www.engineering-review.bg
www.tllmedia.bg
брой 2, април 2016

®
.
цена 4 00 лв.

ISSN 1311-0470

4

април 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

За абонамент в Разпространение на печата
или Български пощи - каталожен номер 1364

април
2016

®

в броя:
8
20

22

24

Накратко.

28

Европейският минен
бизнес форум
поставя акцент на
инвестициите като
гаранция за устойчиво
развитие.

30

Verder Group придоби
компаниите
Fullwood Packo Group
и Ponndorf
Geraetetechnik.
Cummins Power
Generation пуска на пазара
новата серия
дизелови генератори
QSK95.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2016

34

Вече 25 години сме неизменна част от българската електронна промишленост. Интервю с Томи
Маляков, управител на
Акерман Електроник БГ.

Представяме комплексни
IT решения за отчет на
водомери на Вода София.
Интервю с КлаусКристиян Вернер,
управител на Региоком
ГмбХ клон България.

Устойчивото развитие на
компанията е наш основен
приоритет. Интервю с
Фикрет Индже, председател на Надзорния съвет
на Алкомет.

5

36

37
38

62

Добрите европейски
практики оказаха положително влияние върху българския пазар. Интервю
със Стефан Станчев,
председател на Асоциация
на производителите и
дистрибуторите на
индустриални газове у нас.

76
80

Общ български щанд на Z Subcontracting Fair 2017 в
Лайпциг.

84

Studer, Schaudt и Mikrosa
представиха актуални
новости на Motion Meeting
2016.

92

40 Евротех проведе

56

Инженеринг ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа
ООД. Всички права запазени. Никаква част от текстовете и илюстрациите в това списание не може да бъде
препечатвана или копирана под каквато и да е форма без
писменото разрешение от страна на Издателя. Авторските права на графичното оформление и статиите
принадлежат на Издателя. Авторските права на използвания илюстративен материал принадлежат на Издателя или на съответните му собственици. Издателят
не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, платени статии. Правата на всички споменати търговски
марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и
т.н. принадлежат на съответните им собственици.
Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД
са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев.

издава Ти Ел Ел Медиа ООД
Теодора Иванова
% (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg
Любен Георгиев
% (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg

6

компютърен дизайн
prepress@tllmedia.bg
Теодора Бахарова
Камелия Кирилова
% (02) 818 3830

Струговане на многостени
върху машини с ЦПУ.

тръбопроводна арматура.

116 Индустриални климатични
камери.

главен редактор
финанси и администрация
Дарена Мартинова
Таня Терзиева
% (02) 818 3828 0888 335 882
% (02) 818 3858
d.martinova@tllmedia.bg
0888 335 881
tanya@tllmedia.bg
редактори
editors@tllmedia.bg
Елеонора Еленкова
% (02) 818 3822
Диляна Йорданова
% (02) 818 3844

®

CAD-CAM - технологии в
развитие.

110 Защитни покрития за

Измервателни
трансформатори - част 2.

ISSN 1311-0470

Пазарни и технологични
тенденции при
разходомерите.

състоянието на машини.

Новости в областта на
интегралните сензори.

®

Спецификации за
оперативна
съвместимост на LED
светлоизточници (Zhaga).

102 Дистанционно следене

традиционния си семинар
в София.

44

Industry 4.0 - възможности
и предизвикателства на
индустриалния Интернет.

маркетинг
и разпространение
abonament@tllmedia.bg
Мирена Русева
m.russeva@tllmedia.bg
% (02)8183812 0889717562
Емилия Христова
% (02)8183848 0887662547

рекламeн отдел reklama@tllmedia.bg
Петя Найденова
Мариета Кръстева
Анна Николова
Мирена Русева
Галина Петкова
Габриела Иванова
Яница Цонкова
Мария Кояджикова

% (02) 818 3810
% (02) 818 3820
% (02) 818 3811
% (02) 818 3812
% (02) 818 3815
% (02) 818 3813
% (02) 818 3821
% (02) 818 3802

0888 414 831
0888 956 150
0887 306 841
0889 717 562
0889 919 253
0888 395 928
0882 931 216
0889 256 232

www.engineering-review.bg
1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800
office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg

април 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2016

7

накратко
Cummins представя новото поколение двигатели Етап 5 на Bauma 2016
Лидерът в производството на дизелови двигатели за индустриални приложения Cummins Inc. ще представи своето ново поколение двигатели на наймащабното изложение за строителна и минна техника - Bauma 2016 (Мюнхен, 11-17 април), съобщиха от ИПО ООД, официален дилър на Cummins Inc. за
България.
„Новоразработените технологии са проектирани да покрият изискванията на емисионните норми на Европейския съюз за стандарт Етап 5, стартиращ през 2019 г. за строителна, минна и подемна техника. С мощности от
74 к.с. до 400 к.с. (55 kW – 300 kW), двигателите надхвърлят изискванията
за близки до нулеви емисии на стандарта Етап 5, постигайки повишаване на
мощността и въртящия момент с почти 10%.
Подобренията в показателите са постигнати благодарение на иновативния подход към процеса на горене, въздушния поток и системата за впръскване на гориво. Това позволява на Cummins да реализира пълния потенциал на 4цилидровите QSF3.8 и QSB4.5 двигатели, както и на 6-цилиндровите QSB6.7
и QSL9, без необходимост да се повишава техният обем“, допълват от компанията. Пълната нова серия двигатели на Cummins ще бъдат разкрити в
деня на откриването на Bauma в зала А4, щанд 325.

ДЕЛИНА КОНСУЛТ реализира проекти по схема "Енергийна ефективност
и зелена икономика"
През 2015 г. ДЕЛИНА КОНСУЛТ подпомогна успешната реализация на проектите на Киттнер Анлаген – Унд Машиненбау и Ником – 97 по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по ОП Конкурентоспособност 20072013 г., съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
„През април т. г. предстои отварянето на една от най-атрактивните за
бизнеса процедури за безвъзмездно финансиране „Енергийна ефективност в
МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Процедурата
предоставя подкрепа на българските предприятия за внедряване на енергоефективни мерки: топлоизолация на промишлени сгради, смяна на дограма,
енергоспестяващо осветление, системи за отопление/охлаждане от ВЕИ,
енергоспестяващо производствено оборудване и други. Размерът на помощта е от 50 хил. лв. до 1,5 млн. лв.“, разказват от ДЕЛИНА КОНСУЛТ.
„ДЕЛИНА КОНСУЛТ е с доказан в годините опит по предоставяне на професионални консултантски услуги по подготовка и управление на проекти,
финансирани от европейските фондове. Доказателство за това е успехът
на клиентите, които ни се довериха“, допълват те.

Логолайт Инженеринг достави LED взривобезопасни осветителни
тела на Бегели за
Фирма Логолайт Инженеринг достави LED взривобезопасни осветителни
тела на Бегели за КЦМ Пловдив, съобщиха за Инженеринг ревю от компаниКЦМ Пловдив
ята.
„Изискванията към осветителните тела бяха да работят в много тежки
условия, да бъдат взривобезопасни и да имат много ниска консумация на
електрическа енергия. Такива изисквания изпълняваха взривобезопасните LED
осветителни тела от серията ACCIAIO LED. От завода избраха модел, който
има по-широка светлинна крива и свети като луминесцентно осветително
тяло 2 X 58 W. Цялата серия взривобезопасни осветителни тела АCCIAIO е
изключително разнообразна. Предлагат се варианти с широка и концентрирана светлинна крива; светещи като 1 X 36 W, 2 X 36 W, 1 X 58 W, 2 X58
W и 2 X 80 W луминесцентни осветителни тела“, обясниха от Логолайт
Инженеринг.
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АкваКом Електроникс разширява дейността си с откриването на
нова база в Пловдив
Фирма АкваКом Електроникс ЕООД разширява своята дейност с нова база
в гр. Пловдив, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
АкваКом Електроникс е фокусирала дейността си върху водния сектор в
областта на контролно-измервателната апаратура, автоматизация на процесите, доставка на оборудване за обработка на питейни и отпадъчни води
и други.
„За последните две години сме доставили и запуснали в експлоатация
повече от 10 броя разходомери за В и К сектора на територията на Р България“, споделят от АкваКом Електроникс.
От компанията допълват още, че им предстои участие в кампанията за
мониторинг на водите.

Meusburger разширява гамата компоненти за регулиране на
Meusburger обяви, че разширява значително своята продуктова
температурата

гама от
компоненти за регулиране на температурата, предлагайки 40 нови модела.
Освен това, компанията предлага и над 30 нови размера на досегашните компоненти. Сред новостите са специалното уплътнение FKM O-ring, тръбопроводът E 2165 Manifold, скобите за гъвкави тръбопроводи E 2194 Hose. Благодарение на специалното уплътнение в леярската форма - FKM O-ring - става
възможно да се извършва монтаж без инструменти на моста за охлаждане E
2252 Cooling. Чрез прореза по дължина на удължителната тръба мостът може
да се настройва на леярската форма по желание. Този нов продукт може да се
използва при температура 200 °C и се предлага в размери от 9 до 13 mm.
Тръбопроводът E 2165 Manifold е от анодно оксидиран алуминий и е оптимално подходящ за дистрибуция на средно ниво. Meusburger предлага 3 различни версии с 4, 6 и 8 изхода. Новост в продуктовата листа са скобите за
гъвкави тръбопроводи E 2194 Hose, които са стоманени, и E 21949 Hose от
неръждаема стомана.
В отговор на многобройни запитвания на клиенти херметичната тапа E
2078 Sealing, предназначена за отклоняване на мрежи от охлаждащи тръбопроводи, бе разширена с диаметри 9, 14, 15 и 16. Шарнирните съединения E
2088 и E 2090 вече също се предлагат с диаметри G 3/8" и G 1/2".

РАИС стартира проект за увеличение на производствения капацитет
РАИС сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект за повишаване на производствения капацитет, съобщиха от компанията.
Проектът „Повишаване на производствения потенциал на РАИС ООД“ е
на стойност над 1,6 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е
в размер на 999 900 лв. (60%), а останалата част е собствено финансиране.
Общата цел на проектното предложение е подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасността на производствения процес чрез внедряване
на нови технологии. Очакваните резултати от изпълнението са оптимизиране на производствените разходи, увеличение на производствения капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция. Асортиментът от продукти и услуги ще бъде разширен чрез доставка и внедряване
на каруселен струг с ЦПУ.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК). Срокът за изпълнение на договора е 18 месеца - от 9 февруари 2016 г. до 9 август 2017 г.
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ZMD Eastern Europe се премести в нов офис във Варна
От началото на м. март т. г. ZMD Eastern Europe (отскоро част от IDT)
се премести в нов офис срещу общината в град Варна, в сградата на Лендмарк център, съобщи г-жа Анелия Пергот, управител на компанията. „Преместването се наложи, за да се подобри достъпността за старите и нови
служители и да се осигурят професионални лабораторни условия“, сподели
тя.
„Това разширение е в унисон с фокуса, който новите собственици поставят, за растежа на развойната дейност в България. Новата локация ще позволи и по-тесен контакт с университета, клиенти и доставчици. Плануват
се отворени научни срещи от началото на м. май т. г. за фирмите и студентите, свързани с новите технологии за телекомуникации и Интернет на
нещата (IoT) във Варна и района“, допълни г-жа Пергот.

Microchip представи развоен комплект за 2D проекционно-капацитивно
Microchip обяви, че е разработила първия развоен комплект за интегрираи 3D жестово
управление на дисплеи но 2D проекционно-капацитивно (PCAP) и 3D жестово управление на дисплеи
- 2D/3D Touch and Gesture Development Kit (DV102014). Комплектът ще предостави на разработчиците достъп до патентованата 2D и 3D технология
за сензорно управление GestIC, която дава възможност да се интегрира разпознаване на 2D multi-touch и 3D жестове с ръка в приложения за дисплеи.
Използването на технология, базирана на обработката на сигнали от
електрическо поле, сега позволява жестовете с ръка и с пръсти да бъдат
проследявани както на повърхността на дисплея, така и над него, на разстояние до 20 см. Развойният комплект не изисква писане на код. Параметризацията, диагностиката и опционалните настройки се извършват чрез Aurea
2.0 - свободен за изтегляне графичен потребителски интерфейс. Развойният
комплект за 2D/3D жестово управление на дисплеи включва най-новия PCAP
контролер на Microchip - MTCH6303, заедно с контролера за 3D жестове
MGC3130. В комплекта е и 8-инчов прозрачен чувствителен на допир сензор,
който дава възможност за бързо прототипиране на широкоразпространените дисплеи. MTCH6303 осигурява multi-touch координати със 100 Hz честота
на сканиране с пет пръста.

Osram започна строителството на първия си завод в България
Osram започна строителството на първия си завод в България, който ще
се намира в индустриалната зона на Пловдив. На церемонията по първата
копка на 22 март т. г. присъстваха министърът на икономиката Божидар
Лукарски, представители на компанията и местната власт. Очаква се предприятието, което ще произвежда компоненти за осветителни тела, да
започне да функционира пълноценно през втората половина на 2017 г. В него
ще бъдат открити 900 работни места.
„Изключително сме щастливи да обявим инвестицията си в България. Вярваме, че Пловдив е най-правилното място за нашето ново производствено
звено и с нетърпение очакваме то да заработи ефективно“, сподели Геерт
ван дер Меер, управител и старши вицепрезидент на бизнес звено „Дигитални системи“ в Osram. „За нас тази инвестиция е доказателство за успешното сътрудничество между местна и централна власт и за общите ни усилия
да превърнем страната в конкурентна инвестиционна дестинация. Вярвам,
че този проект ще е полезен не само за региона на Пловдив, но и за страната
и за българската икономика като цяло“, сподели министър Лукарски.
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InSight2000 акцент в събитие на фирма Ехнатон за новости в машинното
зрение с марка Cognex
В качеството си на партньор на Cognex за България, фирма Ехнатон организира събитие за машинно зрение, за да демонстрира на живо новостите
в света на визуалната инспекция в индустрията. Представянето е насрочено за 8 април 2016 г. в зала Панорама на хотел Експо в София, като началният
час е 11:00. Анонсирани от средата на миналата година, новостите на
Cognex, които са залегнали в програмата на събитието, включват: 3 революционни патента - PаtMax RedLine за локализиране, 2D Max+ PowerGrid за четене на 2D кодове, 1DMax+ с Hotbars II за 1D кодове; 3 революционни нови 5мегапикселови камери - най-бързата IS5705, най-малката ISM8000, единствената цветна IS5705C; новата високотехнологична серия системи за визуална инспекция InSightMicro 8000 и 3 нови водещи продукта за индустриална
идентификация DMR 150/260/360.
Големият акцент на събитието е представяне на новия сензор InSight2000
и решения за четене на индустриални кодове. "Кампанията за представянето на InSight2000 ще е съпроводена с атрактивни ценови предложения", споделят от компанията.

Синхрон-С въведе в експлоатация оросителна инсталация в Оргахим
Синхрон-С инсталира и въведе в експлоатация оросителна инсталация в Оргахим, гр. Русе. Проектът в химическото предприятие обхваща проектиране, узаконяване, изграждане и техническа поддръжка на инсталация за оросяване и охлаждане с вода на резервоари с вместимост 700 тона, които са част от производствените съоръжения на Оргахим и са предназначени за съхранение на
леснозапалими течности. Новата инсталация осигурява максимална защита
срещу пожарни инциденти и е част от останалата система за противопожарна защита на Оргахим, която по-рано беше изпълнена също от Синхрон-С и обхваща пожароизвестителна инсталация и инсталация за автоматично пожарогасене с водна мъгла в производствените и складовите помещения.
„Оргахим е предприятие с висока опасност от възникване на пожар, тъй
като производственият процес е свързан с използване на запалими или взривоопасни химически суровини. Затова е изключително важно противопожарната защита да бъде с максимални изисквания за безопасност. Синхрон-С е
с дългогодишна практика в областта на проектирането, изграждането и
обслужването на системи за пожарна безопасност. С новия проект компанията допринася за създаване на безопасни производствени условия, намаляване на риска от възникване на пожар и намаляване на загубите в промишлените предприятия“, споделиха от Синхрон-С.

Експерти обсъдиха ролята на водните оператори при изпълнението
Кръгла маса, посветена на ролята на водните оператори при изпълнениена ПУРБ
то на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за
управление на риска от наводнения (ПУРН), се проведе на 21 март т. г. в
Националния музей „Земята и Хората“. Събитието беше част от Седмицата
на водата, отбелязваща Световния ден на водата - 22 март.
Дискусията беше организирана от Българска асоциация по водите (БАВ) и
гражданско сдружение „Аз обичам водата“ по проект „Международен воден
мост“. Форумът беше открит от председателя на БАВ инж. Иван Иванов и
заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. Участие взеха още представители на МЗХ, МРРБ, МЕ, КЕВР, Съюза на ВиК операторите в България, експерти от бизнес сектора и др.
„Две са основните цели, които трябва да бъдат постигнати с изпълнението на актуализираните ПУРБ – повишаване ефективността на водоползване в секторите и по-пълно възстановяване на разходите за водни услуги“,
коментира зам.-министър Николова.
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Schneider Electric дари оборудване на Електротехническия факултет
в ТУ София
Schneider Electric направи дарение на Електротехническия факултет в Техническия университет в София. Безвъзмездно на катедра „Електрически апарати“ бяха предоставени шкаф DM1-W за 24 kV, 630 A, 16 kA/1sec от гамата
на SM6 – въздушно изолирани КРУ-та на Schneider Electric, 2 броя прекъсвачи SF1
за 24 kV, 630 A, 16 kA/1sec с моторно задвижване и 5 броя цифрови релейни
защити SEPAM, 40-а серия. Дарението ще помогне на студентите да се запознаят с актуалното устройство на такъв вид оборудване. Дарената електроапаратура беше доставена в лаборатория на катедра „Електрически апарати“, където ще бъде част от практическата подготовка на студентите.
„Работата с техническите университети е от първостепенна важност
за нас. Младите инженери трябва да имат достъп до съвременни технологии още в университета, за да бъдат добре подготвени и конкурентоспособни“, каза Кристоф Де-Лафарж, управител на Schneider Electric България.

