роботи с малка товароподемност, като средният темп на
годишен растеж на продажбите в
тези сегменти е съответно 8,6% и
8%. Именно в тези отрасли обичайно се извършват операции, в които
се борави с изделия с малко тегло.
Що се отнася до производството
на потребителска електроника, то
се характеризира с много трудоемки процедури по сглобяване. Интересът към индустриалните роботи
се увеличава значително в трудоемките производства, тъй като предприятията се стремят да автоматизират процесите и да съкращават разходите за труд. В хранително-вкусовата промишленост увеличената интеграция на компактни
индустриални роботи се дължи поскоро на това, че този отрасъл се
поддава по-малко на колебанията
вследствие на промените в общото
икономическо положение, отбелязват от IMS Research.
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Шпиндели
за машини с ЦПУ
Ш

пинделът е главният вал
на металорежещата машина с ЦПУ,
който чрез ротацията около надлъжната си ос, предава главното движение към режещия инструмент (при
фрезовите и шрифовъчните машини,
обработващите центри) или заготовката (при струговите машини).
Шпинделите могат да бъдат класифицирани според: вида на металорежещата машина с ЦПУ, положението
на оста им, носещата им способност, максималната честота на
въртене, точността, мощността,
размерите и т. н.
Шпинделът определя във висока
степен техническите и експлоатационните характеристики на самата
машина, поради което към него се
поставят редица строги изисквания,
основните от които са точност и
износоустойчивост на присъединителните повърхнини за технологичната екипировка, точност и динами-
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в

a
б

Фиг. 1. Задвижвания на шпиндели: а - с ремъчна предавка; б - с директно куплиран
главен двигател; в - мотор-вретено (с интегриран главен двигател).

ка на ротацията, високи съпротивителни свойства (статична и топлинна стабилност, виброустойчивост,
износоустойчивост), широкообхватно безстепенно регулиране на честотата на въртене, двузоново регулиране, постоянство на гореуказаните

параметри при различни условия и
режими на експлоатация, подаване
през шпиндела в зоната на рязане на
различни по природа мажещо-охлаждащи средства, дълготрайност, безотказност, ремонтопригодност, техническа и санитарна безопасност и др.
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Фиг. 2. Задвижване на шпиндел с междинна предавателна кутия.

Задвижване на шпиндела
С ремъчна предавка. Шпинделът
3 се задвижва от главния двигател
2 на машината чрез ремъчната предавка 1 (фиг. 1а), която намалява влиянието на топлиния поток и вибрациите на двигателя върху шпиндела.
Рационалната област на приложение
са честотите на въртене до 12
000...15 000 min-1.
С директно куплиран главен двигател. Шпинделът 3 и главният двигател 1 са разположени на една ос и
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Фиг.3. Обобщена схема на шпинделен възел.

са свързани чрез съединителя 2 (фиг.
1б). Задвижването се развива в осово
направление и радиалните габарити се
свеждат до минимум. Еластичният
съединител изпълнява и ролята на
филтър на генерираните в двигателя
вибрации и топлинни потоци. Рационалната област на приложение е честота на въртене до 18 000 min-1 .
Мотор-шпиндел (с интегриран главен двигател). Представлява (фиг.
1в) конструктивно единство между
шпиндела и главния двигател - ро-

торът на двигателя изпълнява ролята на шпиндел, в който са развити
всички необходими присъединителни
повърхнини, механизми и системи за
пълноценно функциониране. Подходящ
е за високоскоростни шпиндели.
С междинна предавателна кутия.
Когато честотният диапазон на
главния двигател 1 е недостатъчен
за покриване на оборотния обхват на
шпиндела 3, се използва междинна
предавателна кутия 2, състояща се
от 2 или 3 (по-рядко 4) зъбни предав-
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ки (фиг. 2). Чрез тях честотният диапазон на двигателя
се транслира в съответствие с броя на предавките. Това
задвижване все по-малко се използва в съвременните
машини, тъй като има големи габарити и тегло, повишени вибрации и хлабини в зъбните предавки. Значението на това задвижване намалява и с оглед нарасналите
възможности на съвременните двигатели.

Двигатели
Шпинделите се задвижват от регулируеми двигатели, които осигуряват точно постигане, поддържане и
безстепенно изменение на честотата на въртене в
двете посоки на ротация, точно позициониране, високи
стойности на ускорението-забавянето, бързо спиране и
реверс. Съвременният шпиндел по същество е сервозадвижване с високи показатели на точността и бързодействието, при необходимост може да работи и като
кръгова подавателна ос. Използват се асинхронни и синхронни безколекторни двигатели. Асинхронният двигател се състои от статорна намотка и свързан накъсо
ротор. При синхронния двигател роторът съдържа в себе
си постоянни магнити, които създават собствено независимо магнитно поле. Предимствата му пред асинхронния са по-големият въртящ момент, по-добрата динамика и др.

Общо устройство и основни
технически характеристики
Шпинделът 1 (фиг. 3) е разположен в тялото 6 върху
предната 5 и задната 8 лагерни опори. В предния край на
шпиндела са присъединителните повърхнини, които са
стандартизирани за всеки вид машина; в случая са показани вътрешният конус 2, цилиндричната 4 и челната
повърхнина 3. Централният отвор 7 служи за разполагане в него на различни спомагателни устройства в съответствие с вида на машината. В задния край е връзката
9 със задвижването. Охлаждането на шпиндела 10 поддържа температурата на лагерите в определени граници; обикновено е течно, по-рядко въздушно.

Основни технически характеристики

l кинематични и динамични характеристики: мощност на двигателя N, въртящ момент M, максимална
nMAX и номинална n0 честота на въртене на шпиндела,
вид на двигателя и неговия регулатор, качество на балансирането, осов инерционен момент на ротиращата
система. Мощността и въртящият момент се посочват с техните максимални стойности при два режима
- на постоянно (S1) и повторно-кратковременно (S6) натоварване. Важни за практиката са диаграмите на мощността N и момента M на шпиндела във функция от
честотата на въртене n (фиг. 4). На тях се вижда също
така номиналната честота n0, която е граница на двузоновото регулиране. В първата зона (с максимален
въртящ момент) се извършват грубите обработки, а
във втората (с максимална мощност) - чистите.
l точностни характеристики: радиално биене на разстояние 100 mm и 300 mm от челото, осово биене,
блуждаещо биене при високи честоти на ротация, точност на присъединителните повърхнини за технологичната екипировка.
l основни размери, тегло: габаритни и монтажни размери като дължината на конзолната част LK, разстоя-
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Фиг. 4. Диаграми
на мощността
N (а) и момента
M (б) на шпиндела във функция
от честотата
на въртене n.

а

нието между опорите L, диаметрите DФ и DБ и др. (фиг. 3) и др.
l лагери: вид, брой и схема на монтирането им, диаметър D на
вътрешния отвор на лагерите от
предната опора (фиг. 3), видът на
мазането и защитата на лагерите.
Важна характеристика е скоростният показател dn, който е произведение на D (в милиметри) и nМАХ (в
обороти за минута).
С течение на годините се утвърди тенденцията шпинделът да представлява самостоятелно изделие,
включващо в себе си всички механизми, системи, сензори и енкодери,
необходими за правилното му функциониране. Изготвя се от специализирани фирми и се предлага в завършен вид с необходимите монтажни
повърхнини (фланци, цилиндрични
повърхнини) и посочени в техничес-
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кия паспорт характеристики. За осигуряване на безвибрационна ротация
високообротните шпиндели се подлагат на прецизно фабрично балансиране. Производителят на металорежещата машина с ЦПУ монтира готовия шпиндел върху предварително подготвени повърхнини в тялото
на шпинделната кутия и го свързва
към главния двигател, а чрез стандартни интерфейси (куплунги, нипели, щуцери и др.) - към системата за
ЦПУ, електрозахранването, хидроагрегата, цеховата магистрала за
въздух под налягане, охлаждащия агрегат.

Лагери
Лагерите са едни от най-важните
елементи, тъй като определят качеството на шпиндела като цяло. Трябва да отговарят на високи изисква-

ния към точността на ротация, горната граница и широчината на обхвата на честотите на въртене,
носещата способност, статичната
стабилност, виброустойчивостта,
топлоотделянето, способността за
работа при високи ускорения-забавяния и бърз реверс, плавността на
движението, коефициента на триене, демпфирането на трептенията
и др.
Изборът на типа на лагерите зависи главно от експлоатационното
предназначение на шпиндела.
Търкалящи лагери - осигуряват
висока точност на ротацията, ниско радиално и аксиално биене, нисък
коефициент на триене, практически
с равни стойности при движение и
покой, сравнително плавен и спокоен
ход, висока носеща способност, статична стабилност и надеждност,
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голям експлоатационен ресурс, простота на обслужването, сравнително ниска цена. Недостатъци: слабо демпфиране, чувствителност към ударни натоварвания и
др.
Хидростатични лагери - работят без механичен контакт - между лагерната шийка на шпиндела и корпуса на
лагера се подава масло под налягане. Образувалият се
маслен филм разделя двете контактни повърхнини. Предимства: висока носеща способност, нисък коефициент
на триене, определян от нивото на вътрешното (вискозното) триене в маслото, висока плавност и точност
на ротацията, високи показатели на статичната стабилност и демпфиращата способност, практически неограничен експлоатационен ресурс. Недостатъци: сравнително ниска горна граница на честотата на ротация,
сравнително високи разходи за консумативи като масло, филтри и др., по-сложна експлоатационна поддръжка,
риск за околната среда при аварийни ситуации.
Аеростатични лагери - работят на същия принцип,
както и хидростатичните, но вместо масло се подава
въздух под налягане. Така се създава носещ въздушен филм.
В сравнение с хидростатичните, аеростатичните лагери имат по-ниска носеща способност, коефициент на
триене и статична стабилност, значително по-лошо
демпфиране, но практическото отсъствие на топлоотделяне позволява работа с особено високи честоти на
въртене.
Магнитнодинамични лагери - в отделни случаи се използват магнитнодинамични лагери, принципно подобни
на аеростатичните. Носещо е магнитното поле, образувано от няколко двойки намотки, разположени диаметрално противоположно една срещу друга в статора на
лагера.

Шпиндели на търкалящи лагери
Най-широко разпространение в шпинделите имат
търкалящите лагери. Използват се специални шпинделни сачмени едноредни радиално-аксиални лагери. При
монтажа се постига предварителна стегнатост, необходима за отстраняване на фабричната хлабина и повишаване на точността на въртене, стабилността и виброустойчивостта на шпиндела чрез прецизно взаимно
осово преместване между вътрешния и външния
пръстен. В опорите лагерите се комплектуват по два
или три (по-рядко повече) в съответствие с няколко
схеми - Х-схема (лагерите се монтират „лице към лице“),
О-схема (лагерите се монтират „гръб към гръб“), Т-схема
(Тандем) (лагерите се монтират „лице към гръб“), които
се избират в зависимост от предназначението на шпиндела.
На фиг. 5 е показана примерна схема на предна и задна
търкалящи лагерни опори, монтирани по Т-схемата. Двойката лагери в задната опора е ориентирана противоположно на предната. Така предната и задната опора заедно оформят сдвоена О-схема. Топлинното удължаване се
развива в посока към задната опора. Постоянството на
стегнатостта в лагерите на задната опора се постига
с комплект пружини. Схемата осигурява висока честота на въртене на шпиндела.
Във високоскоростните шпиндели се предпочита използването на хибридни лагери - външният и вътрешният пръстен са от стомана, както при обичайното из-
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видове безконтактни лабиринтни
уплътнения.