Патлиджански получи годишната награда на Съюз "Произведено в
България" за
Фирма Патлиджански получи годишната награда „Златна мартеница“ на
Съюз „Произведено в България“ за най-иновативно и високотехнологично малко
най-иновативно
предприятие, завоювало силни позиции на вътрешния и международните пазамалко предприятие

ри. "Патлиджански е не само достоен пример за това как една иновация може
да се развива, а и за това как качеството на България може да се налага все
повече", заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева при
връчването на наградата. Фирма Патлиджански стартира дейността си с
производството на детайли посредством лазерно рязане, като в последствие
я разширява и създава собствен продукт - лентови сифони за баня. През годините фирмата се оборудва с високотехнологичен машинен парк, който позволява увеличаване многократно на обема и разнообразието от услуги. Към
момента Патлиджански продава собствена продукция на над 3 континента.
На церемонията в Гранд Хотел София бяха отличени още Интерпред Партнер - за компания, наложила на пазара продукти под собствена търговска
марка и завоювала доверието на българските потребители, Папас Олио - за
компания със сериозни успехи при производство и налагане на български продукти на вътрешния и международни пазари, както и Вамид-2002 - за микро,
малко и средно предприятие, създало затворен цикъл на производство на
традиционни български продукти.

DATALOGIC AUTOMATION представи нови оптоелектронни предпазни
завеси
DATALOGIC AUTOMATION представи две нови фамилии оптоелектронни
предпазни завеси, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Пеню Йорданов, управител на фирма Перун, дистрибутор на решенията у нас.
„Предпазните завеси SL2 и SL4 са от категория 2 и 4, а корпусът им е със
сечение само 15х32 мм“, коментира инж. Йорданов. „Това е изключително
предимство тогава, когато мястото за монтаж е ограничено. Разрешаващата способност е 14, 24 или 34 мм, височината на защитната зона – от 150
до 1200 мм със стъпка от 30 мм, и работно разстояние от 0,2 до 6 метра.
До 3 устройства могат да се свързват каскадно, формирайки обща защитна
зона. Изходите са 2хPNP, а освен това се осигурява и контрол на състоянието
на външни силови контактори или релета. Завесите SG4-H са от категория 4
и са предназначени за приложения във фармацевтичната промишленост. Корпусът със сечение 50х30 мм е изработен от неръждаема стомана AISI316L, а
челната повърхност - от специално стъкло. Разрешаващата способност е 14
мм, височината на защитната зона е 150, 300 или 450 мм, работно разстояние е от 0,2 до 6 метра, а изходите са 2хPNP“, допълни той.
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Елаците-Мед внедри нов международен стандарт за управление на
енергията
Елаците-Мед стана първата в страната компания от минната индустрия, която получи сертификат за съответствие с международния стандарт
ISO 50001:2011 за управление на енергията, съобщиха от дружеството.
С този стандарт Елаците-Мед надгради своята интегрирана система за
управление, която включва международните стандарти ISO 9001 – управление на качеството, ISO 14001 - управление на околната среда и BS OHSAS
18001 - управление на здравословни и безопасни условия на труд.
Новият международен сертификат е получен след проведен сертификационен одит от SGS България през декември 2015 г. Прилагането на стандарта цели намаляване въздействието върху околната среда и на енергийните
разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 задава рамката, по която да се изгражда и подобрява системата за енергиен мениджмънт за постигане на ефективното оползотворяване на енергия и разработването на мерки за енергийна ефективност.
С експертното съдействие на Енергео и на Геотехмин системата за
управление на енергията е разработена, внедрена и интегрирана със сертифицираните системи за управление на качеството, опазване на околната
среда, здраве и безопасност на труда, обединени в единна система за управление.

Дозиметрична апаратура от БАН ще бъде използвана за търсене на
живот на Марс
Дозиметричната апаратура „Люлин-МО“, разработена в Института за
космически изследвания и технологии (ИКИТ) към БАН, се използва във втората фаза на проекта „ЕкзоМарс“, която предвижда доставката на Марс на
марсоход и платформа за работа на повърхността на планетата през 2018
г. Проф. Йорданка Семкова и проф. Цветан Дачев – ръководители на колективите, разработили дозиметричната апаратура, представиха участието на
ИКИТ в космическата програма.
Проектът на Европейската и Руската космически агенции има за основна цел търсене на следи от минал или настоящ биологичен живот на Марс
чрез спътника Trace Gas Orbiter (TGO), който бе изстрелян на 14 март.
Спътникът ще изследва съдържанието на газове в атмосферата на Марс,
които биха могли да имат биологичен произход, и ще картографира подпочвения лед. Паралелно с това, на борда на спътника ще се провеждат
радиационни измервания със създадената в ИКИТ-БАН апаратура „ЛюлинМО“, която е част от руския неутронен спектрометър FREND. Първото
включване на дозиметричната апаратура на борда на спътника е планирано за април, когато специалистите от БАН ще започнат и анализ на данните.
Дозиметричната апаратура е разработена и финансирана по договор на
ИКИТ-БАН с Института за космически изследвания на Руската академия на
науките (РАН). България от 2015 г. е със статут на кооперирана страна към
Европейската космическа агенция, което дава по-широки възможности за
участие по международни проекти.
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Европейският минен бизнес
форум поставя акцент на
инвестициите като гаранция
за устойчиво развитие
У

стойчивото развитие е акцент в
отговорното правене на бизнес в
глобализирания свят. Неговите принципи са от изключително значение и
за минерално-суровинната индустрия. Затова и водещите световни
конференции акцентират не само
върху потенциала за развитие на
добива по места, но и наблягат на
иновациите и как даден минен бизнес е конституиран.
В стремежа си да е в крак с времето, четвъртото издание на Европейски минен бизнес форум, който ще се
състои на 13 септември т. г., поставя в основата на тазгодишната дискусия стълбовете на европейската
добивна индустрия - икономическа,
екологична и социална отговорност.
Домакин на събитието е хотел
Хилтън в София. Конференцията е под
патронажа на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Негови
организатори са Българска минно-геоложка камара (БМГК), Министерство
на енергетиката на Р България и Европейската асоциация на минните
индустрии (Евромин), а медиен партньор е сп. Инженеринг ревю. Събитието се провежда през две години.

Целта на форума
е участниците да открият решения
за постигане на устойчиво развитие. Това става чрез дискусии на
политиките, касаещи бранша, и споделяне на най-добрите практики на
компаниите в различните направления – икономическо, екологично и социално.
Традиционно в събитието ще участват представители на бизнеса и
държавата, европейски институции,
местни власти от България и региона, инвеститори и консултанти,
хора от научните и академични среди, експерти, медии.
„Европейският минен бизнес форум е мястото за среща на високо
ниво на институции и инвеститори.

20

Чрез събитието минният бранш демонстрира зрялост и отговорност
пред заинтересованите страни и
потвърждава ангажимента си за устойчиво развитие“, споделя инж.
Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК.
Световните тенденции в минния
бранш и характерните особености
на региона и България очертават
акцентите на тематичните направления на програмата.
ЕМБФ ще предложи анализи на
пазарите на суровини, както и на
свързаните с мащабни инвестиции
рискове в контекста на понижаващи
се цени на металите. Пряко отношение с тези теми е въпросът за конкурентоспособността на минералносуровинната индустрия на национално и на европейско ниво. Ще се постави акцент върху глобални процеси като забавянето на вноса на суровини от Китай, както и заплахите, идващи от признаването й за
пазарна икономика.

Европейското измерение
в програмата
се допълва от темите за реиндустриализация на Европа и необходимото място на минната индустрия в

този процес. Добивът от местни
източници има отражение върху
множество макроикономически показатели. Най-осезаем за гражданите
е повишението на качеството и
стандарта на живот, наличието на
възможности и способност за взаимодействие между инвеститори и
местна общност.
Програмата за нови възможности
„Хоризонт 2020“ на Европейското
партньорство за иновации (EIP) ще
покаже пряката връзка с рединдустриализацията. Тя залага на иновациите като единствено решение за устойчивото развитие на бранша.
През ХХI век се говори основно за
това как да продължим да използваме земните богатства по отговорен и устойчив начин. Минната индустрия се стреми да носи ползи за
всички, в т.ч. и за околната среда,
като я щади и инвестира в рекултивация на терените. Силен интерес
ще предизвикат споделянето на добри практики от водещи добивни компании. Съчетаването на иновации и
добри практики са отличителна черта на отговорната минна индустрия. Те показват напредъка й както
в технологично, така и в организационно отношение.
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Verder Group
Group придоби компаниите Fullwood
Packo Group и Ponndorf Geraetetechnik
С

пециализираната в производството и дистрибуцията на индустриални продукти Verder Group придоби две
добре познати промишлени компании
Fullwood Packo Group и Ponndorf
Geraetetechnik, съобщиха от офиса на
холандския производител. „Тези придобивки ще укрепят позицията ни в
сферата на хигиената и преработката на храните, както и в сектора на
индустриалните помпи, по-специално
пазара на перисталтични помпи. Към
момента във Verder Group работят
общо 1500 човека, които обслужват
клиентите по целия свят“, коментираха от офиса на компанията.
Основана през 1785 г., Fullwood
Packo Group се развива през годините от търговец до водещ международен производител на доилни системи, резервоари за охлаждане на мляко, производство на висококачествени помпи за хранително-вкусовата и
фармацевтичната промишлености и
повърхностна обработка на неръждаема стомана.
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„Новото портфолио допълва линията ни перистатични
помпи и укрепва нашето присъствие на световния пазар на
този тип продукти. Очакваме
с нетърпение да си сътрудничим“, заяви Кенет Маккартни,
изпълнителен директор на производството на Verderflex перисталтични помпи. Verder ще
интегрира помпите на
Ponndorf в гамата от перисталтични помпи на Verderflex, но
Ponndorf Geraetetechnik ще продължи
да обслужва своята собствена дилърска мрежа по отношение на съществуващите помпи с търговска фабрична марка на Ponndorf. Ponndorf
Geraetetechnik е производител на
пълна гама от маркучни помпи, както и на допълнителни индивидуални
помпи и контролни решения.
Ponndorf комбинира традиционните
ценности с иновативни продукти и
предлага на клиентите си решения
с високо развити помпени технологии.

Отделът „Течности“ на Verder
произвежда и дистрибутира широка гама обемни помпи (помпи с положително изместване). Производствените дейности на отдел „Течности“ на Verder Group са фокусирани върху на иновативните обемни
помпи.
Дистрибуторските дейности на
отдела акцентират върху местното
присъствие със собствени филиали.
Вердер България е основана преди 6
години и предлага на пазара цялостната гама продукти с марката на
Verder.
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Cummins Power Generation
пуска на пазара
пазара новата серия
дизелови генератори QSK95
Cummins Power Generation пуска на
пазара своята най-нова серия дизелови генератори – QSK95, съобщиха за
сп. Инженеринг ревю от фирма ИПО,
официален дистрибутор за България.
С лансирането на новите високомощностни агрегати, американският производител продължава да надгражда върху реализираните до момента технологични иновации, както и да прави подобрения в производителността и надеждността на
дизеловите генератори.
„Новите QSK95 комбинират високата мощност, стигаща до 3,5 MW,
с най-икономичната в класа си консумация на гориво и заемана площ, при
минимално влияние върху околната
среда. Същевременно продуктът
демонстрира водещ за индустрията
интервал между обслужвания и значително по-високи нива на надеждност през целия жизнен цикъл на системата. С тези показатели новата серия агрегати осигуряват без-
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компромисна надеждност за аварийно, резервно и основно захранване за
широк спектър от приложения – болници, логистични центрове, центрове за данни (data centers), промишлено производство, телекомуникации,
банки и т.н.
В основата на генераторите от
серията QSK95 е изключително устойчивият бързооборотен 16-цилиндров двигател QSK95 – най-актуалната иновация в технологията на
дизеловите двигатели Cummins. Със
своята мощност до 3.5 MW двигателят е проектиран специално за
приложението му в дизелови генератори. Той постига по-висока оперативна ефективност в сравнение с
други конкурентни 20-цилиндрови
двигатели, без това да се отразява
на изискваната висока мощност.
В серията генератори QSK95 са
заложени множество инженерни подобрения, които повишават тяхната надеждност и значително нама-

ляват времето за престой през целия им жизнен цикъл. С устойчивия,
високомощностен QSK95 двигател в
основата на системата, дизеловите
генератори постигат водещи в индустрията интервали между основни ремонти, минимални сервизни
изисквания и удвоени интервали между обслужванията“, разказаха от
ИПО.
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Nidec ASI реализира проекти
за съхранение на енергия с
обща мощност над 400 MW
От 15 до 17 март т. г. в рамките на петото издание на
Energy Storage Europe в
Duesseldorf, Nidec ASI представи
последните си постижения в реализацията на проекти в областта на съхранението на енергия
и демонстрира как те подпомагат операторите на електропреносни системи за стабилизирането на ел. мрежата.
На щанда на Nidec ASI (CSC12)
посетителите имаха възможност да научат повече за инженеринговите (EPC) услуги, предлагани от компанията, за реализация до ключ" на проекти - от
мащабни соларни централи до
интелигентни микромрежи,
свързани или не към електроразпределителната мрежа.
След успешно реализирани проекти с обща инсталирана мощност от над 400 MW, компанията Nidec ASI е в състояние да
предложи високоефективни решения, пригодени за разнообразните изисквания на мрежата.
"Nidec ASI вече е доказала ключовата си роля и на немския пазар, който е добър пример по отношение на съхранението на
енергия, с над 100 MW инсталирани подобни решения ", коментира Кайла Хайнс, маркетингов
директор на компанията.

Проектът Steag
В края на 2015 г. Nidec ASI придоби популярност с EPC проекта
за Steag, в рамките на който фирмата ще достави няколко системи за съхранение на енергия с
общ капацитет 90 MW. Възлагането на този проект беше дока26

зателство за растящата
в последните години експертиза на компанията в
сектора на разпределението на ел. енергия. Nidec ASI
може да се похвали с отлични референции като изпълнените проекти на
френските острови - Реюнион, Корсика и Френска
Гвиана, както и със значителния си и иновативен
опит от работата с Terna в
Италия и с Enel Green Power, по
време на която компанията изгради интелигентна микромрежа в Чили.

За Nidec ASI
Ansaldo Sistemi Industriali (ASI),
която е индустриален клон на
Ansaldo Group е италианска компания с над 100 г. история. ASI
беше приватизирана през 2000г.
През 2012г. е придобита от
Nidec, японска многонационална
корпорация, регистрирана на
американската и на японската
фондови борси и се преименува на
Nidec ASI.
Nidec ASI е традиционен доставчик на решения, адаптирани
за нуждите на клиента, в широк
диапазон от индустриални приложения. Пазарите на компанията включват нефтохимия,
енергетика, стоманопроизводство, военноморско инженерство
и промишлена автоматизация.
Фирмата е специализирана в
тежки приложения, изискващи
голяма мощност и висока ефективност.
NIDEC ASI предлага производството на ел. мотори ВН и хид-

роелектрически генератори, силова електроника - инвертори и
конвертори, софтуер и автоматизация на индустриални процеси, ретрофит на електрически
централи и ел. машини.
Nidec ASI има поръчки на стойност над 300 милиона евро през
2015г., с инсталирани по време на
стогодишната история на компанията решения на четири континента, особено в Близкия Изток и Азия. Мултинационалната
корпорация осигурява клиентска
поддръжка и управлява поръчките си от офиси в Северна Америка, Франция, Германия, Румъния,
Обединените арабски емирства,
Югоизточна Азия, Русия, Китай
и Япония.
Партньор на Nidec ASI на
българския пазар е фирма Панимекс ЕООД.

България, София 1505, ул."Оборище" 102
Тел.: (+3592) 9442263, 9442236
Факс: (+3592) 9442256
e-mail: info@panimex.eu
www.panimex.eu
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Вече 25 години сме
неизменна част от
българската електронна
промишленост
Томи Маляков, управител на Акерман Електроник
БГ, пред сп. Инженеринг ревю
Фирма Акерман Електроник БГ
отбелязва 25 години от своето създаване. Как оценявате
изминатия път и промениха ли
се приоритетите Ви за този
период?

За тези 25 години смятаме, че
създадохме професионална фирма
дистрибутор на електронни компоненти, финансово стабилна структура, изпълняваща стриктно задълженията си към клиентите, доставчиците и държавата.
От самото начало електронните
елементи винаги са били приоритет
в нашата дейност. В годините непосредствено след създаването ни,
поради краха на пазара за държавната ни електронна индустрия и трудното начало на частните български
производители на електроника, бяхме принудени да се занимаваме с
продажба на крайни изделия: лазерни
принтери, преносими компютри, калкулатори, модеми и др., но с удоволствие се отдадохме изцяло на електронните елементи много скоро
след това. Ако по-късно сме правили
нещо извън дистрибуцията на електронни елементи, то е било основно за да стимулираме развитието на
светодиодното осветление и оттам дистрибуцията на електронните елементи, свързани с него, в
България. За съжаление, не са много
българските производители, които
произвеждат масово такива изделия,
а и не забелязваме държавните и
местни органи да помагат на тези
фирми при възлагане на многобройните местни проекти в тази област.
Независимо от това, оценявам
постигнатото заедно с българските
производители на електронни изделия за тези години за значимо, а приоритетите ни - за постоянни.
В разговор за рубриката „Лица“
в сп. Инженеринг ревю през
2008 г. (брой 3/2008) формулирате като основна цел „създаването на силен инженерен екип
за пряко съдействие и пренасяне на опит към българските
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производители“. Успяхте ли в
това свое начинание?

Определено, да. Вече 25 години ние
се чувстваме част от професионалния, усилено работещ колектив на
фирмите от българската електронна промишленост. Всички работещи
във фирмата ни, с малки изключения,
са инженери, много от тях с дългогодишен опит в създаването, сертифицирането и внедряването в производство на електронни изделия.
Нашите приложни инженери участват ежегодно в обученията на
водещи производители на електронни елементи, подготвят самостоятелно семинарите, които се посещават от много специалисти от почти
всички фирми в България, които
създават и произвеждат електронни изделия. Убеден съм, че тяхната
помощ е ценна, а също и ценена, и
определено помага при създаването
на надеждни и конкурентни изделия.
Управляваната от Вас компания е сред водещите български дистрибутори на електронни компоненти. На какво се
градят успешните Ви партньорства с популярните световни производители, които
представлявате на местния
пазар?

Вече повече от 20 години сме
единствената българска фирма, оторизиран дистрибутор на Тексас Инструментс – компания, известна на
всеки, който се занимава с електроника, и не само. По данни от друг наш
партньор - Самтек, нашата фирма е
най-добрият им дистрибутор в Източна Европа. От години сме дистрибутор и на белгийската фирмапроизводител на индустриални клавиатури и трекболове NSI. Отскоро
сме също така дистрибутор на
EXAR. Много години работехме успешно като VAD на NXP, още от
когато беше Филипс Семикондъктърс и като партньор на фирмите
на Авнет за България.
Всички тези контакти могат да
са успешни единствено ако водят до

определени резултати и имат възходящо развитие. Считам, че това,
което производителите ценят, е
професионалното отдаване на маркетинга на продуктите им, техническата помощ при разработките,
поддържането на необходимите
складови наличности, коректното
отношение с потребителите на
електронни елементи, доброто познаване на местния пазар, навреме
планираните поръчки и финансовата
стабилност.
Кои постижения на Акерман
Електроник БГ през този
четвърт век Ви струваха наймного усилия? Кое от тях Ви
прави особено горд?

Не бих могъл да откроя конкретно
нещо. За нас е много важно, че българските производители на електронни
изделия намират нашата дейност за
полезна и необходима. Удоволствие за
нас през всички тези 25 години е, че
работим с високо интелигентни, коректни, неспиращи да творят хора в
една област, нямаща равна на себе си
по предизвикателство, непрекъснато
обновление и роля в развитието на
човешкото общество. Щастливи сме,
че колективът ни е от доказани професионалисти. Инвестираме и в нови
попълнения. Всеки във фирмата е важен и се надявам, че се чувства част
от работеща, добре смазана машина, помагаща за развитието на
българската електронна промишленост.
Горди сме, че независимо от трудностите и огромната конкуренция,
сме доказали, че вече четвърт век
ни има, че не отстъпваме, а и в много случаи превъзхождаме сходни фирми, колективи и индивиди от запад и
изток.
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Представяме комплексни
комплексни IT решения
за отчет на водомери
водомери на Вода София
Клаус-Кристиян Вернер, управител на Региоком ГмбХ
клон България, пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко дейността на представляваната от
Вас компания Региоком. Какви
са приоритетите Ви на българския пазар?

Региоком e една от водещите
компании в Европа, които доставят
услуги на предприятия и системни
оператори, осигурявайки IT-системи,
техническа поддръжка и клиентско
обслужване. Основана през 1996 г.,
днес във фирмата работят повече
от 2000 служители в шест офиса в
различни градове в Германия. Вече
повече от 20 години компанията се
е наложила като една от водещите
в Европа, които доставят качествени услуги за водоснабдителни дружества и енергийни предприятия, осигурявайки IT-системи, техническа
поддръжка и клиентско обслужване.
Имате ли вече реализирани проекти в България?
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Сред реализираните ни проекти в
България са: отчитане на месечно 1,2
млн. електромери за E.ON България/
Енерго-Про (от 2006 до 2014 г.);
отчитане на 70 000 водомери за ВиК
(пилотен проект през 2015 г.); технически услуги - подмени на електромери, водомери, изнасяне на ел.табла, прекъсвания и възстановявания;
сървис център за клиенти на водещи енергийни компании.
Региоком е сред участниците
на тазгодишното издание на
Вода София. Какъв ще бъде акцентът Ви в рамките на изложението?

На изложението Вода София 2016
Региоком ще представи комплексни
IT решения за отчет на водомери.
Системата за електронен отчет
може да бъде внедрена във фирми от
следните отрасли: ВиК, енергоснабдяване, топлофикации, газоподаване,

както и навсякъде, където има струпване на голям обем данни, които е
необходимо да се обработват. Като
регистриран администратор на лични данни в България, Региоком успешно е доказала, че има възможност да
генерира, поддържа и обработва данни от порядъка на няколко милиона
единици.
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Металорежещите машини на
Doosan - технология в прогрес
Непрекъснатите изследвания, тестове и подобрения в продуктите
на корейския производител са не само конкурентни предимства, но и
доказателство за амбицията на нашия партньор да бъде световен
лидер, казва Добромир Петков, мениджър Евромаркет Metal Hold.
Г-н Петков, Евромаркет е
единствен оторизиран
представител на Doosan
Infracore Machine Tools.
Какви са конкурентните
предимства на корейския
производител?
Металорежещите машини на
Doosan Infracore Machine Tools са
прецизни, стабилни и продуктивни.
Предлагат се в голям брой различни
конфигурации, за да са подходящи за
най-специфични обработки - компанията разполага с над 350 модела,
като за създаването им използва не
само най-качествени материали, но
и иновативни технологии. Пример за
това е специалната разработка на
високоскоростен шпиндел, който
свежда времето за изчакване до минимум. За него е характерно бързото развъртане, което осигурява изключително кратко време за ускорение и забавяне. Усъвършенстват се
и плъзгащите направляващи, които
се използват в почти всички модели
от гамата на Doosan. Те позволяват
висока устойчивост, прецизно позициониране и дълъг живот на инструментите. Точността се гарантира
от ръчното напасване, както и от
специално разработената система
за термална стабилност.
Предимство на Doosan са също
удобствата, които компанията се
стреми да осигури при работа с
машините. Пример е диалоговата
система за улеснение на оператора.
Това е специализиран софтуер, добавен към системата за управление,
който е пряко свързан с програмирането, оперирането и обслужването на машината и предпазва от
неволни грешки. Системата за отдалечен контрол пък позволява обработката да се следи от разстояние.
Всички тези технологии се изследват, тестват и подобряват непрекъснато, а целта на компанията е да влезе в класацията Global
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Top 3 на производители на металорежеща техника. Това може да ни
покаже колко амбициозен производител е Doosan, което е и една от
причините да е наш партньор.

Каква е добавената
стойност, която вашите
клиенти могат да получат
от това партньорство?
Евромаркет е комплексен доставчик на ноу-хау и оборудване за
българската икономика и разширяването на нашето портфолио с металорежещи машини и създаването
на ново поднаправление - Euromarket
Machine Tools/Евромаркет Металорежеща техника е логична и дълго
подготвяна стъпка. Сега Евромаркет е в състояние да предложи цялостни производствени решения,
които са напълно съвместими и постигащи желания краен резултат,
както и пълно обслужване - доставка, монтаж, пуск, обучения и сервизно обслужване от един доставчик.
Системното интегриране на
Euromarket Machine Tools/Евромаркет Металорежеща техника към
вече съществуващите направления
в Евромаркет Груп ни дава възможност за постигане на гъвкави системни решения за подпомагане на
българската индустрия в цялостната и оперативна дейност.

Компании от кои пазарни
сегменти са ваши основни
клиенти и какво според вас
е тяхното отношение към
машините на Doosan?
Работим предимно с фирми с основна дейност в производството на хидравлични и пневматични компоненти, леярски заводи, заводи за вторична механична обработка, инструментално производство, както и компании в сферата на общото машиностроене. Сред тях марката Doosan е
позната със стабилност и дълъг екс-

плоатационен период на своите машини, която печели все повече доверие и позитиви заради непрекъснатите иновации в техниката си. В същото време българските компании очакват висококачествени изделия на конкурентни цени. Doosan infracore
Machine Tools е световно признат
лидер, защото предлага именно това.

Как виждате бъдещето на
пазара на металорежеща
техника в България и как
той може да спечели от
партньорството на
Евромаркет и Doosan?
През последните години машиностроенето в България се променя
бавно, но със сигурни темпове и пазарът на металорежеща техника
предстои да се развива. Индустрията у нас има не само история и традиции, но и огромно желание за развитие и утвърждаване на международно ниво. Очаквам в бъдеще да се
случва постоянна подмяна на наличното оборудване с технически посъвършени решения и световните
лидери като Doosan да имат все поосезаемо присъствие на нашия пазар.
Не на последно място, производителите в България трупат все повече
опит и увереност, което прави избора им все по-обмислен, прецизен и те
търсят максимално бърза доставка
и добро обслужване. Евромаркет
може да осигури това не само чрез
партньорството си с Doosan
infracore Machine Tools, но благодарение на опита и ресурса ни за работа
по Оперативни програми 2014-2020 г.
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интервю

Устойчивото
развитие на
компанията е наш
основен приоритет
Фикрет Индже, председател на
Надзорния съвет на Алкомет,
пред сп. Инженеринг ревю
В интервюто си за сп. Инженеринг ревю през
2014 г. (5/2014) споделихте плановете си за навлизането на нови пазари на специализирани високотехнологични продукти. Как върви реализацията на тази идея?
Реализацията върви по план. В нашата индустрия
разработването и внедряването на нови продукти е
продължителен и сложен процес – до утвърждаването
на ноу-хау и технология за производство има огромен
труд по планиране, тестови партиди и лабораторни
анализи. Можем да се похвалим, че преминахме през целия процес с алуминиевия финсток и вече сме в експанзия
на продажбите с този вид продукти. Що се отнася до
другите ни разработки, те са на различни етапи – от
експериментална технология до пробни мостри за клиенти. Доволни сме от прогреса ни досега.
В началото на т. г. Алкомет бе удостоена с
награда за устойчиво развитие и иновации.
Какво е значението на тази награда за Вас
като ръководител и за дейността Ви като
цяло?
Да получиш признание за труда си винаги е приятно.
Приемаме я като оценка на непрекъснатите ни усилия за
усъвършенстване и стимул да даваме най-доброто от
себе си. Истински важното е това, което правим всеки
ден и за което работим. Искаме да надграждаме постигнатото и се фокусираме върху това.
Какви по Ваше мнение са мотивите именно управляваната от Вас компания да бъде отличена?
Надявам се, че политиката ни и усилията ни за развитие си личат и именно това би бил единственият приемлив за мен мотив за наградата.
В предишния ни разговор заявихте, че непрекъснато се стараете да повишавате енергийната ефективност и да поддържате високо ниво
на автоматизация на производството ви. Как-
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ви дейности в тази посока реализирате към
момента?
Фокусът на усилията ни е към непрекъснато повишаване на енергийната ефективност, ограничаване на вредните емисии в атмосферата и автоматизиране на системите за управление и контрол. От ограничаване на
разходите за осветление и отопление до подмяна на нагревните системи на машините от електричество на
газ – всичко това води до повишаване на енергийната
ефективност. Работим по няколко проекта, но предпочитам да отчитам резултати пред намерения, така че
засега няма да влизам в подробности.
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Добрите европейски практики
оказаха положително влияние
върху българския пазар
и потребител
Стефан Станчев, председател на
Асоциация на производителите
и дистрибуторите на индустриални
газове в България, пред сп.
Инженеринг ревю
Разкажете на читателите на сп. Инженеринг
ревю за дейността на Асоциация на производителите и дистрибуторите на индустриални газове в България (БИГА). Кои компании са нейни
членове?

Асоциацията е основана през 2006 г., а нейни учредители са петте големи чужди фирми, работещи на българския пазар - Ер Ликид България ЕООД, Линде Газ България
ЕООД, Месер България ЕООД, СИАД България ЕООД и Сол
България ЕАД. Основната ни цел е развитие на технологиите и безопасността при работа с технически газове
у нас. Участваме активно в транспонирането на европейските директиви в българското законодателство,
работим в добро сътрудничество с ДАМТН и Министерство на транспорта и МВР, в частност пожарната. Това
са структурите, които пряко касаят дейността ни.
Провеждали сме семинари с пожарната както на национално, така и на регионални нива.
Ние сме членове и на EIGA (European Industrial Gases
Association), откъдето получаваме актуална информация
за промените в европейските норми, както и за инциденти, които се случват в газовата индустрия. Това,
което прави впечатление, е, че напоследък има много инциденти с подизпълнители в европейски мащаб.
По какъв начин се гарантира сигурността при работата с технически газове? Какво е нивото на
безопасност в България, съпоставен с общото
европейско ниво?

Отговорността носят самите фирми, т. е. всеки един
от членовете на Асоциацията трябва да гарантира, че
неговите служители спазват определени правила – предпазни облекла, проведен инструктаж. Това се отнася както за самите членове, така и за техните подизпълнители. Нивото на безопасност у нас отговаря на средното
европейско. Има държави, в които сигурността е издигната на много по-високо ниво, отколкото в България, например в големите европейски страни. Като проблем в
България може да се посочи фактът, че в страната имаше голям брой напълнителни станции, като в последните
години част от предприятията, в които работеха, фалираха и частни лица започнаха да изпълняват тази дейност.
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Не всички от тях обаче отговарят на нормативните
изисквания и добрата производствена практика.
По какъв начин Асоциацията популяризира мерките за гарантиране на безопасност при работа
с технически газове?

Разполагаме с добре развита уеб страница, съдържаща материали за безопасната работа с газовете. Проведохме и кампании за обучение на всички наши дистрибутори – като под дистрибутори нямам предвид само
външни фирми, а и наши служители, които работят извън
централата. Разпространихме брошури за безопасен
транспорт и работа с опасни вещества.
Като добра тенденция мога да очертая факта, че в
последните години всички участници на пазара, включително и тези, които не са наши членове, започнаха да
спазват правилата за безопасност и да прилагат нормативната уредба. Особено след приемането ни в Европейския съюз законодателството ни много се промени,
много добри практики от Европа оказаха положително
влияние върху българския пазар и потребител.
Какви са основните проблеми и предизвикателства пред членовете на Асоциацията?

Основното голямо предизвикателство е прилагането
на европейското законодателство в България. Много често се случва да има неточен превод на европейските
директиви у нас, а съгласно българското законодателство
преводът е един и няма опция за допълнително тълкуване.
Друго предизвикателство е променящата се законодателна норма в ЕС – например парниковите газове. За съжаление, това не се спазва напълно и все още на пазара има
фирми, които предлагат забранени за употреба фреони.
Разбира се, основната посока за нас остава непрекъснатата работа за осигуряване на безопасност при работа на всички нива.
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Общ български щанд на
Z - Subcontracting Fair 2017 в Лайпциг

О

т 7 до 10 март 2017 г. в Лайпциг, Германия, ще се проведат паралелно Z 2017 - Subcontracting Fair международното специализирано изложение за поддоставчици на части,
компоненти, модули и технологии, и
INTEC - специализираното в инструменталното и специално машиностроене индустриално изложение.
Двата панаира се провеждат веднъж
на две години, като на изданията им
през 2015 г. се представиха над 1350
фирми, а посетителите бяха над
21 000.
С нарастващия брой изложители и
посетители Z - Subcontracting Fair се
наложи като едно от най-важните
средища за сектора на поддоставчиците в Европа за следните браншове:
машиностроене; автомобилостроене;
електроника/електротехника; индустриални услуги. В допълнение към па-
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наира традиционно се организира международният кооперационен форум и
двустранни срещи CONTACT: Бизнес
срещи. За изложителите на Z участието в този форум е безплатно.
„Паралелно със Z 2017 ще се
състои индустриалният панаир
INTEC, чийто продуктов спектър
обхваща общо и специално машиностроене, производствена техника,
машинни елементи, инструменти и
принадлежности, металообработване, роботика, автоматизация и др.
Самите изложители на INTEC са потенциални клиенти на фирмите,
представящи се на изложението Z Subcontracting Fair.
Z - Subcontracting Fair предоставя
добри възможности за представяне
на български фирми пред широк кръг
от специализирани германски и чуждестранни посетители. Българските
поддоставчици на индустрията участват редовно като изложители на
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панаира Z от неговото създаване през
2000 г. Лайпцигски панаир предлага
преференциални цени за българските
фирми изложители на превърналия се
в традиция общ български щанд“, разказват организаторите.
„Германо-Българската индустриално-търговска камара (БГИТК), като
официално представителство на
Лайпцигски панаир за България, организира общ български щанд на международния панаир за поддоставчици на части, компоненти, модули и
технологии Z 2017 - Subcontracting
Fair. На изложителите се предоставя безплатно и възможността да
презентират своята фирма, продукти и услуги на английски или немски
език с продължителност 15-20 минути в рамките на организиран в изложбената палата Форум на изложителите. За справки и информация
може да се свържете с нас“, допълват от БГИТК.
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Studer, Schaudt и
Mikrosa
Mikrosa представиха
актуални новости
на Motion Meeting 2016
Н

а 19 февруари т. г. в швейцарския град Тун се състоя традиционната годишна среща на Studer, Schaudt
и Mikrosa - Motion Meeting 2016. Тазгодишното издание обедини в приятелско съревнование трите марки от
United Grinding Group под символа с
трите кръга и мотото „Пламъкът на
страстта“ (Flame of Passion). В срещата взеха участие търговски партньори на компаниите от цял свят,
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както и представители на медиите.
„Studer, Schaudt и Mikrosa демонстрират много различни тенденции в
бизнес развитието и постъпващите
поръчки. Докато Studer изоставаше
спрямо високия заложен бюджет,
Schaudt и Mikrosa задържаха позициите си, достигнаха целите си и дори
надминаха постиженията си от
2014 г.“, сподели г-н Фред Гегауф,
изпълнителен директор на Studer,
Schaudt и Mikrosa, по време на специална пресконференция.
„Миналата година Studer не успя в
пълна степен да постигне твърде
амбициозната си цел за продажбите,
поставена вследствие на много силния край на предходната 2014 г. След
колебанията в обменния курс на еврото и получилата се вследствие
криза на франка, компанията се оказа под напрежение относно постигането на целите. За ограничаване на
въздействието бяха предприети
редица мерки, които предотвратиха загубата на пазарен дял и дори
доведоха до положителен ръст. След
по-слабия старт на годината и последвалото временно подобрение, изложението ЕМО в Милано премина
изключително успешно и обещаващо.
Въпреки това, в края на 2015 г. не
можаха да бъдат достигнати заложените високи стойности над резултатите от предходната година.
Вследствие на тази стартова позиция и актуалните икономически прогнози за индустрията, 2016 г. беше
планирана в умерена степен.
От друга страна обаче Schaudt
Mikrosa успя да увеличи значително
постъпващите поръчки в сравнение
с 2014 г. Още през пролетта стойностите вече съществено надминаха тези от предходната година. За
щастие, доброто представяне
продължи през цялата година. Това