Шпиндели за ОЦ

Фиг. 5. Схема предна и задна търкалящи лагерни опори, монтирани върху шпиндела
по Т-схема (тандем).

Фиг. 6.
Преден край
на шпиндел
за обработващ център.

пълнение, но търкалящите тела (сачмите) не са стоманени, а керамични.
Това дава следните съществени предимства: възможност за ротация с
по-висока честота, намалено време
за ускоряване, спиране и реверс, помалка сила на триене, по-ниска работна температура, по-ниско ниво
на вибрациите, по-висока статична
стабилност, отсъствие на „студено заваряване“.
В зависимост от вида на лагерите, скоростния показател, носещата
способност, стабилността и ценовите ограничения могат да се прила-
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гат различни видове мазане- с грес, с
голямо количество циркулиращо масло, с масло и въздух, с маслена мъгла,
с впръскване на масло под налягане, с
мазане под пътечката на вътрешния
пръстен.
Най-честата причина за дефектирането на търкалящите лагери е
замърсяването им с продукти, проникнали в тях от околната среда
или чрез маслото. За защита се използват контактни уплътнения,
които работят добре при нискоскоростните шпиндели. Във високоскоростните се използват различни

Основен параметър е видът и
типоразмера на базовия конус, предназначен за закрепване на инструментодържача. Най-широкоразпространени са конусите за инструментодържачи с дълъг плътен конус от
типа ISO, SK, BT, CAT. На фиг. 6 е
показан пример с такъв инструментодържач; при него базирането е
само по конусната повърхнина, докато между неговия фланец и челото
на шпиндела има гарантирана малка
хлабина. Конусите са номерирани
съгласно стандарта; най-често се използват номерата 30 (за машини
малък типоразмер), 40 (за среден) и
50 (за голям). Затягането се извършва от устройство, развито в
централния отвор на шпиндела. Осовата сила се създава от комплект
дискови пружини, а освобождаването
- от пневматичен или хидравличен
цилиндър. Опашката на инструментодържача се захваща с цангово (фиг.
6) или друго устройство.
В практиката на високоскоростната обработка се утвърждава стандартът HSK, главната особеност на
който е късият кух конус и възможността за базиране не само по конусната повърхнина, но и по челото, което
повишава точността и стабилността на закрепването. Съществено
предимство на HSK е нарастването
на силата на затягане пропорционално на честотата на въртене; при
другите конуси се наблюдава обрат-
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машини
ната зависимост, което ги прави опасни при високи скорости.
Шпинделът притежава функцията
за точно ъглово ориентирано спиране; тази позиция се фиксира с достатъчна стабилност и се използва
при автоматичната смяна на инструментите. Отделно от това, шпинделът може да бъде позициониран в
произволно, програмно зададено ъглово положение.
В шпиндела са монтирани измера
вателни устройства, чрез които се
реализира обратната връзка със системата за управление. Сензорите
дават актуална информация за температурата и вибрациите на лагерите, наличието на инструмент и др.
Ротационният енкодер измерва ъгъла
на завъртане на шпиндела; тази информация се използва при нарязването на резба с метчик за точно съглаб
суване с осовото подавателно движеФиг. 7. Шпиндел на стругова машина с ЦПУ: а - присъединителни повърхнини; б ние, а също така при ъгловото позиподаване на прътова заготовка.
циониране.
Мотор-шпинделът днес е основното задвижване, използвано при машините за високоско- видове мажещо-охлаждащи средства (течност, въздух,
ростна обработка и в наклоняващите и въртящите маслена мъгла), въздух за обдухване на конуса.
шпинделни глави (при 5-осните машини).
Максималната честота на въртене на шпинделите
През централния отвор може да се подават различни
за обработващи центри достига до сравнително високи стойности- за машините среден типоразмер тя е
примерно до 45 000 оборота в минута.

Шпиндели за стругови машини с ЦПУ
Стандартизираните присъединителни повърхнини в
предния край са къс конус и чело (фиг. 7). Върху тях се базира
най-често универсален тричелюстен самоцентриращ
патронник, в който, от своя страна, се установява заготовката (фиг. 7а). Придвижването на челюстите на патронника (за затягане и освобождаване) става механизирано чрез тягова тръба, монтирана в централния отвор на
шпиндела, задвижвана от специален въртящ хидроцилиндър. През шпиндела може да се подава прътова заготовка (фиг. 7б). За целта в централния отвор са разположени и други устройства - редуцираща тръба (за пръти с
малък диаметър), ограничители (за дълбочината на зареждане на заготовката през предния край).
При струговите центри шпинделът изпълнява и ролята на кръгова подавателна ос С. В този случай главното
движение се извършва от фрезово-пробивните шпиндели в револверната глава, които са значително по-маломощни от струговия.
Струговият шпиндел работи с ротационен енкодер,
чиято информация се използва при нарязването на резба
с нож и метчик, при струговането на многостени. Собствени енкодери имат и фрезово-пробивните шпиндели.
Поради присъщия на ротиращата заготовка дебаланс,
максималната честота на въртене на струговия шпиндел се ограничава примерно до 10 000 оборота в минута. Някои машини измерват текущия дебаланс и извеждат информация за максимално допустимата честота
на въртене.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Нови продукти Meusburger
С голямото разширение при F - плочите

Голямо разширение при N-заготовките

С повече от 1,146 продукта ние отговаряме на изискванията на нашите клиенти в зоната на производство на специални плочи. Нови тук са:

С повече от 1,700 артикула и нови материали, като:
1.0577 - конструкционна стомана с ∼ 550 N/mm2
1.3343 HSS - бързорезна стомана с ∼ 920 N/mm2, специално за щанцови инструменти, налична и в кръгли прътови заготовки
1.7225 - подобряема стомана с ∼ 720 N/mm2, специално за машини и приспособления.