спомогна за изключително успешното постигане на целта за 2015 г., а
за настоящата година е планиран
допълнителен ръст“, допълни той.
Събитието продължи с обиколка в
завода на Studer, където по атрактивен начин бяха поднесени основните
новости в дейността на компаниите.
Машината KRONOS S 250 на
Mikrosa е предназначена за дълбоко
шлифоване на канали, колянови валове и гърбични профили и цялостно
безцентрово шлифоване на детайли
с диаметър от 1,5 до 35 mm и с
широчина на шлифовъчня контакт до
245 mm. Mашината е изключително
подходяща за масово производство
на малки, прецизни детайли.
Друг акцент в обиколката беше
напълно актуализираната оферта на
Studer в гамата вътрешношлифовъчни машини. В рамките на оригинално поднесена презентация присъстващите имаха възможност да се запознаят с наследника на CT960 в
продуктовата гама – S131, позволяващ интеграцията на радиусно шлифоване с интерполация в модулната
система вътрешношлифовъчни машини S131-141-151.
Участниците в годишната среща
имаха възможността да се запознаят и с друга новост на Studer – асемблиращ център, намиращ се на територията на завода на компанията
в Тун. Центърът има възможност да
асемблира цялата продуктова гама
на компанията. Линията за монтаж
Flow-Assembly+ e разделена на 16
отделни сектора, подредени U-образно. „Дейностите се осъществяват с
помощта на програмата за производствена ефективност PuLs, в която на практика е обединена корпоративната ни философия и обхваща
всички наши сфери на дейност“, коментираха от Studer.
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Евротех представи новости
на традиционния си семинар
в София
Н

а 25 февруари т. г. в хотел Хилтън – София, се проведе традиционният презентационен семинар на фирма
Евротех. Тазгодишното издание на наложилото се сред
специалистите в сектора събитие се проведе под мотото Your fluids – Our care. Богатата програма за пореден път доказа кредото на компанията „Защото качеството е най-добрата инвестиция“, представяйки последни новости от световни марки, доказали нееднократно своето високо ниво.
Специални гости на семинара бяха представители на
партньорските фирми на Евротех. Матиас Мюлер, отговорящ за България, и Малио Либетрау, експорт мениджър, представляваха на събитието немския производител на шнекови помпи с архимедов винт Andritz Atro.
Гост на семинара беше и Жан-Мари Годан, мениджър за
Източна Европа в компанията Andritz Separation, част от
международната група ANDRITZ. Рики Фрамптон, регионален мениджър за Източна Европа, бе участник в събитието като представител на датската компания, специализирана в производството на зъбни помпи Desmi
Rotan. Сред официалните гости беше и Лауренс Круит,
мениджър за Източна Европа в DP Pumps – производи-
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тел на вертикални и хоризонтални многостъпални помпи. Експорт мениджърът за Европа на Lutz-Jesco - Пиер
Милицер, също бе сред участниците, както и Томас Бриц,
мениджър за Източна Европа в Lutz Pumpen – водещ
европейски производител на варелни и контейнерни помпи. Михаел Цабелт, отговарящ за Източна Европа в
Netzsch Pumpen und Sysyteme, представи пред българската публика добре познатите на пазара ексцентрик-винтови и ротационни помпи.
Пред препълнената зала, събрала специалисти от цялата страна, г-жа Карамфилка Бакалова, управител на компанията, приветства присъстващите и благодари за
доброто сътрудничество. Специалните гости на събитието, със съдействието на екипа на Евротех в лицето на
Диана Костова, Светлин Вановски и Александър Еленков,
представиха основните акценти в програмата. Последователните презентации на европейските производители представиха актуалните технологични новости, намиращи широко приложение в различни сфери на индустрията като хранително-вкусовата промишленост, фармацевтика и козметика, химическа, керамична и целулозна
промишленост, водоснабдяване и водоподготовка.
Сред акцентите в събитието беше представянето
на новата конструкция NEMO FSIP на NETSCH, позволяваща пълен сервиз на място. Технологията FSIP осигурява
свободен достъп до всички износващи се части.“Конкретните ползи от уникалното решение са значителното
улесняване работата на оператора, избягването на ненужни стъпки и цялостно скъсяване на времето за поддръжка“, коментира инж. Диана Костова. „Това, неминуемо, намалява оперативните разходи в производството“,
допълни тя. В рамките на представянето стана ясно, че
официалната световна премиера на иновативното решение ще бъде на международното изложение IFAT в края
на м. май т. г. в Германия.
Събитието приключи с разговори в неформална обстановка, където представителите на Евротех, както и
техните специални гости, отговориха на въпросите на
присъстващите.
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Walter представи следващото поколение
на
на световноизвестната инструментална
шлифовъчна машина Helitronic Vision
Новата високопроизводителна
шлифовъчна машина Helitronic
Vision 400L е предназначена за обработка на ротационно симетрични
прецизни инструменти като фрези, червячни фрези, свредла, стъпални свредла, инструменти за профилна обработка, дървообработващи инструменти от бързорежеща
стомана, твърд метал, керамика,
металокерамика и кубичен борен
нитрид (CBN). Тази машина е наследник на изпитаната и доказана
в световен мащаб Helitronic Vision високопрецизна шлифовъчна машина с линейни мотори на праволинейните оси и високомоментни електродвигатели на ротационните оси.
Въз основата на идентична работна квадратура с Helitronic
Vision, новата генерация машини
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Helistronic Vision 400L произвежда
инструменти с дължина до 420 мм,
в сравнение с 370 мм при предните
модели, както и диаметри от 3 до
315 мм. Машинната основа от
полимерна или т.нар. минерална
отливка, и порталната конструкция гарантират изключителна
стабилност и устойчивост на
машината при трансформацията
на високодинамичните усилия на
цифровите мотори, както и точност на шлифоването, което се извършва практически без вибрации.
За първи път машината е оборудвана и с икономичен шпиндел с ремъчна предавка за автоматизирана
подмяна на шлифовъчните дискове.
В допълнение към модела с двоен
шпиндел и модела с интегриран
шпинделен двигател, това решение

разширява възможностите за различни конфигурации на машината в
отговор на потребителските нужди.
Автоматизираното устройство за смяна на шлифовъчни дискове работи с такива до диаметър
254 мм и има капацитет до 24 комплекта дискове. Устройството за
смяна на инструменти е 6-осен
CNC робот от Fanuc.
С последното поколение на система за управление Fanuc, Walter
предлага на клиентите максимална достъпност и надеждност.
Това се допълва от удобството
при използването на изпитания
софтуер Heltronic Tool Studio за
шлифоване, който включва 3D симулация и така гарантира висока
ефективност и лесна за потребителя работа с машината.
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Новости
в областта
на интегралните
сензори
Т
Стефан Куцаров

рудно е да се намери област
от съвременната индустрия, където
не се използват сензори. Стремежът
към малки размери и тегло на устройствата заедно с необходимостта от дълъг експлоатационен срок
рязко увеличи производството на
интегрални сензори с нарастващо
разнообразие в моделите и параметрите. Продължават да се развиват
и двата типа – аналогови сензори с
изходна величина напрежение или ток
и цифрови сензори с изход двоично
число, появяващо се разред след разред под формата на правоъгълни
импулси. Два са основните начини за
класификация на сензорите – според
физическия принцип на действието
им и според вида на преобразуваната в електрически сигнал величина.
Те често се преплитат, т. е. дадена
величина може да бъде измервана или
контролирана чрез използване на
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различни принципи, а един принцип да
се прилага за повече от една величина. Разгледаните в статията интегрални сензори са в съответствие с
по-важната за практиката класификация според величината, като е изяснено действието, основните параметри, дадени са много примери за
пуснати на пазара през последните
години заедно с техните основни
приложения. Не са малко специфичните случаи, в които не е възможно
ползването на интегрални сензори,
а на модули – няколко такива примера също са дадени в статията.

Сензори за температура
Температурните сензори са сред
най-масово използваните, като аналоговите и цифровите са със сравнително идентичен дял.
Аналогови сензори. Изходната им
величина е напрежение, чието получаване като функция на температурата става чрез допир на сензора до
обекта (контактни сензори) или от

разстояние (безконтакткно). Освен
температурния им обхват сред техните основни параметри е температурният коефициент (Local Slope) LS
с мерна единица mV/°С, показващ с
колко mV се променя изходното напрежение при изменение на температурата с 1°С. Реално той не е константа и се променя (Output Nonlinearity) с не повече от 10% в рамките на обхвата. Поради това в техническата документация се дава
таблица със стойностите му, обикновено през 5 °С. Точността на измерването (Temperature Accuracy) ТА
представлява съществуващата
грешка, като обикновено тя е наймалка при около 20 °С. Съществена
практическа особеност са захранващото напрежение от няколко V и
малкият консумиран ток (често под
10 uA) на сензорите.
Действието на контактните сензори се основава на практически линейно намаляващото постоянно напрежение върху отпушен PN преход
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с увеличаване на температурата
(отрицателен LS) при неизменен ток
през него, осигуряван от техен блок.
Сред типичните примери за контактни сензори е серията МСР9700
/ МСР9701 на Microchip с наименование Linear Active Thermistor, поради
приложението на този тип сензори
за замяна на все още масово използваните термистори. Температурният им обхват е от -40 до +150 °С
при типична ТА от 1 °С и LS от +10
или +19,5 mV/°С, като положителният знак (осигурява се от задължителния буфер между PN прехода и изхода
на сензора) е предимство, което
позволява чрез подаване на изходното напрежение към АЦП лесно да се
реализира цифрово измерване на
температура. За това спомага и
незначителното отклонение от 0,5
°С от идеалната линейна зависимост напрежение-температура.
Малкото изходно съпротивление на
буфера позволява работа с капацитет на изхода до 1 nF и съответно
възможност за свързване чрез дълги
кабели. Друг пример е LMT70 на Texas
Instruments за температури от -55
до +150°С, типична LA от 0,05°С и
LS= -5,19 mV/°C. Типични приложения
на контактните сензори са в индустрията за замяна на термистори и
позистори, за измерване на телесна
температура и в постепенно добиващите популярност сензорни възли
(Sensor Node) за Internet of Things (IoT)
приложения.
Безконтактното измерване обикновено се реализира чрез инфрачервени сензори (Thermopile Sensor), които преобразуват инфрачервените
лъчи от нагрят обект (интензитетът им е пропорционален на температурата) в напрежение. Представляват последователно свързани
термодвойки, прикрепени към черно
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тяло, върху което попадат лъчите,
преминаващи през прозорчето на
сензора (площ обикновено под 1 mm2)
с инфрачервен филтър. За избягване
на влиянието на околната температура върху получаваното напрежение до тях има термистор за измерването й, поради което така получената структура се приема (в известна степен условно) за интегрален
сензор. Предимството от липса на
захранващо напрежение за работата
на термодвойките е за сметка на
малкия LS (обикновено под 0,1 mV/
°C) и необходимостта от насочване
на сензора, като се допуска ъгъл 3040 градуса между перпендикуляра към
повърхността на сензора и свързващата го мислена линия с обекта.
Такъв сензор е TS318-11C55 на
Measurement Specialties, реагиращ на
инфрачервени лъчи между 7,5 и 13,5
микрометра с температурен обхват от -20 до +85 °С и LS около 40
uV/°C. Сензорите ZTP-15 и ZTP-15SR
на Amphenol Advanced Sensor са за
температурен обхват -20 до +100
°С и имат LS около 75 uV/°C, като
реагират на лъчи в обхвата 6-15
микрометра.
Сензорите се използват в климатици, автомобили и охранителни
системи за откриване на присъствие по топлината на тялото, в безконтактни термометри за телесна температура и др.
Цифрови сензори. Отново използват PN преход, чието напрежение
се преобразува от вграден АЦП, като
за временно запомняне на резултатите практически винаги има регистри, а в някои сензори – и EEPROM. Специфичен параметър е разрешаващата способност (Temperature Resolution) TR, показваща промяна на температурата, която води до изменение на изходното число с 1 b.

Сензорът ЕМС1072 на Microchip e
за температурен обхват от -40 до
+125 °С и има TR и LA съответно
0,125°С и 0,25°С. Той притежава
вход за външен диод за измерване на
температура, а изходът му е предназначен за работа с интерфейса
SMBus. За свързване към мрежи е
предвидено адресиране на сензора.
Със същите параметри, но намалено
влияние на свързващите проводници
на външния диод върху ТА, разширени
възможности на интерфейса (например работа и с I2C) и по-малък корпус, е ЕМС1186.
Сензорът ТМР75В на Texas Instruments е за температурен обхват от
-55 до +125 °С и TR и LA съответно
0,0625 °С и 0,5 °С. Също е съвместим с SMBus, като може да работи
и с други двупроводни интерфейси.
Има възможност за предаване на
съобщения за превишаване на програмираната максимална температура
на 8 сензора чрез ползване на проводниците на интерфейса. Ориентираният към автомобилни приложения
TMP107-Q1 на същия производител е
за температурен обхват от -40 до
+125 °С, но TR е намалена на
0,015625 °С при типична LA от 0,125
°С. Чрез интерфейса UART е възможно изграждането на мрежи с до 32
сензора, които да предават данните
си на бордовия компютър на автомобила, т. е. да се следи температурата на акумулатора, резервоара,
двигателя, различни точки на каросерията и на други места. С представяне на измерваната температура
чрез 14b числа, предавани чрез I2C, е
серията Si7050/3/4/5 на Silicon Labs.
В температурен обхват от -40 до
+125 °С тя осигурява LA между 0,2 и
0,5 °С, като след едногодишна употреба грешката нараства с не повече
от 0,01 °С, а при измервания всяка
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секунда схемите консумират 90 uA.
В сензора TSYS02S на Measurement
Specialties (TE Connectivity Sensor
Solutions) изходните данни се предават чрез сигма-делта модулация
(SDM), подходяща за индустриални и
битови прибори. Температурният
обхват на сензора е от -40 до +125
°С, стойността на TR е под 0,1°С, а
типичната LA е 0,2 °С.
Аналоговите сензори и продължаващото използване на схеми с дискретни прибори като термистори,
позистори, съпротивителни сензори
(RTD) и термодвойки често налага
изходното им напрежение да се преобразува в число. Освен чрез самостоятелни интегрални схеми на АЦП
това се осъществява и чрез специализирани, на чийто вход може да се
свързва всеки от споменатите типове елементи.
Пример е LTC2983 на Linear Technology с TR=0,001 °C и типична LA от
0,1 °С. За работа с различни видове
термистори, RTD и термодвойки е
предвидена възможност за записване на техните специфични коефициенти, необходими за осигуряването
на TR и LA. Вградените три АЦП и
аналоговите входове позволяват
едновременно измерване на температурата на различни обекти. Поради сравнително сложната структура на интегралната схема и необходимостта от значителен брой изводи размерите й са 7x7x1,4 mm. С
подобни възможности и параметри
е LTC2984, в която споменатите
коефициенти на дискретните елементи могат да се записват във
вградена EEPROM.

Сензори за магнитно поле
С най-голямо приложение са базираните на ефекта на Хол, наричани
сензори на Хол (Hall Effect Sensor). Той
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възниква в тънка полупроводникова
пластинка (Hall Plate, Hall Element)
когато между две от срещуположните й тънки стени се пропусне ток I
и върху двете широки се приложи
магнитно поле с индукция В с резултат получаването на напрежение
UH =BxI между другите две тънки
стени. Токът се осигурява от VDD на
сензора, а UH е от порядъка на микроволтове, което налага усилване,
съпроводено почти винаги с допълнителна обработка. Така полученото
напрежение е изходно за аналоговите сензори.
Принципът им на действие определя като предимство задължителното наличие само на 3 извода (изход, VDD и маса) на сензорите. Линейната зависимост на UH от В също е
предимство, но тя е в сила до максималната магнитна индукция (Input
Saturation Field) BSAT, при която настъпва насищане. Зависимостта
определя като константа основния
параметър чувствителност (Magnetic Sensitivity) S. В съвременните сензори тя е с измерение mV/mT, но
продължава да се използва и по-старото mV/G, като връзката е S [mV/
G] = 10S [mV/mT]. Реалната зависимост UH(B) не е точно линейна, като
разликата е параметърът линейност Le, изразявана в %. В част от
сензорите I се задава непосредствено от VDD, което означава зависимост на S от VDD. В този случай в
каталозите се дават стойностите
й при минималното и максималното
VDD, а нейното изчисляване за друго
напрежение е елементарно. Съществуват сензори с вграден постояннотоков стабилизатор и съответно независими от VDD стойности на
I и S. Магнитното поле и съответно
UH може да са постоянни или променливи с максимална честота (Band-

width) fBW. Принципът на действие
определя сензорите като аналогови,
а нормалната им работа не зависи
от посоката на магнитното поле,
което води до термина Analog-Bipolar
Hall Effect Sensor. Важно е да се има
предвид, че при липса на магнитно
поле постоянното изходно напрежение е половината от задаващото
тока I. Това означава, че при промяна
от -BSAT до +BSAT изменението на
напрежението е от 0 до максималното.
Сензорът АН8503 на Diodes Inc.
работи до BSAT=40 mT с V DD = 1,6 –
3,6 V без вграден стабилизатор, при
което при VDD = 3 V има S = 38 mV/
mT. Типичната точност на измерване е 3%, а температурният обхват
е от -40 до +85 °С. Серията DRV5053
на Texas Instruments включва 6 сензора, които работят с VDD = 2,5 – 38 V,
но S не зависи от него. Най-голяма (90 mV/mT) е S на DRV5053VA, но за
сметка на това тя има най-малката
BSAT от 9 mT. Стойността на Le е
1%, а температурният обхват е от
-40 до +125 °С.
Освен от електронните блокове
в сензора стойността на S зависи и
от вида на полупроводника, в който
ефектът възниква. Тя нараства при
сензори, базирани на InAs, какъвто е
EQ-730L на Asahi Kasei Microdevices
(AKM) с S=130 mV/mT при BSAT=13mT,
Le=0,5%, fBW=140 kHz и температурен обхват от -40 до +100 °С.
Сред областите на приложение на
аналоговите сензори на Хол са измерването на физични величини, които
водят до промяна на В (вж. по-долу).
Типична област е реализацията на
безконтактни бутони и ключове, в
които към сензора се придвижва
малък магнит. Тук влизат и ключовете с допълнителен електронен блок
за осигуряване на хистерезис - при
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определена В ключът се задейства, а се изключва при помалка. От многобройните съществуващи ключове могат
да бъдат споменати АК8779А на AKM, А1232 и А1260
на AllegroMicroSystems, VF360ST и VF360ST на Honeywell
и DRV5013, DRV5033 и DRV5023-Q1 на Texas Instruments
(последният e за автомобилни приложения).
В случаи, където трябва да се установи и посоката на
магнитното поле, например в компаси и някои магнитометри, съществуват сензори за 3 посоки (3-axis
magnetometer) – две взаимно перпендикулярни в равнината на сензора и една вертикална на нея. Такава е серията MLX90363 на Melexis от 12 сензора, всеки съдържащ
3 подходящо разположени полупроводникови пластинки.
Те са с цифров изход в съответствие с интерфейса SPI,
имат BSAT=50 mT и температурен обхват от -40 до +150
°С.
Терминът сензор за магнитно поле (Magnetic Field
Sensor) обикновено се използва за прибори с вградена
бобина с пръчковидна сърцевина вместо полупроводникова пластинка. Така се осигурява насочено действие на
сензорите, които реално реагират само на поле по оста
на сърцевината (Single Axis Sensing). Такъв е аналоговият
сензор DRV425 на Texas Instruments с изходна величина
ток и S=12,2 mA/mT, като за получаване на изходно
напрежение външно се свързва нискоомен резистор. Останалите параметри са BSAT=2 mT, fBW=47 kHz и температурен обхват от -40 до +125 °С. Сензорът LIS3MT на
STMicroelectronics е с цифров изход в съответствие с
SPI и управление от I2C. При BSAT=1.6 mT той осигурява
изменение на изходното число с 1b при промяна на В с
58,4 nT.

Многобройни са приложенията на магнитните ключове, едното логическо ниво на чийто изход се получава
при магнитна индукция BON над определена стойност, а
другото – при BOFF под друга по-малка, като разликата
между двете е хистерезисът BH. Магнитното поле се
прилага перпендикулярно на плоскостта на сензора без
значение от посоката му, а наименованието на ключовете обикновено е аналогично на сензорите за магнитно
поле (което налага внимание при ползването на каталози). Пример е TSC40DPR на Toshiba Electronics с типични
BON = 3,4 mT, BOFF = 2 mT и температурен обхват от -40
до +85 °С.

Магниторезистивни сензори
Този тип (Magnetoresistive Sensor) се основават на
ефекта със същото име, който представлява изменение
на съпротивлението на полупроводникова пластинка от
InSb пропорционално на интензитета Н на прилаганото
върху нея магнитно поле. Съществените разлики от
сензорите на Хол са значително по-голямата чувствителност и прилагането на полето успоредно на пластинката, т. е. към тънката част на корпуса без изводи.
Свързването на сензорите обикновено е в Уитстонов
мост, напрежението в чийто диагонал се оказва пропорционално на Н. Такъв сензор е KMZ10CM на Measurement
Specialties със съпротивление 1,2 килоома без магнитно
поле.
Освен за измерване на Н сензорите имат значително
повече приложения в сензори на ток и за реализация на
безконтактни ключове, които изискват за задействането си значително по-малко изменение на Н в сравнение
с тези на Хол и риид контактите. Пример за такива
ключове е серията SM351RT, SM453R, SM451R и
SM353RT на Honeywell, първите два от която се задействат с В = 7 G и изключват при B = 4,8 G, докато за
вторите тези стойности са 2 пъти по-големи. Основните приложения на ключовете са за контрол на въздушния поток в климатици и за измерване на преминалото
количество вода, газ и гориво в съответните инсталации.

Оптични сензори
Използват се за измерване на интензитета на светлината, като в зависимост от възприемания спектър
съществуват 3 разновидности, а според изходната величина отново има аналогови и цифрови. Първите са с
твърде ограничено приложение, относителният им дял
продължава да намалява и тук няма да бъдат разглеждани. Същевременно в наименованието на цифровите думата Digital често липсва, което трябва да се има предвид при ползването на каталози.
Цифровите сензори за околна светлина (Ambient Light
Sensor) ALS ползват PIN фотодиод за преобразуване на
интензитета й в ток, следван от усилвател за преобразуването му в напрежение, което практически е линейна
функция на интензитета. Това позволява непосредственото му превръщане в число чрез АЦП, обикновено последван от блок за формирането му в съответствие с
някой от популярните интерфейси, най-често I2C. Фотодиодът и оптичния филтър пред него се подбират за
получаване на характеристика, максимално близка до
тази на човешкото око (вкл. потискане на инфрачервените лъчи), което е важно за приложенията. Специфични
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параметри са нежеланата относителна промяна на изходното число
(Light Source Variation) LSV поради
светлина от други източници и линейността (Linearity) Lin – относителното отклонение от идеалната
линейна характеристика. Токът на
фотодиода намалява при отклоняване на източника на светлина от перпендикуляра към повърхността на
сензора. Максималният ъгъл на това
отклонение при запазване на практически неизменна точността на измерване е Half-power-Angle (HPA). Важно практическо качество на сензорите са работата им с постоянно захранващо напрежение от няколко V,
консумираният ток до няколко uA и
времето за преобразуване на светлината до няколко десети от s.
Сред характерните примери е
ОРТ3001 на Texas Instruments, който
работи с I2 C и SMBus и може да се
адресира чрез тях. Сензорът може да
измерва интензитет между 10 mlx
и 83865 lx с разрешаваща способност (негова промяна, водеща до
изменение на числото с 1) 10 mlx,
типична Lin от 2% и максимален ъгъл
47 градуса.
С вграден бърз I2C (400 kbps) за
изходните 16 b числа и същите размери е APDS-9309 на Avago Technologies. Съдържа канали за видимия и
инфрачервения спектър и само за
инфрачервения, при едновременната
обработка на чиито данни от микропроцесор се получават точни
стойности само за видимия. Също с
16b числа и I2C е BH1780GLI на Rohm
за измерване на интензитет между
1 lx и 65535 lx със стъпка 1 lx и работа без никакви външни елементи,
което го прави особено подходящ за
преносими апаратури. С много голям
обхват (45 mlx - 188000 lx) е сензорът МАХ44009 на Maxim Integrated

52

с 16-битов изход и I2C, чиито фотодиоди (един за видимата светлина и
част от инфрачервения спектър и
втори инфрачервен) осигуряват максимално близка спектрална характеристика до тази на човешкото око.
Малките му размери и консумирания
ток 0,65 uA от захранващо напрежение 1,7-3,6 V го правят особено подходящ за преносими устройства.
Съществуват сензори (Ambient
Light and Proximity Sensor) с допълнителна възможност за регистриране
на приближаването до предмет на
определено разстояние. Съдържат
допълнителни инфрачервен светодиод и фотодиод, като излъчената
светлина от първия се отразява от
обекта и приема от втория. Обхватът на действие (Detection Range)
е максималното разстояние, при което интензитетът на отразения
лъч е достатъчен за регистрирането му. Сензорът SFH7776 на OSRAM
Opto Semiconductors e с обхват 10 cm,
а вграденият ALS измерва интензитет между 2,2 mlx и 73 000 lx, като
изходните числа се предават чрез I2C.
Освен интензитета на светлината в много практически случаи е
важно точно да се определи и нейния
цвят, което се прави с втората
разновидност на сензорите, формиращи поотделно двоични числа за
трите основни цвята (R, G, В), придружени обикновено от допълнителен в зависимост от областите на
приложение. В сензора VEML6040 на
Vishay Semiconductors този канал е за
бяла светлина (регистрира и инфрачервена до 920 nm), което определя
наименованието RGBW Color Sensor.
Управлението е чрез I2C, но може да
се използва и SMBus. Всеки от каналите формира 16 b число, като може
да се задават 6 обхвата – най-малкият е за максимална интензивност

515,4 lx с 0,007865 lx на 1 разред, а
всеки от следващите е с 2 пъти поголяма интензивност от предния.
Към тази разновидност спадат и
сензорите с IR канал към трите за
основните цветове, всеки от които
също формира двоични числа. Такъв е
APDS-9250 на Avago с отделни фотодиоди и АЦП за всеки от каналите,
ползване на I2C и отношение на максималния и минималния интензитет
на светлината (динамичен обхват)
от 18.106. Сериозно предимство е
малката постояннотокова консумация на сензора от 130 uA.
Третата и по-малка разновидност
са за измерване на интензитета на
инфрачервените лъчи в слънчевата
светлина, например метеорологични
станции и в постепенно добиващите популярност прибори за вграждане в облекло (Wearable Devices). Сред
последните новости е UVIS525 на
STMicroelectronics за измерване всяка
секунда на биологическия индекс на
ултравиолетова радиация (UV Index)
в границите от 0 до 15 със стъпка 1
(според международните стандарти
индексът е между 1 и 11 със същата
стъпка), като резултатите се предават чрез I2C и SPI.
Сред оптичните сензори са и тези
за изображения (Image Sensor), част
от които е групата за четене на
баркод. Такъв е TCD1254GFG на
Toshiba Electronics с разположени в
една линия 2500 елемента, всеки с
размери 64 x 5,25 микрометра.
Нараства популярността на оптични сензорни модули с размери,
аналогични на интегралните схеми.
Типичен пример е цифровият модул
Si1143-AAGX на Silicon Labs с корпус
4,9х2,85х1,2 mm, предназначен за
измерители на сърдечната честота,
поставяни на китката – напр. „умни“
часовници и фитнес ленти.
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Сензори за налягане
И тук съществуват аналогови и
цифрови разновидности, като първите с изходна величина напрежение
засега преобладават. Освен общия
термин Pressure Sensor се използват
и други в зависимост от конкретната област на приложение на сензорите, пряко свързана с тяхната конструкция.
Първата група са сензорите за
атмосферно налягане (Altimeter), наричани и барометри, като популярният термин Absolute Pressure Sensor
означава, че показанието е спрямо
липсата на налягане във вакуума.
Основната мерна единица е паскал
Pa, като обикновено се ползват hPa
и kPa. Преобразуването наляганеелектрическо напрежение се извършва чрез пиезорезистори (съпротивлението им е функция на налягането), практически винаги свързани
в Уитстонов мост и използвани по
два основни начина. Първият е самостоятелно, като обработката на
изходното им напрежение се прави
чрез допълнителна интегрална схема
или схеми (универсални или специализирани на производителя на сензора).
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Такъв е SW415-2 на Sensonor с обхват 0-200 kPa, съпротивление на
пиезорезисторите (без налягане) 12
килоома и чувствителност 128 uV/
VkPa, която означава, че при изменение на налягането с 1 kPa изходното
напрежение са променя със 128 uV за
всеки волт от захранващото напрежение на моста – в случая то е 5 V
и 1 kPa обуславя 0,64 mV. Пример за
цифров барометър е LPS25H на
STMicroelectronics с обхват 260 hPa 1260 hPa, грешка на измерването 0,1
hPa и 24 b изходно число, предавано
чрез I2C и SPI. Чувствителността
(Pressure Sensitivity) е 4096LSB/hPa,
което означава, че промяна на изходното число с 1b се получава при изменение на налягането с 1hPa : 4096
= 24,4mPa. С аналогичен обхват и
грешка е NPA201 на Amphenol
Advanced Sensor с 16-битов изход
числа и вграден цифров сигнален процесор за корекция на нелинейната
зависимост на напрежението на
моста от налягането и на температурата върху съпротивлението на
тензорезисторите.
Полезно е да се има предвид и наличието на цифрови модули на баромет-
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ри с малко по-големи размери от интегралните. Такъв е MS5803-01BA на
Measurement Specialties с обхват 300
hPa - 1100 hPa, грешка 2.5 hPa и 24 b
число, предавано чрез I2C и SPI. Чувствителността е 12mPa при температурен обхват от -40 °С до +85 °С.
Специфичен параметър е типичната
промяна на показанията във времето
от 1Pa годишно. Съществуват цифрови барометри, препоръчвани за измерване на атмосферното налягане
при движение на асансьори и ескалатори в сгради, какъвто е ZPA23260311-R на Murata Manufacturing за налягане 800-1100 hPa с грешка на измерването 0,1 hPa и интерфейси SPI
и I2C.
Друга група са сензорите за индустриални приложения, в които обикновено се измерва налягането на
течности (значително по-често) или
твърди тела, упражнявано върху мембраната им. Мерната единица е psi
(0,0145 psi = 1 mbar). Характерни приложения са измерване на налягането
на маслото в двигатели и редуктори, в климатици, фризери и др. Сензор само от Уитстонов мост е
MLX90816 на Melexis, ползващ ней-
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ните схеми MLX328 и MLX329 за
обработка на изходното напрежение.
Измерва се налягане между 0 и 30 bar
с типична чувствителност 5 mV/bar
(при максималното захранващо напрежение 10 V, като при по-малко тя
пропорционално намалява).
Със значително по-голямо приложение са модулите, например серията
NPI-19 на Amphenol Advanced Sensors,
която е сред малкото примери с ток
като изходна величина. Приборите
от серията са с обхват 0-172 mbar,
грешка 0,5%, работна температура
от 0 до +70 °С и диаметър 19 mm
при дължина 7,1 mm. С изход като 24
b число през I2C е модулът 89BSD на
Measurement Specialties с 5 разновидности за малки налягания и обхвати
между 0-6 mbar и 0-30 mbar, сред
специфичните приложения на които
са газопреносните системи.
За монтиране на тръби и измерване налягането на протичащите
през тях течности е сензорът 24PC
Flow-Through Series на Honeywell с
обхват 1-100 psi. Не по-малка е групата за измерване на силата на натиск (Force Compression Load Cell) с
характерни приложения за измерване на тегло, в помпи и изпълнителни
механизми в роботиката и др. Такъв
е FS20 на Measurement Specialties с
обхват 0-1500 грам-сила (силата, упражнявана от маса 1 g при земното
ускорение).
Бързо се развива групата на безжичните сензори за налягането в
автомобилни гуми, като предавателят им е външна интегрална схема.
Такава е серията NXP1 на Amphenol
Advanced Sensor с 8 b число за отчитане на налягането, един от сензорите на която е с обхват 0-1400 kPa,
разрешаваща способност от 5,49
kPa/LSB (тя е промяната на наляга-
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нето при изменение на числото с 1)
и грешка на измерването от 6LSB в
температурния обхват от -40 °С до
+125 °С. Сензорът измерва и температурата на въздуха в гумите с
грешка 8°С заедно с напрежението
на захранващата го външна батерия
– той се изключва при намаляването
му на 2,1 V.
Последната група са сензорите за
медицински цели, част от които са
за относително налягане (Gage
Pressure Sensor) – измерват разликата между налягането на течността
или въздуха в съответния човешки
орган и атмосферното. Типични приложения са измерване на налягането
на кръвта, това на други течности
и на преминаваща въздушна струя.
Поради това, че обикновено се вграждат в катетри, задължително условие са минималните им размери.
Налягането се измерва в милиметри
живачен стълб (mmHg). Сензорът
P330 на Amphenol Advanced Sensor с
размери 0,9x0,33x0,18 mm съдържа
два пиезорезистора, като за оформяне на Уитстонов мост се добавят
два обикновени резистора. Измерва
налягане между 450 и 1050 mmHg. На
същия производител и със същата
структура е Р162 за относително
налягане между -50 mmHg и +300
mmHg.

Сензори за ускорение
Наричани още акселерометри, те
измерват ускорението в една или
повече посоки. В трикоординатните
сензори (3-Axis Accellerometer) те са
класическите X, Y и Z, като първите
две посоки са в равнината на сензора, а третата е перпендикулярна на
нея. Типичен представител на аналоговите сензори е ADXL316 на Analog
Devices с 3 изходни напрежения, вся-

ко пропорционално на ускорението на
една от осите. При неподвижен сензор напреженията са половината от
захранващото, а при движение нарастват или намаляват в зависимост
от посоката му. Обхватът на ускорението е 0 – 19 g по всяка ос, а
чувствителността е 57 mV/g. Цифровият сензор ВМА422 на Bosch
Sensortec е представител на категорията, предназначена основно за разпознаване на движенията на прибори (наклоняване, падане и удари), за
реализация на крачкомери, разпознаване на жестове, компенсация на
грешките в електронни компаси.
Изходните му числа са 12b, предават
се чрез I2 C и SPI, възможно е програмиране на обхвата (2 g, 4 g, 8 g и 16
g) при стъпка 0,244 mg на първия и 2
пъти по-голяма на всеки от следващите. С аналогични обхвати и 14битов изход е ВМА455 на същия производител.
Акселерометрите за 1 и 2 оси са
с типични приложения в индустрията, транспорта, за контрол на вибрации и др. Едноосните се ползват
в автомобилостроенето - автоматични старт-стоп системи, стабилизация по време на движение (ESC),
електронно управление на окачването и т. н. Появата на ускорение в
една посока може да бъде предизвикано и от наклоняване на обекта,
поради което акселерометрите се
ползват и като сензори за наклон
(inclinometer). Пример за последния
тип с посока Z е цифровият сензор
SCA820-D04 на Murata с обхват 2 g,
изходно 12-битово число (чрез SPI)
и стъпка 1,11 mg. Цифровият сензор за 2 посоки (в равнината на корпуса) SCA100T-D07 на същия производител е с 11-битов изход чрез SPI
и обхват 12 g.
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Измервателни
трансформатори
- част 2
В

първата част на материала,
публикувана в бр. 2016 г. на списание
Инженеринг ревю, бяха разгледани
същността на токовите трансформатори (СТ), основните параметри,
видовете според конструкцията им,
и бяха изброени най-важните стандарти за тях. Тук продължаваме с
видовете СТ според предназначението, практическите им особености,
както и напрежителните трансформатори.