• F 50 във вариант 1.2714HH и 1.2738
• F 55 във вариант 1.2343ESU
Като не забравяме и PR-плочите с кръгло сечение, вече и достъпни като стандартни плочи, в изпълнение от материал
1.1730, 1.2085, 1.2311 и 1.2312 и диаметър от 100 mm до 1200 mm
с различни дебелини

Изцяло ново - термодвойки Fe-CuNi DIN
EN 60584, KI. 1 (J)
• За следене на температурата и оптимизиране на производствения процес
• Максимална надеждност и прецизност благодарение на повисокото качество

Стандартни щанцови пакети

Естествено, ние запазваме и голямото си влияние в зоната на
иновативните продукти, с новите ни:

С разширението си във втория основен клон на Meusburger
- SV - стандартни щанцови пакети ние вече сме с най-големите стандартни щанцови пакети на пазара!

-

• SV - стандартни щанцови пакети сега с дължина до 1396
mm и диаметър на колоната до 63 mm
• SP - прецизни щанцови пакети в много нови дебелини на плочите
• SH - двуколонни щанцови пакети сега достъпни от 126 х 156 mm

-

Водещи елементи и оборудване за
щанцови инструменти

-

Не забравяме и водещите елементи и оборудването за щанцовите инструменти, а именно:
• с новите ни колони с диаметър от 40 до 100 mm, оборудвани
със самосмазващи водещи втулки от бронз с графит, ние
покриваме изискванията на автомобилната индустрия
• Режещи поансони от висококачествена твърда сплав и запоена глава от по-мек материал

-

А във връзка със следенето процесите на щанцоване,
Meusburger вече предлага оптични светлинни бариери за прецизен мониторинг на подаването и позицията на лентата, които са:
• Особено устойчива на прах и надраскване оптика
• Защитени и със здрав, метален корпус

-

-

Мини плъзгач Е3300, изграден от закалени елементи с DLCпокритие на триещите се части и сечение на активната
част 10х10, 12х10, 10х12 и 12х12 mm, който може да бъде монтиран като ляв или десен елемент;
Всички двойно-действащи изхвъргачи сега с DLC-покритие
на триещите се части, за по-малко износване и по-дълъг живот на елемента;
Датник Е24005 OHV, при който независимо от позицията
на стрелката /вложката/ същата остава на една и съща
височина с корпуса;
Бърз адаптер Е 2175, с приложение при проверката за течове в плочи, вложки, цели охладиелни системи, без нужда от
допълнителни резби;
Много нови разновидности на щуцери, скоби, разпределителни блокове, скоби и фонтани, както и елементи по система
Staubli;
Настройващ позицията на поансона при щанцоване възел,
гарантиращ преместването му с 0,10 mm/оборот

Не пропускаме и инструментите, нужни за поддъжка и изработка на инструментална екипировка, като добавихме:
- Преносима машина за полиране с въртеливо движение, с батерийно захранване, 20 000
min-1 и до 5 часа работа;
- Нови шлайф-турбини с въздух под налягане;
- Ръчни диамантени пили и
белгии, както и много други
нови размери от познатите
ви продукти;
- Центриращи менгемета от
високоякостен материал
позволяващи най-висока
точност и прецизност.
И всичко това, налично винаги на склад и достъпно в
3D-формат в нашият он-лайн каталог!

Регион София: Иван Петров
i.petrov@meusburger.com, тел.: 00359 878690078
Регион Габрово: Пламен Петров
p.petrov@meusburger.com, тел.: 00359 895114850
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Ники ЕООД: Машините на Baykal ни позволяват
максимална ефективност на процесите
Ники ЕООД е производител на метални изделия. Дотук обаче свършва
прозата в описанието на тази не съвсем обичайна фирма. Ники започва с
производството на телени изделия за
бита - кошници, скари и решетки за
хладилна техника, по-късно разширява дейността си към производството
на метални огради и оградни системи
от тел и профили, ламаринени изделия.
Днес фирмата от Правец, която миналата година отбеляза 20-годишен
юбилей, се гордее особено с постиженията си в областта на търговското
оборудване и рекламните стелажи, като поставя основен акцент върху бутиковите стелажи - 130 висококвалифицирани служители са заети с планирането, развитието и производството им. Ники ЕООД е фирма с установени задгранични пазари и партньори, участва на международни изложения като Euro Shop и MIDEST, често
отваря сърце за благотворителност

Разкрояването на детайлите, което
се осъществява с тази машина, е невъзможно по друг начин, тъй като
конвенционалните техники не позволяват същата ефективност на процеса. Цялостният процес на работа
и обработка на материала започва
точно от тази машина, след което
преминава към абкант пресите с CNC
управление от серия APHS и APH на
Baykal.

машина за щанцоване BPM
от Baykal

В съвременния свят модерните
машини и технологии са задължително условие за успех и конкурентоспособност.

Ники ЕООД е ориентирана
изцяло в износа на
производството си в
Западна Европа

и подкрепа на нуждаещите се и канализира творческите си и мечти в посока и къмЕ. небето - проектира и произвежда жирокоптери чрез фирма НИКИ Ротор Авиейшън. Отличителната
за екипа на Ники артистичност и креативност в разработките е подплатена с няколко големи инвестиции в
разширяването и модернизацията на
производствените си площи и с наличието на модерен и мащабен машинен
парк. Един от основните доставчици
на високотехнологичните машини, които обезпечават творческите реализации на Ники, е фирма Baykal. През
2012 г. Ники ЕООД инвестира в закупуването на фибер лазер от ново поколение и CNC абкант от турския производител.
"Най-нова при нас е

машината за лазерно рязане
на листов материал BLS-F
Това е и най-голямата ни инвестиция в продуктите на фирма Baykal.
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ните емисии.
CNC системата на абкант пресите от Baykal осигурява постоянно
наблюдение и корекция на процесите,
за да се постигне максимална точност и повторяемост. Графичният
интерфейс позволява многоосов контрол по Y1-Y2 цилиндрови оси, X1-X2R1-R2-Z1-Z2 "backgauge" и възможност
за модулно разширение за допълнителни оси. Ефективният контрол
чрез CNC системата също значително допринася за намаляването на разходите и времето за производство.
"Разполагаме и с

и работи с клиенти от Англия,
Франция, Германия и много други европейски страни, където тази модерна техника е широко използвана. Машините на Baykal и BLS-F в частност
ни позволяват максимална ефективност на процесите, което ни прави
конкурентноспособни на западните
пазари. Това е балансирано и с лесната възвръщаемост на първоначалната инвестиция, както и доказаните
технологии от познати производители като Siemens, Precitec и Lantek, които се използват в управлението",
обясняват от Ники ЕООД.
Енергийно ефективният "solidstate" фибер лазер на BLS-F позволява
на компанията да съчетае

В главата за щанцоване се разполагат различни инструменти, които
перфорират детайлите в различни
форми. Изборът на технология за обработка се определя от външни фактори като необходимото време за
изпълнение на поръчката. Съществува и известна разлика в прецизността - машините за щанцоване използват механичен процес за рязкрояване, така че е възможно по листовия материал да останат следи от
стъпката на инструмента. За
сметка на това, машината за лазерно рязане прави по-плавни контури тази разлика се усеща най-вече при
разкрояването под формата на дъга,
където машината за щанцоване
трябва да направи много последователни малки удара, за да постигне
същия резултат като плавното минаване на лазера през листа. Това
значително забавя цялостния процес
на работа.
От друга страна, предимство на
BPM е възможността за обработка
на големи размери метални листове
чрез хидравлична глава за щанцоване,
която може да се върти на 360° със
стъпка от 0,001°, като така се пестят разходи и време за настройка",
допълват от Ники ЕООД.

кратки времена за
производство с най-висока
ефективност
на работата. Тъй като машината
не работи с огледала за насочване на
лазерния лъч, са елиминирани разходите, свързани с поддръжката и прекъсванията на работата за настройване на оптиката. "Solid-state" технологията също така не генерира лазерен газ за визуализация на лазерния
лъч, което значително намалява вред-

6750 Ардино, ул. "Бор" №1
Тел.: 03651 40 36; Факс: 03651 40 46
GSM: 0878 95 84 24
bayar@bayer-bg.com
www.bayer-bg.com
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Новата 2D система за лазерно рязане TruLaser
2030 fiber от
от TRUMPF
TRUMPF съчетава предимствата
на компактно устройство и качествена работа
на професионална машина от висок клас
Стандартно, TruLaser 2030 се предлага с твърдотелен източник TruDisk 3001 с 3 киловата мощност, има
и опция за 4-киловатов TruDisk 4001. Силата на машината е при рязане на материали с дебелина до 12 mm,
където тя е най-производителна. С три киловата мощност е възможнa обработката на конструкционни стомани до 20 mm, неръждаема стомана до 16 mm и алуминиеви сплави до 12 mm дебелина. При четири киловата
дебелината на материала се повишава до 20 mm неръждаема и конструкционна стомана, както и 16 mm при
алуминиеви сплави. Цветни метали като мед и месинг
също се режат с перфектно качество. В зависимост
от лазерната мощност системата може да реже медни и месингови листове от шест и осем милиметра.
Всички материали и дебелини могат се обработени с
една режеща глава. Това спестява време за настройка,
тъй като не е необходимо да се сменят лещи или режещи глави. Защитата от колизии, вградена в режещата
глава, и автоматична смяна на дюза с магазин от осем
дюзи, намалява тактовите времена.
Ако производствените Ви нужди се увеличат
след закупуването
на машината, тя
може да бъде дооборудвана допълнително
с
LiftMaster Shuttle,
автоматизиран модул за товарене и разтоварване. В
различни конфигурации тя разкрива допълнителни перспективи за растежа на производствения капацитет.
Друг вариант, за да използвате системата до пълния й
капацитет, е използването на лазера TruDisk в лазерна
мрежа. По този начин той може да захранва не само
TruLaser 2030, но и друга машина или робот за лазерно
заваряване. Това спестява разходите за втори лазерен
източник и го прави по-икономичен. Ако TruDisk 3001 е
позициониран извън машината, той може да захрани до
две допълнителни системи.
Основните компоненти на машината включват кабинет за управление, компактно обезпрашаване и самия
лазер. Тези елементи са интегрирани в рамката на машината като стандартната конфигурация. Това прави лазера TruLaser 2030 много компактен по размери и
по този начин се спестява място. Очертанията на машината, включително палет чейнджъра, се събират само на 7,8 х 5,9 метра. Работната маса е леснодостъпна
както от задната, така и от предната страна на машината. Големите прозорци, LED осветлението в машината и камерата предлагат добър изглед на цялата
работна площ при напълно затворена конструкция, осигуряваща безопасност от лазерния лъч.
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Допълнителните функции на TruLaser 2030 fiber улесняват работата особено за тези, които за първи път
се сблъскват с лазерното рязане. Управлението улеснява работата на оператора, тъй като операциите
са лесни, интуитивни и изпълнени с диалогови прозорци за обяснения в отделните етапи. Ето защо е необходимо минимално обучение за работа с машината.

TruLaser 2030 Fiber e идеалната машина както за job
shops производители, така и за фирми с еднотипни изделия, които се нуждаят от само една машина и обработват основно тънки листове от 1 до 20 мм. Интересното е, че системата също така е и за фирми, които вече имат лазерни машини за рязане и искат да
разширят капацитета си в обработката на тънка ламарина. И в двата случая е възможно да се обработват дебелини и до 20 мм.
Предлаганата като опция автоматизация дава възможност на машината да бъде подходяща начална машина или да се добави автоматизиран модул към вече
работеща машина. TruLaser 2030 Fiber е подходяща за
фирми, които тепърва започват да се занимават с лазерно рязане и очакват бъдещо нарастващо натоварване. Те могат да започнат с по-малка инвестиция и
да надградят автоматизация на по-късен етап.