Видове СТ според
предназначението
Точно разграничение между отделните видове не може да се направи, тъй като често един вид
може да има няколко предназначения,
а параметрите на два вида частично да се припокриват, т.е. в зависимост от производителя СТ с даден
параметър бива класифициран в различни видове.
СТ с общо предназначение (General Purpose CT, Commercial CT). Подобно на други изделия с общо предназначение тези СТ са със сравнително
скромни параметри за сметка на
невисоката им цена. Освен модели с
кръгъл прозорец и квадратен или
кръгъл магнитопровод се предлагат
и такива с подвижна страна. Типични параметри са коефициент на
трансформация k между 50:5 и
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2000:5, клас на точност най-често
±1%, но има СТ с ±2% и ±3%, докато
товарът във вторичната намотка
в някои модели надхвърля 10. За захранване на маломощни консуматори
се предлагат СТ по заявка на клиента (Custom Option) с ток във вторичната намотка I2 от 0,1 А и 0,2 А.
Пример за съвременни СТ е серията
PACT MCR-V2-8015-105-2500-5A-12276340 на Phoenix Contact с ток I
през контролирания проводник от
2500 А, стойност на I2 от 1 А и 5 A,
пълна мощност на консуматора P=20
VA и относителна грешка 0.2%, 0,5%
и 1%.
СТ за измервателни прибори
(Metering CT, Instrument CT). Използват се основно в амперметри, ватметри и електромери, както и в
анализатори на качеството на електроенергията (Power Analyser).
Типът на магнитопроводите e както в предния вид СТ, а типичен пример е Model 2241-00 на Yokogawa от
клас 0,2 с 10 разновидности за I
между 10 А и 1500 А и ток I2 от 5
А. Към споменатите в част 1 на
статията изисквания за относителната грешка на k тук се прибавя и необходимостта от малка фазова грешка (Phase Angle), която
представлява нежеланата фазова
разлика между напреженията на контролирания проводник и вторичната намотка и обикновено не трябва да надхвърля няколко десетки

минути (не винаги се дава в каталозите на СТ).
Широко разпространени са миниатюрните СТ обикновено с тороидален магнитопровод от силициева
стомана или никелова сплав, предназначени за монтаж върху печатните платки на измервателни уреди. Към класическия параметър изолационно напрежение се прибавя издръжливостта към импулсни напрежения (Surge Withstand), обикновено
около 2 пъти по-големи от изолационното, и съпротивлението на изолацията между контролирания проводник и вторичната намотка с
типична стойност около 1 гигаом.
Работният температурен обхват
също трябва да е достатъчно голям
– обикновено -25/+55 °С и разширен
от -40 °С до +85 °С. Предназначението на тези трансформатори определя неголемите стойности на максималния измерван ток (обикновено
10 - 100 А), големият k (не по-малък
от 1000:1) и възможността за работа със сравнително високоомни
консуматори (типичен импеданс
между 50 ома и 1 килоом).
Контролиращи СТ (Relaying CT).
Основните им приложения за регистриране по определен начин (например задействане на реле) надхвърлянето от контролирания ток на определена стойност налагат да се
взимат предвид всички допълнителни ефекти, които могат да попре-
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чат на правилното функциониране.
На първо място това е опасността
от нелинейна зависимост между индукцията в магнитопровода и създаващата я напрегнатост на магнитното поле и дори насищане на магнитопровода при голям I. Резултатът може да е промяна на работния режим и характеристиките на
консуматора и получаването на
отскоци на напрежението върху
него, които да го повредят или дори
да предизвикат пробив във вторичната намотка на СТ. За избягване
на това е необходимо подходящо
проектиране на СТ, за което производителите им предлагат достатъчно литература. Към това трябва
да се прибави и опасността от насищане при наличието на постоянна съставка в тока през контролирания проводник. За практическото
избягване на тези ефекти се използват и специфични схеми, например
диференциално свързване на предпазни релета (Protection Relay),
съдържащи СТ.
Най-масово използвани са контролиращите СТ от клас С поради липсата на влияние на токовете на
утечка върху техните параметри, т.
е. дадените им стойности в каталога действително са верни. С по-ниска цена са СТ от класове H, K, L и Т,
в които влиянието на токовете не
може да се пренебрегне и затова
установяването на реалните пара-
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метри се прави чрез измервания.
Поради действието на контролиращите СТ често те се наричат предпазни (Protective CT, Protection CT) и са
с класове на точност 5Р и 10Р, които съответно имат комплексна
относителна грешка от 5% и 10%.
Пример за такива е серията 4МА72
на Siemens, предназначена за токове
между 20 А и 2500 А и k от 20 до
600.
Средноволтови СТ (Medium
Voltage CT, MV Current Transformer).
Няма международно приети норми на
изолационното напрежение, за да
бъде един СТ считан за средноволтов. В зависимост от производителя долната му граница е между 600 V
и 5 kV, а горната е 35,5 kV - 40,5 kV.
От описаните в част 1 на статията конструкции за средноволтови
СТ не се използват само тези с подвижна страна на магнитопровода, но
значителните работни напрежения
налагат особености в реализацията.
Например обикновено изработката
на намотките и магнитопровода се
извършва във вакуум, за да се избегне оставането на частици въздух,
след което цялата конструкция се
капсулира с епоксидна смола или полиуретан.
Важен специфичен параметър е
заимстваното от средноволтовите
мрежи и съоръжения основно изолационно напрежение (Basic Insulation
Level) BIL. То представлява амплиту-

дата на импулси 1,5/40 us, познати
от тестовете на много други електрически и електронни прибори, на
които трябва да издържа изолацията между контролирания проводник
и вторичната намотка и между него
и земя. Стойността на BIL обикновено е 5-10 пъти по-голяма от изолационното напрежение на СТ. Предназначените за работа на открито СТ
често са с подобрена изолация чрез
напояването й с масло (Oil Insulated
CT), като за подобряване на устойчивостта им на атмосферни влияния
цялата конструкция на някои модели
е със силиконово покритие.
Тези СТ са с една или няколко вторични намотки, а работният им честотен обхват е 50/60 Hz или 50400 Hz. Минималният измерван ток
е няколко десетки А, а максималният достига 6 kA. Като пример на
фиг.1а е даден външният вид на
трансформатора С8.6-301 с k=300:5,
изолационно напрежение 5,6 kV и
BIL=60 kV, чиято конструкция е характерна за голяма част от средноволтовите СТ – контролираният проводник не преминава през техен
отвор, фазата му се свързва към
клеми Н1 и към Н2 се съединява фазата на консуматора (двете клеми
обикновено са от фосфорен бронз),
докато нулите им са свързани към
корпуса. Изводите на вторичната
намотка са долу вдясно. Съществуват и СТ с отвор за контролирания
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в
Фиг. 1.

проводник – на фиг. 1б е външният
вид на серията C4.0-C4.6 за токове
до 3 kA, ток във вторичната намотка 1 А или 5 А, изолационно напрежение 25,5 kV и BIL=125 kV.
Трифазни СТ (3 Phase CT, Three
Phase CT). Две са възможностите за
измерване и контрол на тока през
трифазни консуматори – чрез еднакви СТ на всяка от фазите и трифазни СТ. Последните логично са нискои средноволтови, без да има никакви
съществени особености в действието и параметрите им в сравнение
с еднофазните СТ, а максималният
ток е в сила за всяка от фазите на
консуматора. Като пример на фиг. 1в
е външният вид на AN3-1000 за ток
до 100 А на консуматори с напрежение до 300 V и k=1000:1.
Високочестотни СТ (High
Frequency CT). Нараства количеството на електронните прибори, схеми и устройства, чиито високочестотни токове трябва да бъдат контролирани, като типични примери
са постояннотоковите ключови
стабилизатори и драйверите за
някои електродвигатели. В зависимост от вида на устройството
ползваните за целта СТ трябва да
работят в подходящата част от
обхвата между няколко десетки Hz и
1 MHz, а типичните граници на максималния измерван ток I са 10 - 100
А. Съществуват и други особености
в параметрите и начина на използване на високочестотните СТ, които се изясняват чрез основната схема на свързването им на фиг. 2а.
Стойността на I се определя чрез напрежението U (на фигурата е озна-
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Напрежителни
трансформатори
Освен класическия термин Voltage
Transformer (VT) се използва и еквивалентния му Potential Transformer (PT).
Предназначението на VT е да преобразуват необходимо за измерване
напрежение Vp, подавано на първичната им намотка, в по-малко Vs на
вторичната намотка (Measuring
Winding), което се използва от измервателен уред. В идеалния случай последният не трябва да консумира никаква енергия, т. е. VT работят практически на празен ход и това е основното им различие от популярните трансформатори за доставяне
на електрическа енергия на товари.
То ги поставя в категорията на измервателните трансформатори и

а
Източник: Coilcraft

б
Източник: Talema-Nuvotem

а

чено с V) върху резистора R във вторичната намотка, който се свързва
външно или е вграден в СТ. В първия
случай параметър е и максимално допустимото напрежение Umax, за да не
се насища магнитопроводът. Препоръчва се работа с напрежение до
0,8 V max, при което резисторът
трябва да е със съпротивление RӖ0,8
kUmax/I- DCR, а съпротивлението DCR
на вторичната намотка също е параметър на СТ. Чрез избор на R
връзката между стойността I на
контролирания ток, съпротивлението R и измерваното U е I=kU/R. Пример е CR8348-2000-F с класически отвор за контролирания проводник (фиг.
2б) и параметри I=50 A, k=2000,
Umax=3,7 V, DCR=88 W и честотен
обхват 20 Hz-200 kHz. Той трябва да
работи със съпротивление RӖ30,4 W
и при избор на R=20 W се получава
I[A]=100U[V].
Другата разновидност са СТ с
вграден резистор, в чийто каталог
се дава зависимостта на I от U.
Такъв е CS4200V-01 с R=5,7 W, което
определя U=1 V при I=35 A. Външният
му вид на фиг. 2в без отвор за контролирания проводник е характерен за
СТ с вградена първична намотка
(обикновено с 1 навивка) и допълнителни изводи за свързване на контролирания проводник. Този СТ е с
k=200 и честотен обхват 1 kHz – 1
MHz.

Източник: CR Magnetics

Източник: Amron
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б
в

Фиг. 2.

затова често използвани термини са
Measuring VT и Measurement VT. Не са
рядкост производителите, които
отбелязват в каталозите, че предлаганите модели се тестват индивидуално в лаборатория. Наличието
на еднофазни и трифазни електрически апарати обуславя необходимостта от съответни VT (1 Phase
Measuring VT, 3 Phase Measuring VT), а
символите им са както на другите
трансформатори. Изводите на намотките и началото им се означават както при СТ, като трябва да
се прибави съществуването на VT с
допълнителна намотка (Earth-Fault
Winding) за регистриране на токове
към земя. Магнитопроводите на VT
практически винаги са правоъгълни
или квадратни, а осъществяваните
измервания са на фазовите и междуфазните напрежения. Практическа
особеност на VT, отличаваща ги от
СТ, е наличието в някои случаи на
предпазител в първичната намотка,
докато използването му във вторичната намотка е рядкост.
Основни параметри. Първият е
максималната стойност на Up (Rated
Primary Voltage), в зависимост от
която има нисковолтови VT (Low
Voltage VT, LV VT) с Up до 600 V, средноволтови (Medium Voltage VT, MV
VT) до 40,5 kV и високоволтови (High
Voltage VT, HV VT) над тази стойност. Големината на Vp зависи не
само от изолацията между различните части на VT, но и от максималния
магнитен поток през магнитопровода му преди навлизане в насищане.
Връзката между Up и напрежението
във вторичната намотка (Rated
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Secondary Voltage) Us е чрез коефициента на трансформация k=Up/Us, който често се представя във вида
Up:Us и отбелязва като Voltage Rating.
С Burden или Rated Burden (RB) се
означава максимално допустимата
пълна мощност (във VA) във вторичната намотка. В някои стандарти са
предвидени букви за прибавяне към
означението на VT, които да показват нейната стойност – например
в IEEE C57.13 най-малката е 12,5 VA
(буква W) и най-голямата със ZZ е 400
VA. При това трябва да се има предвид, че в трифазните трансформатори максималната мощност е за
всяка от фазите с примерно означаване 15 VA/PH. Измервателният
уред (или какъвто и да е товар във
вторичната намотка) консумира
някаква енергия, каквато се губи и
върху намотките на VT и свързващите проводници. Поради тока k не е
равно на отношението Up/Us, а се
различава от него с параметъра корекционен фактор (Ratio Correction
Factor) RCF. Например при k=50 и
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RCF=1% реалният коефициент на
трансформация е с 1% по-голям, т. е.
k=50,5.
Класът на точност (Accuracy
Class) е максималната относителна
грешка на измерваното напрежение
и обикновено се приема, че тя трябва да се запазва при негова стойност
между 80% и 120% от Up и пълна
мощност между 25% и 100% от максималната. Последната долна граница не е в сила за всички VT, а зависи
и от стандарта, в съответствие с
който са параметрите. Например VT
според IEEE C57.13 трябва да гарантират класа си точност дори при
празен ход. Използваните класове са
0.1, 0.2 (Laboratory Class), 0.5 (High
Precision Class, Tariff Meter Class) обикновено за електромери, 1.0 (Normal
Measurement Class, Meters Class) за
измервателни прибори с общо предназначение и 3.0 (Panel Meters Class)
за индикаторни прибори. В някои
стандарти се ползват класове 0.3,
0.6 и 1.2. Важно е да се отбележи, че
в VT с повече от една вторична на-
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мотка, товарът в която и да е от
тях намалява точността на измерване и в останалите.
Друг параметър е фазовата грешка (Phase Error, Phase Angle Error), представляваща нежеланата фазова разлика между Up и Us. Нулева грешка
означава разлика от 0° или 180° в
зависимост от свързването на измервателния уред към вторичната
намотка. Съществуващият в СТ параметър BIL се използва и в VT.
Делители на напрежение вместо
VT. Добре познатите делители на
напрежение с резистори и с кондензатори започват да намират приложение вместо VT, независимо от поголямата им по принцип консумация
на електрическа енергия. Основната
причина е по-широкият честотен
обхват. За високоволтовите постояннотокови мрежи (HVDC Grid) се
предлагат RC-делители – пример е
RCVD 145T за напрежение до 145 kV,
честотен обхват 0-20 kHz и точност в съответствие със стандартите на IEC.
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Industry 4.0
възможности и
предизвикателства
на индустриалния
Интернет
Ч

етвъртата индустриална революция, която се характеризира с
повсеместна дигитализация и взаимосвързани продукти, вериги на
стойността и бизнес модели – вече
навлезе и в индустриалния сектор.
Първият значителен двигател на
напредъка на промишлените Интернет решения се крие във възможността хоризонтални и вертикални
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вериги на стойността да се обединят и да се управляват по-добре.
Докато днес едва една пета от индустриалните компании са дигитализирали своите ключови процеси по
веригата на стойността (value
chain), след пет години 85% от фирмите ще са приложили Industry 4.0
решения във всички важни бизнес
подразделения.
Цифровизацията и взаимното
свързване на продукти и услуги (IoT и

услуги) е вторият важен двигател.
Тя ще допринесе в голяма степен за
гарантиране на конкурентоспособността и обещава допълнителни приходи средно от 2% до 3% годишно.
За европейския сектор на промишлеността това означава допълнителни приходи в размер на 110 милиарда евро годишно.
Третият основен двигател са нововъзникващите, често пъти „подривни“ дигитални бизнес модели, ко-
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ито предлагат значителна допълнителна стойност за клиентите чрез
индивидуални решения. Тези нови
бизнес модели се характеризират
със значително нарастване на хоризонталното взаимодействие между
веригите на стойността, както и
интегрираното използване и анализ
на данни. Поради това те могат да
изпълняват по-добре изискванията на
клиентите.
Различните възможности, голямата степен на промяна и повишената нужда от инвестиции превръщат
индустриалния Интернет в една от
най-важните теми за ръководствата на корпорациите. Но многобройните предизвикателства, които се
появяват в резултат на този преход, също не са за подценяване. Ако
не се смятат все още донякъде неясните бизнес казуси относно промишления Интернет на фирмено равнище, индустриалните стандарти
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трябва да бъдат дефинирани и съгласувани, а много въпроси трябва да
получат отговор - например в областта на защитата на данните.
Представители на редица компании
смятат, че необходимата квалификация на работниците и служителите във все по-дигитализиращите се
производствени фирми все още е
огромна пречка. Ръководителите,
които определят политиките, и индустриалните асоциации могат да
окажат значителна помощ по тези
въпроси. Четвъртата индустриална
революция е започнала и предлага
атрактивни възможности за промишлените предприятия. Въпреки
това, промишленият Интернет сам
по себе си не е самоцел. Той е тясно
свързан с ясни икономически цели и
притежава потенциал за по-ясна диференциация в глобалната конкуренция.