ТРУМПФ България ЕООД
ул."Мария Луиза" 64,
ет.3, офис 3, 4000 Пловдив
ул."Братя Чакрин №10, Офис 2
ж.к. Витоша, 1750 София
Тел: 02/8601492
Факс: 02/8601494
info@bg.TRUMPF.com

87

осветление

LED осветление
за химическата
промишленост част II
В

настоящия брой на сп. Инженеринг ревю продължаваме темата от бр. 7/2015 на изданието, в която разглеждахме някои от предимствата на светодиодното
осветление в обекти от химическата индустрия.

Изисквания към осветлението в
химическата индустрия
Инсталирането на безопасни осветителни системи
е задължително в предприятията от химическата про-

мишленост, в които са налице определени пожаротехнически условия, както и помещения, сгради, открити съоръжения или части от тях, в които в зависимост от технологичния процес в околната среда може да се образуват експлозивни смеси от горими газове, пари, прахове
или аерозоли. Тези зони се характеризират с повишена
пожарна и експлозивна опасност и осветлението, което
се използва, е необходимо да разполага с висока степен
на пожаро- и взривозащита, усилени корпуси и конструкция и искробезопасна електрическа верига.
Обикновено в такива съоръжения не се разрешава използването на натриеви и живачни лампи. Постепенно
от употреба в такива зони излизат и газоразрядните
лампи с високо налягане (HID) лампи, както и флуоресцентните осветители, поради по-слабите им показатели
по отношение на безопасността в сравнение със светодиодното осветление. Типично такива обекти се класифицират като обекти с повишен риск за персонала и
оборудването, тъй като дейността им включва производство или работа с избухливи газове или флуиди и
леснозапалими материали. Средата в тези обекти обикновено се характеризира и с висока влажност и екстремни температури.
Традиционно химическите съоръжения са локализирани в отдалечени зони и това допълнително налага нуждата от осветители, които са с дълъг експлоатационен
цикъл и не се нуждаят от специализирана поддръжка.
Характерът на извършваните в тях технологични процеси предполага наличието на надеждно и непрекъснато
осветление, като евентуални аварии или прекъсвания на
осветителната система биха могли да застрашат здравето и живота на служителите и безопасността на
оборудването. Използваните осветители е необходимо
да бъдат и устойчиви на шок и вибрации съобразно провежданите в съоръжението процесни операции. Така LED
осветителите, които разполагат с всички описани дотук технически характеристики, се оказват сред найефективните и безопасни решения за пожаро- и експлозивоопасни зони в химически обекти.

Подобрена безопасност
LED осветлението, за разлика от голяма част от
масово използваните доскоро осветителни технологии
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в индустрията, е искробезопасно. То
не се нуждае от баласти и други
запалителни устройства. Почти нулевото генериране на топлина от
светодиодите допълнително повишава тяхната безопасност. Намалената потребност от поддръжка елиминира нуждата от често излагане
на осветителните техници на опасното въздействие на средата в химическите съоръжения. Възможностите за отдалечен и централизиран
интелигентен контрол на осветлението позволява ефективно и сигурно управление на осветителните
системи в зони с повишена химическа опасност без нужда от физическо
присъствие на служители в тях. Безжичните контролни и осветителни
решения намаляват нуждата от окабеляване и пусково-регулираща апаратура в опасните химически среди,
които са традиционен източник на
пожарен (и в случая – експлозивен)
риск. Възможностите за мониторинг
на всеки отделен осветител посредством сензори спомагат за много полесно и бързо локализиране на потенциални и настъпили проблеми, допълнително повишавайки безопасността.
Съчетавайки всички тези ползи,
LED осветлението се превръща в
практична, разходно ефективна и
рентабилна инвестиция, която повишава сигурността в химическите
обекти и позволява усъвършенствани контролни възможности.

Подобрения в
технологията и
материалите, специфики
в дизайна
LED осветлението може да бъде
използвано в химически среди с агресивни условия, в които останалите
осветителни технологии са неприложими поради една или друга причина.
Светодиодите са в състояние да до-
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стигнат 100% от
светлинния си поток веднага след
включване, могат
да бъдат изключвани и включвани отново без нужда от
време да загреят и
да бъдат безпроблемно експлоатирани при температури до -40 °C. Благодарение на подобренията в LED технологията за индустриални приложения
светодиодните осветители не излъчват вредна ултравиолетова или
инфрачервена радиация.
За разлика от луминесцентните
лампи например, които се нуждаят
от рефлектори за насочване на светлината, намаляващи тяхната ефективност и светлинен поток, LED осветителите са насочен светлоизточник, при който насочването се
извършва посредством оптика и
лещи и така ефективността им се
запазва. Те се предлагат в уплътнени корпуси, които ги защитават от
навлизане на влага, газове и прах и
елиминират нуждата от подмяна за
много дълги периоди от време.
За да улеснят допълнително тяхната експлоатация в агресивни среди, проектантите на LED тела ги
правят все по-леки и устойчиви на
химически въздействия, като залагат на различни високотехнологични
материали с различни степени на
устойчивост на UV лъчи и вибрации,
химикали и др. Корпусите на съвременните LED лампи се изработват
от поликарбонат, алуминий, неръждаема стомана и др. С цел повишена
корозионна защита върху тях често
се полагат и различни покрития.
Особено важна роля за безопасността на осветлението в химически
съоръжения играе дизайнът на осветителното тяло. Той не трябва да
предполага задържането на прах и
замърсявания по повърхността на
осветителите, които да доведат до
прегряване на тялото и повишен
пожарен риск. Някои съвременни LED
лампи се произвеждат със специални
отвори (прорези) в корпуса, през които прахта да пада. Светодиодните
осветители, проектирани за експлоатация в зони с повишена опасност
в химическата индустрия, трябва да
отговарят на съответните стандарти за безопасност и степен на
защита.
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Цифрови
осцилоскопи
О

сцилоскопите са електронни измервателни уреди за наблюдение на
постоянно променящи се величини на
напрежението в двузимерна калибрирана скала върху екран, изобразяващ
изменението на стойностите на
една или повече променливи за даден
период от време. Различаваме основно два типа такова оборудване: аналогови осцилоскопи с катодно-лъчева
тръба и цифрови осцилоскопи (DSO,
digital storage oscilloscope).
Осцилоскопи се използват в радиоелектрониката, телекомуникациите,
научноизследователската дейност,
медицината, инженерната дейност
и т. н. Освен уреди с универсално
предназначение, на пазара са достъпни и специализирани осцилоскопи,
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проектирани за нуждите на специфични приложения, например анализ
на работата на запалителните уредби в автомобилостроенето или изобразяване на сърдечна честота под
формата на електрокардиограма в
медицината и т. н.

Аналогови и цифрови
осцилоскопи
За разлика от аналоговите осцилоскопи, цифровите уреди боравят с
бинарен код (нули и единици), чрез
който се преобразува в цифров вид
информацията от измерването на
съответните параметри. Аналоговите осцилоскопи директно налагат
графиката (амплитудата) на наблюдаваните променливи към електронната двуизмерна скала на екрана на
уреда. Флуктуациите на напрежени-

ето се изобразяват като вълна върху
две координатни оси (X и Y, обозначаващи стойности на променливата
и период от време). За да покаже
измененията в измервания сигнал,
цифровият осцилоскоп първо преобразува данните от измерванията в
цифрова информация, която впоследствие обработва и изобразява под
формата на стандартна графична
осцилограма на дисплея.

Принцип на работа
За да преобразуват аналоговата
информация от измерванията в цифрова, дигиталните осцилоскопи използват аналогово-цифрови конвертори (ADC), съхраняват преобразуваните данни в своята памет, където
по цифров път обработват сигнала.
Накрая обработеният сигнал се кон-
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вертира в графичен вид на дисплея. Тъй като цифровата
информация се съхранява в паметта на уреда, тя може
да бъде обработена както от самия цифров осцилоскоп,
така и от компютър, свързан към него. Аналоговите
осцилоскопи не разполагат с памет и при тях сигналът
може да бъде изобразяван само в момента на измерването, но не и отложено във времето.
В допълнение към изобразяване на кривата на изменение на съответната променлива, цифровите осцилоскопи позволяват и прецизно автоматично измерване на
параметри като амплитуда, честота, време на нарастване, изкривяване и др. Освен напрежение, осцилоскопите могат да измерват и други променливи величини
като звук, температура или вибрации. Съответната
променлива се преобразува в напрежение и се изобразява
на дисплея по същия начин – като сигнална вълна с дадена
форма и крива на изменение.

Предимства на цифровите осцилоскопи
Цифровите осцилоскопи имат собствена памет и
могат да съхраняват поредица от осцилограми, които
да бъдат обработвани и възпроизвеждани на дисплея в
желания момент. Основно предимство на дигиталните
уреди е, че те са много по-компактни от аналоговите,
което ги прави подходящи за мобилна работа и полеви
измервания в индустрията.
На пазара се предлагат решения с различен работен
честотен обхват (честотна лента) и различен брой
входни канали, като най-съвременните уреди са 8- или
16-канални (включително за логически елемент) с непаралелни комплекти тригери и разнообразни инструменти за анализ на сигнала.

Приложения
Цифрови осцилоскопи се прилагат масово при проектирането, производството и поддръжката на електронно
оборудване. Сред най-важните предимства на цифровите
уреди е възможността за наблюдение на бързи или високочестотни процеси. Посредством цифров анализ на входящия сигнал могат да бъдат регистрирани преходни
трептения и проблеми/дефекти в сигнала от различен
характер като шумове, изкривявания, изменения в честотата и др. Широкият набор от функции на дигиталните
инструменти ги прави подходящи както при проектиране на различни електронни устройства, така и при поддръжка и различни проверки при сертифициране.
Съвременните цифрови осцилоскопи най-често разполагат с вградени базови библиотеки със спецификации и
стойности на различни параметри, чрез които може
лесно да се провери съответствието на електронното
устройство с даден стандарт.

Цифрови осцилоскопи за смесени сигнали
Те позволяват едновременно наблюдение на аналогови и цифрови сигнали и установяване на корелации от
различен характер между отделните електронни компоненти на дадено устройство. Посредством такива прибори могат да се отстраняват аномалии и дефекти в
работата на електронното оборудване, прецизно да се
измерват широк набор от параметри и да се осъществява мониторинг на причинно-следствени връзки между отделните сигнали.
Цифровите осцилоскопи за смесени сигнали се предлагат с различни сонди за измерване на напрежение, сонди
за постоянен и променлив ток, логически сонди за смесени сигнали, както и специализиран софтуер за измерване,
мониторинг, събиране, анализ и съхранение на данни.
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Самозасмукващи
помпи - част II
В