Визия и мисия
едновременно
Същността на визията за Industry
4.0 - Интернет на нещата (IoT), е
повсеместната връзка между хора,
предмети и машини. Тази връзка има
за цел да произведе разнообразие от
нови стоки и услуги. Продуктите,
транспортните средства или инструментите ще могат да „преговарят“ в рамките на един виртуален
пазар за това кой елемент на производството би изпълнил най-добре

следващата стъпка на производствения процес. Това би създало безпроблемна връзка между виртуалния
свят и физическите обекти от реалния свят.
Индустриалният Интернет, известен също като Industry 4.0, не само
предвижда цифровизация на хоризонталните и вертикалните вериги на
стойността, но също така ще революционизира фирмените портфолиа
от продукти и услуги и ще доведе до
прилагане на нови, често пъти подривни дигитални бизнес модели. Индустриалният Интернет насърчава
едновременно трансформацията на
всички важни бизнес процеси и пренареждането на портфолиата от
продукти и услуги. Потенциалните
приложения по този начин излизат
далеч извън оптимизацията на производствените технологии. Прилагането му изисква значителни инвестиции. Затова този въпрос става
ключов и е на първо място в дневния
ред за изпълнителните директори и
мениджърите на водещи индустриални фирми.
Водещите индустриални компании дигитализират и свързват функции по вертикалната верига на
стойността - от дигитализираните
поръчки, през персонализираната
разработка на продукти и автоматизираното прехвърляне на данни за
продуктите до свързаните системи
за планиране и производство, до ин-
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тегрирано обслужване на клиентите. Нещо повече, хоризонталната
интеграция на номенклатурата и
данните за планиране се извършва
съвместно с доставчици, клиенти и
други партньори по веригата на
стойността.
По-високата степен на интеграция и технологичните възможности,
предлагани от индустриалния Интернет, ще създадат нови, дигитални бизнес модели. Интегрираните
решения и услуги с добавена стойност се характеризират със значително по-високи ползи за клиентите
и ще революционизират съществуващите портфолиа от продукти и взаимоотношенията с клиентите. Те
често са резултат от подривни иновативни процеси.
Интегрираните решения предлагат на новите компании възможност
да навлязат на съществуващите
пазари и да установят взаимоотношения с клиентите, тъй като един
от ефектите на дигитализацията е
намаляването на традиционните
бариери за навлизане на пазара. В
основата на индустриалния Интернет е повишената достъпност и
интегрираното използване на съответните данни чрез свързване на
всички стоки, ресурси и фирми, участващи във веригата на стойността. Той включва възможност за генериране на допълнителна стойност
на базата на наличните данни, което в крайна сметка може да увеличи
максимално ползите за клиентите.
Това изисква фундаментална трансформация на процесите, на портфолиото от продукти и услуги, както
и на съществуващите бизнес модели. В обобщение, това е цялостен
процес на промяна, която може да се
управлява успешно само от висшето
ръководство.

равнява на около 50% от планираните нови инвестиции на капитал и
годишна сума от над 140 милиарда
евро с оглед на европейския индустриален пейзаж.
Индустриалните Интернет решения дават възможност за повишаване на ефективността и намаляване
на разходите по цялата верига на
стойността. Ето защо участниците в изследването дават еднакво
висок приоритет на инвестициите
в цялата верига на доставки, на дигитализацията при разработване и
инженеринг на продукти и на автоматизацията на производството.
Само инвестициите в дигитализацията на продажбите получават малко по-ниска оценка. Инвестициите
обхващат целия спектър, от връзките между работните материали,
машините и логистичните системи
под формата на кибер физически системи (CPS), до решенията за сензорни технологии за обмен на данни,
контролирани в реално време по веригата на стойността.
Компаниите от информационната и комуникационна индустрия
съсредоточават своите инвестиции
предимно към продукти и услуги за
гъвкаво планиране и контрол на производството в реално време. Този
сектор отдава голямо значение на
оптимизирането на логистичните
системи. Компаниите в машиностроителната промишленост, междувременно, концентрират инвестициите
си в автоматизация на производството, записа на данни в реално време по
веригата на доставки, както и в разширяването на системите за изпълнение на производството (MES).
Инвестициите в индустриални Интернет приложения, планирани в преработвателната промишленост, все
още изостават спрямо тези в другите сектори на индустрията.

Визия до 2020 година
Едно изследване, проведено от изследователската компания Strategy&,
показва, че през идните пет години
235 от анкетираните индустриални
компании ще инвестират средно 3,3%
от своите годишни приходи в индустриални Интернет решения. Това се
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По-висока ефективност
на производството и на
ресурсите
Четвъртата индустриална революция играе важна роля за осъществяването на дългосрочна ефективност
на производството. От индустриал-
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l насочване на усилията към най-важните области на

конкретната верига на стойността;
l намаляване презапасяването в процесите;
l свеждане до минимум на загубите на качество;
l по-гъвкави и последователни процеси.

ния сектор се изисква да произвежда все по-големи количества, използвайки все по-малко суровини и консумирайки по-малко енергия. Industry 4.0 ще помогне на компаниите да създадат ефективни производствени процеси с
повишена продукция и все по-голяма енергийна и ресурсна ефективност.
Много подобрения са резултат на дигитализацията
на процесите и веригите на стойността. Например:

По-конкретно, по-голямата прозрачност подобрява експлоатацията на машини и системи (например, чрез
оптимизиране на размерите на партидата за доставка). Дигитализацията и по-голямата свързаност в организацията на процесите могат да позволят рационализиране областите на работа, което може да е от полза за
продуктивността. Интелигентният анализ и интегрираното използване на данни с цел контрол на производството също така намаляват количеството на брака.
По-доброто планиране и контрол са тясно свързани с
интеграцията на хоризонталните вериги на стойност
в различни компании. Те са важни изисквания при планиране на увеличение на ефективността. От друга страна, увеличената вертикална интеграция позволява поголяма гъвкавост на производството и намаляване на
времето на достигане на стоката до пазара.
Индустриалният Интернет също предлага възможност да се отговори на изискванията на клиентите по
отношение на проследяването на данни за материали,
продукти и процеси. Много компании, например в автомобилната или електронната промишленост, издигат
контрола на качеството на още по-високо ниво по веригата на стойността. Те очакват пълна информация от
доставчиците си, за да се следи за целия жизнен цикъл на
продукта. Само след като се вземат предвид всички
данни, подлежащи на проследяване (а не само някои от
тях), след увеличаване употребата на сензори и изпълнителни механизми в производството, и след събиране на
всички данни, могат да бъдат изпълнени непрекъснато
повишаващите се изисквания, без това да е за сметка
на рентабилността.

Анализ и използване на данни
Анализът и използването на данни играят важна роля
в промишления Интернет. Бързо нарастващият брой
сензори, вградени системи и свързани устройства (IoT),
както и увеличаващата се хоризонтална и вертикална
мрежова свързаност на вериги на стойността водят до
огромен, непрекъснат поток от данни. Макар че тези
гигантски количества данни се събират по протежение
на цялата верига на стойността, те често пъти не се
използват по структуриран и целесъобразен начин.
Интегрираният анализ на данните дава възможност,
наред с другите му предимства, процесите да се разглеждат по интегриран начин и да се оптимизират въз
основа на направените констатации. Един доставчик от
автомобилната промишленост дава пример за използване на съвременни процедури за анализ на данни от производството. С цел увеличаване на качеството и надеждността на доставените продукти е внедрено решение
за големи потоци данни, което свързва и обработва
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В допълнение, анализът и използването на данни са решаващи изисквания за разработването на нови, дигитални бизнес модели, за оптимизиране на взаимодействието с клиентите и за увеличаване на рентабилността на компанията.

Дигитализация на
портфолиото от
продукти и услуги

огромни количества различни сензорни данни въз основа на комплексен
анализ (800 милиона записа, или 50
терабайта данни годишно, при цялостна конфигурация). По този начин
дефектните части могат да бъдат
идентифицирани и бракувани в началото на производствения процес.

70

Нещо повече, по-голямата прозрачност подобрява базата за вземане на
решения и понижава презапасяването в рамките на цялата верига на
доставки. Това води до значително
повишаване на ефективността, а от
там и до безспорни конкурентни
предимства.

Industry 4.0 далеч надхвърля цифровизацията на процеси и вериги на
стойността - тази промяна води и
до по-високо ниво на дигитализация
в портфолиото от продукти и услуги. Един механично перфектен продукт вече няма да е достатъчен, за
да се конкурира успешно на световния пазар. Диференциацията на продукти преминава все повече към софтуера, както и към по-висши сензорни технологии, свързаност и генериране на данни.
Продукти, които днес са предимно механични, ще бъдат обогатени с
цифрови решения и свързаност. Този
процес ще създаде по-големи ползи за
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клиентите. Освен че в самите продукти директно ще бъде включен
цифров „интелект“, ползите могат
да бъдат значително увеличени с
услуги, базирани на Интернет и
свързани с продукта. Например, индустриалният Интернет създава
основа за производството на потребителски продукти на конкурентна
цена.
Примери за дигитални продукти
могат да бъдат намерени във всички отрасли на промишлеността. В
автомобилната индустрия, например, обичайните спирачни системи
са превърнати в модерни антиблокиращи системи с помощта на електронни блокове за управление. В производството и инженеринга, използването и свързването на подходящи
сензори позволяват оптимална, превантивна поддръжка на машини и
системи, и осигуряват много по-ефективно оперативно управление.
Дигитализацията на продуктите
е феномен, общ за всички отрасли на
промишлеността. В сектори като
информационната и комуникационна
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индустрия процентът на дигитализирани продукти, разбира се, е вече
висок. В преработващата промишленост делът на фирмите с висока
степен на цифровизация в момента
е само между 22% и 27%, в зависимост от сектора на промишлеността. Общата тенденция е, обаче, една
и съща за всички сектори: делът на
дигитални продукти трябва и ще се
увеличи значително през следващите години.

Нови, често пъти
„подривни“ бизнес
модели
В хода на разпространението на
промишления Интернет, съществуващите бизнес модели ще се променят постоянно. По-специално ще
бъдат създадени нови цифрови бизнес модели. Същината на тази тенденция е в увеличаването на ползите за клиентите поради все по-нарастващия набор от решения с добавена стойност (вместо продукти).
Тя обхваща и разширяването на елементите на цифровите услуги и по-
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вишената свързаност между продуктите, производственото оборудване, и клиентите и партньорите. Ето
защо главната особеност на промяната по посока на дигитализация се
състои в бързото ускорение на тази
промяна. Т. нар. подривни иновации
ще накарат браншове като информационната и комуникационната индустрия да се променят постоянно в
рамките на кратък период от време.
Установени бизнес модели ще
станат в по-голяма степен базирани на данни, ефективни и ориентирани към клиентите, поради повишената свързаност и използването на
възможностите за анализ на данни
във всички процеси. Ефективното и
интегрираното използване на данни и нарастващата цифровизация на
продукти и вериги на стойността
са във фокуса на новите бизнес модели. През последните години, някои
компании дори разработиха бизнес
модели, в които добавената стойност се основава главно на употребата на данни. Както в случая на
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Google, тези данни се добиват чрез
осигуряване на често пъти безплатни дигитални продукти. Въпреки
това, новите бизнес модели са насочени предимно към използването
на цифровизация, за да се развалят
установените вериги на стойност
и по този начин да се открият нови
източници на приходи, които не са
могли да бъдат отворени с предишния бизнес модел. В резултат, новите бизнес модели водят до напълно
нови ползи за клиентите.
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От всички изследвани сектори на
индустрията, информационната и
комуникационната е най-напреднала
по отношение на развитието на
тези нови бизнес модели. Базираните
на Интернет бизнес модели и моделите „като услуга“ вече са се установили и като стандарт по отношение
на използването на ИТ инфраструктури и ИТ приложения. По същия начин класически индустрии, като тези
за производство и инженеринг, ще
предлагат повече модели, ориентирани към решения, вместо обикновена
продажба на физически продукти.
Машините и системите ще бъдат
таксувани гъвкаво на базата на консумация. На свой ред данните, получени от експлоатацията на системите,
ще се използват за създаване на нова
добавена стойност.
От друга страна, възможността
за стартиране на нови, дигитални
бизнес модели на пазара с помощта
на подривни иновации вече е довела
до съществени материални промени
за цели отрасли на промишленост-

та. В телекомуникационната индустрия, например, доставчиците на
цифрови услуги са започнали съществени промени в процесите и преразпределенията с добавена стойност, за сметка на утвърдените
доставчици.
Подобни промени чрез подривни
дигитални бизнес модели трябва да
се очакват и в други сектори като,
примерно, автомобилната индустрия. Например, една концепция, наскоро патентована от Google, предвижда да се предлагат коли без шофьори
в градовете. Тези коли са предназначени за транспортиране на клиента
от едно място на друго без водач. В
този случай за Google добавената
стойност се създава в резултат на
даване на възможност на рекламодателите да довеждат клиентите в
своите магазини безплатно, и същевременно да решат един класически
проблем за търговията на дребно.
Подобен бизнес модел със сигурност
би имал подривен ефект върху голям
брой доставчици на мобилност.
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платена публикация

ВиВ Изоматик и Phoenix Contact ви представят
концепцията на бъдещето - Индустрия 4.0
Интелигентното производство
на бъдещето е:
Напълно цифрово - бърз и икономически-ефективен достъп до всички данни.
Продуктите и процесите първо се
създават виртуално и са напълно прозрачни. Основата на всичко това е, че целият проект за изграждане и производственият цикъл са описани в цифров вид.
Комуникативно и защитено Нужната информация се споделя в точното време и на точното място.
Интелигентни мехатронни системи комуникират от различни местоположения и фирми, използващи публични или частни мрежови инфраструктури.
Автономно и адаптивно - По-лесно управление на сложни процеси
Системата откликва моментално,
като адаптира производствения цикъл
според изискванията. Неочакваните
събития не водят да прекъсвания на
производството или до намаляване на
качеството.
Лесно за управление - Виждате това, от което имате нужда.
Впечатленията на потребителя съ-
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що се оценяват, за подобряване на бъдещата подбрана информация. Управлението и вземането на решения се улесняват, а не се затрудняват.
Лесно за инсталиране - Можете по
всяко време да проверите в кое приложение са инсталирани вашите продукти.
За по-надеждна комуникация между
устройствата в една система на сътрудничество, Phoenix Contact предлага
решения за индустриални Ethernet мрежи като PROFINET. Хибридните системи на окабеляване представляват комбинации от мрежови и силови кабели.
Икономично изразходване на ресурси
Осигурете нужните ресурси за производството автоматично, в зависимост от
потреблението.
Консумацията на енергия и материали също може да бъде адаптирана точно и индивидуално. Системата автоматично изчислява колко енергия е потребна в момента и оптимално адаптира
захранването с енергия според нуждата.

Как функционира Индустрия 4.0?
Основната идея на Индустрия 4.0 е
максимално навлизане на информацион-
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ните технологии във всички етапи на
производствения процес. За да реагира на
промените на пазара, Phoenix Contact
прилага днес това, което много компании считат за визия от бъдещото, като разработва иновативни продукти и
цялостни решения за производствени
системи. Phoenix Contact създаде иновативния продукт за автоматизация системата Axioline, която предлага високо ниво на работна ергономичност.
Към тази система могат да бъдат връзвани различни работни модули: работни
станции, монтажни и технологични
клетки, машини за монтаж и тестване
и всичко необходимо за всеки един етап
на производството. Axioline е разширяема гъвкава мрежа, която обхваща всички възможни ресурси в производствената система. Друг иновативен продукт
е системата Sаfеty Bridge, чрез която се
осигурява най-високо ниво на функционална безопасност. Огромно е разнообразието на модули и технологии, които
фирма Phoenix Contact предлага за изграждане на производствени системи
съгласно иновативната концепция на
Индустрия 4.0.
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Спецификации за
оперативна
съвместимост на LED
светлоизточници
светлоизточници (Zhaga)
Т

ъй като пазарът на LED осветлението не спира да се разраства,
съществува нарастваща нужда от
взаимнозаменяеми осветителни
тела със светодиоди. Много компании са разработили LED модули и LED
осветителни системи (LED light
engines) с тяхна собствена архитектура. Но когато осветителните
тела със светодиоди са взаимозаменяеми, клиентът има възможност за
избор на доставчик, което намалява
рисковете по веригата на доставки
и стимулира конкуренцията. Също
така, бъдещото развитие на осветителните тела със светодиоди е сигурно, защото съвместимите светлинни източници от различни доставчици ще са налични и в дългосрочен план. Когато модулите се модернизират до по-нови, по-ефективни
версии, те могат лесно да бъдат
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включени в съществуващи осветителни системи, така че осветителното тяло може да върви в крак с
еволюцията на LED технологията, а
не да остарява.
Консорциумът Zhaga е създаден, за
да се разработят спецификации, които позволяват взаимозаменяемостта на светлинните източници със
светодиоди, направени от множество различни производители. Членове на консорциума Zhaga са стотици
фирми от цялата глобална осветителната индустрия. Сред участниците има производители на осветителни тела, на LED модули, доставчици на материали и осветителни
компоненти, както и лаборатории за
изпитване. Членството в Zhaga е
отворено за всеки, а една от целите
е да се гарантира, че продуктите,
съвместими с нейните спецификации, са подходящи за всички световни пазари.