настоящия брой на списание
Инженеринг ревю представяме втора част на статията, посветена на
самозасмукващите помпи и тяхното
приложение в практиката. В предишния брой на изданието ви запознахме с принципа на работа на тези
съоръжения, особеностите при движението на водата в корпуса на самозасмукващите центробежни помпи, фазите на работния им цикъл и
приложенията им във водоснабдяването, както и за препомпване на
води, съдържащи твърди примеси. В
продължението на темата може да
прочетете повече относно стратегиите за проектиране на водоснабдителни системи със замозасмукващи помпи, насоки за тяхната ефективна експлоатация и правилна поддръжка, а също и няколко разпространени практики за защита на уплътненията и помпите.
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Проектиране на водоснабдителна система със
самозасмукваща помпа
При проектиране на тръбните
системи на помпените станции със
самозасмукващи помпи следва да се
вземат предвид няколко особености.
В камерата за заливане винаги трябва да има достатъчно количество
вода. Когато помпата е монтирана
на открито, в камерата за заливане
трябва да има нагревателен елемент, за да се предотврати замръзването на водата в нея. Когато се
препомпват канални и замърсени
води, трябва да се монтира цедка за
предотвратяване събирането на
утайка в камерата за заливане, която иначе би изместила течността,
необходима за самозасмукването на
помпата.
Смукателната височина на смукателния тръбопровод и статичният
напор трябва да бъдат намалени до
минимум, за да може времето за

самозасмукване да е минимално. Прекалено дългото време за самозасмукване може да стане причина водата
в камерата за заливане да се изпари,
преди помпата да заработи.
Всички съединения на смукателния
тръбопровод трябва да са уплътнени, без утечки, за да се предотврати всмукването на въздух през тях,
тъй като това би удължило или дори
нарушило процеса на самозаливане на
помпата. Помпите, които са с уплътнения със салникова набивка, трябва да бъдат промити предварително, за да може набивката да се овлажни и да се предотврати навлизането на въздух.
На смукателния тръбопровод
трябва да се предвиди байпасна
тръбна връзка за самозасмукване. Тя
предотвратява създаването на противоналягане в напорния тръбопровод по време на процеса на самозасмукване, което би могло да прекрати последния.
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Смукателният тръбопровод трябва да се проектира
по такъв начин, че на него да няма високи точки, в които
би могъл да се събира въздух и в резултат да се прекъсне
струята при самозасмукване.

Експлоатация и поддръжка
Пускането на помпата „на сухо“ може да повреди сериозно уплътненията или салниковите набивки. В допълнение, помпата няма да започне да препомпва, ако нивото на течността е под максималната й смукателна
височина. Всъщност, нито една центробежна помпа не е
напълно „самозасмукваща“ при наличие на голяма смукателна височина. Макар че има няколко начина за стартиране на помпа, пълна с въздух, най-важният приоритет
винаги е уплътненията да се предпазват от прегряване.
Това се извършва обикновено чрез охлаждане и смазване
на механичните набивки с малки количества течност,
която се прехвърля от стационарните на движещите се
части и обратно.

Защита на уплътненията и помпите
В една добре залята помпа уплътненията трябва да
се поддържат, да бъде осигурено непрекъснато подаване
на препомпана или промивна вода, която да ги охлажда
или смазва. Центробежните помпи от клас „самозасмукващи“ обикновено имат двойни уплътнения, като между
тях в камерата има преградна течност. Тя уплътнява и
същевременно осигурява необходимото охлаждане и смазване, за да предотврати изгаряне на уплътненията, когато помпата бъде пусната на сухо.
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Следващата задача е да се провери дали течността
е горе (в залятата част над смукателя) или долу (в смукателя) на помпата. Необходимо е да бъде създаден достатъчен смукателен напор, който да издигне течността в помпата. Но работните колела на центробежните помпи не могат да препомпват въздух. Конструкцията им е такава, че могат да създават разлика на налягането в спиралната камера на помпата само при препомпване на течности, които обикновено са 800 пъти
по-плътни от въздуха.
Най-простото решение е да се изсмуче въздуха в смукателния тръбопровод и течността да се изтегли в
помпата с помощта на спомагателно изпомпващо устройство.
Това предполага, че смукателният тръбопровод е
потопен във водата и образува хидравличен затвор,
предотвратяващ навлизането на въздух. При нагнетателния фланец на помпата също трябва да има защита
срещу навлизане на въздух в корпуса на помпата откъм
напорния тръбопровод. Тя се осъществява с помощта на
сферична или дискова възвратна клапа. Вторичната
„въздушна помпа“ може да бъде мембранна, бутална или
ежекторна, с електромотор или с пневматично или
механично задвижване.
След като смукателният и нагнетателният фланци
на помпата бъдат уплътнени срещу навлизане на въздух
в корпуса й, вторичната помпа изтегля въздуха от смукателния тръбопровод и всмуква водата. Когато водата стигне нивото на работното колело, то започва да
се върти и да препомпва, вследствие на което възвратният клапан на напорния тръбопровод се отваря. След
това диференциален манометър изключва вторичната
въздушна помпа.
Второто решение е корпусът на помпата да бъде
проектиран така, че да задържа вода, когато и смукателният, и нагнетателният тръбопроводи са празни. За
целта смукателният и нагнетателният фланец могат
да бъдат разположени доста над работното колело,
създавайки отдолу резервоар, в който се намират работното колело и спиралната камера. Сферична или дискова възвратна клапа, монтирана на смукателния или нагнетателния тръбопровод, може да предотврати сифонаж (изсмукване) на течността в резервоара, когато помпата спре. Когато помпата започне да работи отново,
течността в резервоара е достатъчна за създаване на
смукателен напор и изпомпване на течността в помпата, резервоара или спиралната камера с работното
колело и за изхвърляне на въздуха през нагнетателния
фланец.
При този метод една нова или ремонтирана и монтирана повторно помпа трябва предварително да бъде
залята, веднага след монтирането й. Ако резервоарът
на помпата впоследствие се изпразни по някаква причина, помпата няма да започне да препомпва. Тъй като
самозасмукващото действие на помпата при тази конфигурация се осъществява само след първоначално ръчно
заливане, този тип помпа е коректно да се нарича „самозасмукваща помпа с предварително заливане“. За помпи от този тип потребителят трябва да предвиди
защита срещу замръзване или изпразването им през
студените зимни месеци.
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