Взаимозаменяеми LED
светлинни източници
Според Zhaga, две LED осветителни системи са взаимозаменяеми, когато едната може да замени другата без промяна в конструкцията на
осветителното тяло. Производителят на осветителни тела, съвместими с Zhaga, може да избира между няколко взаимозаменяеми, съвместими
с Zhaga осветителни системи на различни доставчици. Производителят
може и да произвежда осветително
тяло със същия дизайн, но с различен
начин на работа, като избере алтернативна, съвместима с Zhaga осветителна система, която има различни технически характеристики. Взаимозаменяемостта е важна както в
завода, където осветителното тяло
се асемблира за първи път, така и на
място, където може да се наложи
едната осветителна система да
бъде заменена с друга.
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Книгите на Zhaga
Спецификациите на Zhaga, известни като Books (книги), описват
връзките между светодиодните осветители и LED осветителните
системи. Всяка книга описва физическите размери, както и фотометричното, електрическото и топлинното поведение на различните видове
светодиодни осветителни системи.
Членовете на консорциума Zhaga,
които проектират продукти според
някоя от книгите, могат да получат
сертификат, който позволява техните продукти да носят логото Zhaga.
Продуктите се изпитват от независими лаборатории, за да е сигурно,
че са съвместими със спецификациите на Zhaga. Логото на Zhaga е знак
за взаимозаменяемост, но няма никакво отношение към безопасността, експлоатационните и други характеристики, които се покриват
от действащите тестови марки и
системи за сертификация.
Досега консорциумът Zhaga е публикувал седем книги, описващи различни типове светодиодни осветителни системи. В някои книги, светодиодната осветителна система
има вграден LED драйвер (наречен
още електронна система за управление), докато при други LED модулът
и драйверът са отделни. Освен това,
в някои случаи светлинният източник е конструиран така, че да може
да се поставя в цокъл в осветителното тяло, докато в други книги
модулът е просто завинтен към осветителното тяло с винтове.
Няколко книги обхващат кръгли
осветителни системи, които са подходящи за прожектори или подово
осветление. Две книги описват семейства правоъгълни светодиодни
модули с отделни драйвери. Книга 4
включва модули с висока яркост,
предназначени за външно осветление
на стълбове, докато книга 7 включва линейни модули, които се използват предимно за осветление на закрито, като в офиси например. Zhaga
не спира да оценява разнообразни
предложения за нови книги. Те се правят от членове на консорциума
Zhaga, които определят видовете
продукти и областите на приложение, където новите спецификации за
светодиодни осветителни системи
могат да са от полза.

Замяна на осветителни
системи
Важно е да се отбележи, че за
базираните на Zhaga осветителни
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системи термините „сменяем“ и
„взаимозаменяем“ имат различни значения. Въпреки това, много светлинни източници, съвместими със Zhaga,
имат качества, които ги правят
лесно сменяеми.
В най-общ смисъл, „сменяема“ осветителна система е тази, която
може да бъде отделена от светлинния източник и да бъде сменена с
друга. Това може да се наложи, ако
осветителната система достигне
края на своя експлоатационен период или ако се налага нейната модернизация, поправка или техническо
обслужване.
Zhaga базираните осветителните системи са модулни и поради
това могат лесно да се приспособят
за смяна. Но осветително тяло, което използва сменяем светлинен източник, съвместим със Zhaga, може
да не е предназначено или конструирано за смяна на светлинния източник на място. Дори при планирана
смяна на осветителното тяло, тя би
могла да е разрешена за извършване
само от определени групи потребители.
Съществуват ред други фактори
освен модулността, които следва да
се имат предвид, за да може осветителното тяло да отговаря на регионалните норми за безопасност, приложими за случаите на смяна на светлинните източници. Те включват, но
не са ограничени до: лекота на смяна; потенциална опасност за лицето,
извършващо смяната; наличие на
съответната информация за светлинния източник; системна съвместимост между осветителното
тяло и източника на светлина.

Със и без цокъл
Спецификациите на Zhaga са изготвени, за да се направи възможна
взаимозаменяемостта, но те не гарантират заменяемост. Но за да се
отговори на нуждите на производителите, спецификациите на Zhaga
използват обозначения и параметри,
които обозначават заменяемостта
на продуктите.
Дизайнът на осветително тяло
има голямо значение за това дали
замяната е възможна. Някои осветителни тела са „запечатани до живот“, което означава, че източникът
на светлина никога не може да бъде
заменен.
Zhaga използва термина „socketable“ (с цокъл), за да укаже, че осветителната система или модул може да
бъде сменен от крайния потребител,
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без да се използват допълнителни
инструменти; това е ключова характеристика на светлинните източници, подходящи за смяна от потребителя. Осветителните системи,
съвместими със Zhaga, които са с
цокъл, са снабдени и с електромеханични и термични кодове, които лесно информират крайния потребител
за сменяемостта на осветителната
система. Тези кодове се нанасят
допълнително както на самото осветително тяло (или на цокъла му),
така и на осветителната система.
Обратно, „без цокъл“ означава, че
модулът е предназначен да бъде монтиран или сменян от професионалист (където това позволява самото осветително тяло). Това обикновено предполага използване на инструменти или познаване на техническите оценки. Предполага се, че лицето, което извършва замяната е в
състояние да разпознава потенциално опасни ситуации и да се справя с
тях, - ситуации, които може да не са
очевидни за непрофесионалист.
Спецификациите за взаимозаменяемост на Zhaga поддържат както
производителите, които искат да
проектират осветителни тела със
сменяеми от потребителите светлинни източници, така и тези, които желаят да ограничат правата за
смяна на светлинния източник за
обикновения потребител и да ги предоставят само на квалифициран персонал.

Еднакви работни
характеристики
Важно е да се отбележи, че Zhaga
сертификатите потвърждават взаимозаменяемостта, но не гарантират, че две осветителни системи
ще имат еднакви работни характеристики. Много работни характеристики, като светлинна ефективност или експлоатационен срок, не
са част от Zhaga книги.
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Други характеристики – като
стойностите на светлинния поток,
корелативната температура на цветовете, индексът на цветопредаване и топлинните оценки – се проверяват и потвърждават по време на
процеса на сертифициране на осветителната система. Но Zhaga не
поставя някакви специфични изисквания или ограничения за тези параметри. Те се измерват от Zhaga, за да се
провери дали работните характеристики, заявени от производителя, са
точни.
Вследствие на това, две светодиодни осветителни системи, съвместими с Zhaga, биха отговаряли на
спецификациите за свързаност, описани в конкретната книга на Zhaga,
но иначе биха имали различни работни характеристики. Въпреки това,
наличието на надеждни данни – които са проверени от Zhaga - дава
възможност на създателите на осветителното тяло да направят
съпоставка между различни варианти на продукта.

Взаимозаменяемост на
драйвер и модул
Кодовете и оценките за съвместимост на Zhaga могат да се използват от производителите на оригинално оборудване за подаване информация на потребителите за правилните алтернативни източници на
светлина. В зависимост от конкретното законодателство, указанията
за смяна на лампи може да отговарят на други регулаторни и индустриални нормативни документи или
стандарти.
На базата на обратна информация
от индустрията Zhaga определя за
своя цел да създаде условия за независима взаимозаменяемост на светодиодни модули и драйвери. Действащите спецификации на Zhaga
само дефинират условията, необходими за замяна на цяла система за
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светодиодно осветление (която
включва модул и драйвер). В случаите, когато модулите и драйверите
са отделни, независимата взаимозаменяемост би позволила на производителя на осветителното тяло да
използва различни съвместими светодиодни модули, без да му се налага да използва за тях различни драйвери.
Независимата взаимозаменяемост изисква подходящи спецификации, описващи електрическия интерфейс между драйвера и модула. Zhaga
понастоящем извършва оценка на
подходящи спецификации, създадени
от външни организации. Очаква се в
съществуващите книги на Zhaga да
бъдат включени нормативни отправки към тези спецификации, където е
подходящо.
Не е необичайно в спецификациите на Zhaga да има отправки към
други стандарти. Например, отправки към стандарта NEMA SSL
7A-2013 „Затъмняване чрез фазово
изрязване за светодиодно твърдотелно осветление – основна съвместимост“ има в книги 2 и 8, които
описват интегрирани светодиодни
осветителни системи с цокъл. На
базата на обратна информация от
производителите на осветителни
тела и доставчиците на компоненти, Zhaga разработва нова спецификация за COB (chip-on-board) светодиодни масиви. Консорциумът отбелязва напредък и в усилията си да
създаде условия за независима взаимозаменяемост на светодиодни
модули и драйвери.
Освен това, в рамките на разработката на книгите на Zhaga, консорциумът подписва споразумение за
взаимодействие с Международната
електротехническа комисия (МЕК).
Очаква се като резултат от това
споразумение да бъде публикувана
публично достъпна спецификация на
МЕК, на базата на книга 3 на Zhaga,
която е свързана с модулите за прожектори. В рамките на споразумението Zhaga подсигурява, че параметрите, зададени в спецификациите,
биха позволили взаимозаменяемост
без ограничаване свободата на дизайн, както се изисква от пазара.

Подбор на правилните
параметри
Друга важна дейност на членовете на консорциума Zhaga е всеобхватният преглед на параметрите,
включени във всяка спецификация.
Целта е да се провери дали парамет-

рите, зададени във всяка книга,
включват всички характеристики,
необходими за осигуряване на взаимозаменяемост на светодиодните
осветителни системи, драйверите,
модулите и други компоненти.
Отправната точка е създаването на изчерпателен списък на свойства и характеристики, свързани с
компонентите, описани във всяка
книга на Zhaga. Отправят се запитвания към известен брой производители на осветителни тела и други
заинтересовани страни да опишат
своите изисквания и предпочитания
за всяко от свойствата, за да се
определят характеристиките, които следва да влязат във всяка отделна книга. Характерните качества на светодиодните светлинни
източници се разпределят в една от
три групи.
Първата група включва технически характеристики, които не са от
значение за взаимозаменяемостта,
или са лесно достъпни на друго място, и поради това не са включени в
спецификациите на Zhaga. Във втората група от технически характеристики влизат тези, които се считат за много важни за взаимозаменяемостта и са ограничени от спецификациите на Zhaga, така че не
се позволяват никакви промени в
тях (или се допускат, но съвсем
малки). Много технически характеристики в тази група са свързани с
механичната съвместимост. Третата група включва параметри, чиято
стойност трябва да е известна, за
да може клиентът да прецени дали
един светлинен източник е взаимозаменяем с друг. Но Zhaga не ограничава реалните стойности на тези
технически характеристики. Един
пример за това е светлинният поток. В общия случай за всяка книга
Zhaga дефинира набор от категории
на базата на диапазоните на светлинния поток. Даден продукт може
да има каквато и да е стойност на
своя светлинен поток, но неговият
диапазон трябва да бъде отбелязан
в техническата спецификация. Това
позволява на клиента, търсещ близко съвместими взаимозаменяеми
продукти, да избира измежду алтернативни варианти, които са от
една и съща категория по светлинен поток.

Chip-on-Board (COB)
масиви
От известно време Zhaga работи върху нова книга, която ще зася-
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осветление
га и Chip-on-Board (COB) LED масивите. Такива продукти вече се използват навсякъде в индустрията, но
различните производители предлагат различни алтернативни размери. Това създава проблем на производителите на осветителни тела
и на други заинтересовани страни,
като доставчиците на носачи за
COB осветителни тела, и ограничава възможностите им да използват
алтернативни продукти от различни доставчици без промяна в конструкцията на осветителното тяло
или носача.
Новата книга на Zhaga ще се отнася за светодиодни осветителни
системи, направени от правоъгълни
и квадратни LED модули с кръгова
светоизлъчваща повърхност и отделен LED драйвер. Книгата ще дефинира серия модули със следните
размери на печатните платки: 12
x 15 mm, 16 x 19 mm, 19 x 19 mm,
20 x 24 mm, 24 x 24 mm и 28 x 28
mm. Размерите на кръговите светоизлъчващи повърхности, дефинирани в новата книга, ще съответстват на категориите, специфицирани в действащите книги, които
третират модулите за прожектори.

Нови книги и разширени
серии
През юни 2015 г. Zhaga разшири
своята библиотека от спецификации, като публикува книга 9. В сравнение с предишните книги, които
бяха насочени към професионални
приложения на светодиодното осветление, книга 9 представлява изместване на фокуса към потребителския сектор. Светодиодните
осветителни системи, според книга 9, се състоят от LED модул без
цокъл, с пръстеновидна светоизлъчваща повърхност и отделен LED
драйвер. LED модулите са малки –
размерите на техните светоизлъчващи повърхности са от 12 до 25
mm. Те имат проста конструкция
и са ниски (високи са едва 4 mm).
Яркостта на излъчваната от тях
светлина е от порядъка на няколко
стотици до около хиляда лумена.
Тези технически характеристики
говорят, че светодиодните осветителни системи според книга 9 са
много подходящи за използване в
LED тела за потребителско осветление, като малки прожектори, линейни осветителни тела и др. Но
Zhaga не ограничава областите на
тяхното приложение.
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Zhaga трупа актив от успеха на
книга 3, която дефинира модулите
с диаметър 50 mm за прожектори и
свързаните с тях приложения. Продуктовата листа на модули за прожектори се разширява както по посока на по-големите (с диаметър 75
mm), така и на по-малките (35-милиметрови) размери, които са обект
съответно на книги 10 и 11. Книга
11 бе публикувана от Zhaga през юли
2015 г. Заради сходствата на тези
модули, Zhaga предстои да слее
тези три книги в една.
Светодиодните модули, които са
с форми, дефинирани в книга 7, сега
се срещат често на пазара. В същата книга са включени и серия мащабирани линейни модули с дължини от
280 до 560 mm и ширини 20, 40 или
60 mm. Наскоро към книга 7 бяха
добавени два допълнителни квадратни модула с размери 380 и 560
mm. Всички тези модули са подходящи за осветление на закрити помещения – например офиси.
Последното допълнение към богатата библиотека от книги на Zhaga
е номер 14. Тази книга ще дефинира
спецификациите за линейни осветителни системи и модули с цокъл със
система за монтаж с капачка и
държач. Ще включва версии с вградени драйвери и с отделни драйвери.
Най-вероятно ще бъдат включени
три обозначения за дължини - 1400
mm, 1120 mm и 560 mm.

Нови предложения
В момента Zhaga извършва преглед на поредица от нови предложения, сред които:
l Плоски кръгли светодиодни осветителни системи с голям диаметър (с вградени драйвери) с
възможна употреба в плоски и
кръгли осветителни тела с хомогенна повърхност и ниска степен на
отблясъци.
l Правоъгълни LED модули (с отделни драйвери) за употреба в комбинация с лещи, за осветителни тела за
открити пространства.
l Кръгли LED осветителни системи с малки диаметри, прожекторен
тип с вградени драйвери, за използване в компактни прожекторни осветителни тела за закрити помещения.
Тези предложения са направени,
след като са определени възможностите и установени приоритетите
за нови спецификации, които са от
най-голяма полза за индустрията на
LED осветлението.
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Пазарни и
технологични
тенденции при
разходомерите
И

змерването на разход се прави за течни и газови флуиди. До края
на 20 век разходомерите са били широко използвани в индустрията. Понастоящем, те имат повече от 100
вида приложения както в производството, така и в бита. Методите
за измерване на разход се развиват
през последните три десетилетия и
въз основа на тях са разработени
редица видове разходомери като скоростомерни, обемни, масови, електромагнитни и ултразвукови.
Според изследване, проведено от
специализираното издание „Research
and Markets“, се очаква, че нефто-газовият сектор, рафинериите и нефтохимията, химическата промишленост и енергетиката ще бъдат
основните двигатели на пазара за
разходомери. В документа се посочва, че един от ключовите фактори,
стимулиращи растежа на този пазар, е нарастващото търсене на
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магнитоиндуктивни, кориолисови и
ултразвукови разходомери в много
отрасли. С доминиращи позиции на
пазара е Азиатско-тихоокеанският
регион, следван от Северна Америка. В Близкия Изток също се очаква
ръст над средния за периода до 2019
г., поради широко застъпената там
нефто-газова промишленост. Очаква
се новите проекти и инвестиции в
Азиатско-тихоокеанския регион,
Близкия Изток и Африка да динамизират пазара на разходомери.

Разходомери в нефтогазовия сектор
Хидравличното разбиване е още
един метод за достъп до големи ресурси от нефт и газ по целия свят,
който се утвърждава като тенденция и променя пейзажа в енергийната
инфраструктура. Тази тенденция
оказва особено силно влияние в света
на разходомерите, като отваря ново
приложно поле за тях. В най-силна
степен това се отнася до разходоме-

рите за отчитане на доставки, подлежащи на отчитане и контрол.
Докато силният подем в проучванията за нефт и газ се отрази много
благотворно върху пласмента на
някои видове разходомери, като ултразвуковите и турбинните например, тези с положително преместване спечелиха от предприятията в
другия край на технологичния цикъл
при преработката на същите тези
суровини. Разходомерите с овални
зъбни колела се вграждат в измервателните установки за производни на
петрола течни продукти, подлежащи
на отчитане и контрол. А тези с
положително преместване се използват широко в терминалите за цистерни, където се зареждат и източват въглеводороди.
Растежът на пазарите за енергоносители е главният фактор, стимулиращ растежа и на пазара за ултразвукови разходомери. Природният газ все повече се разглежда като
по-чистата алтернатива на нефта
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леност, химическа промишленост,
енергетика, металообработка и минно дело, целулозно-хартиена промишленост, фармацевтика и други.
Според проучването на „Research
and Markets“ пазарът на умни разходомери се очаква да достигне над 7
млрд. щатски долара до 2020 г. при
средногодишен темп на растеж
5,72%. Електромагнитните и кориолисовите са двата основни вида
умни разходомери, предлагани днес.

География на пазарното търсене
Расте търсенето на умни разходомери в Северна Америка, енергетиката е основен двигател на растежа в това направление, намалява търсенето на разходомери,
работещи въз основа на по-старите методи като диференциалното налягане и
положителното преместване. Европа е на второ място по стойност на реализираните обороти, тук се наблюдава бавен ръст, умните разходомери заменят тези с
диференциалното налягане и положителното преместване.
Азиатско-тихоокеанският регион пък се характеризира с ускорено развитие в
сектора на комуналните услуги, което стимулира растежа, поради което се наблюдава широко използване на разходомери във водоснабдяването и канализацията,
търсят се както умни, така и разходомери, работещи въз основа на по-старите
методи. Като растящ пазар по стойност на реализираните обороти със значително търсене на разходомери се очертават Близкият Изток и Африка.
и на производните му течни продукти.
Ултразвуковите разходомери са
идеални за тръбопроводи, по които
се извършват подлежащи на отчитане и контрол доставки на природен
газ. В тази сфера те се конкурират
с разходомерите с диференциално
налягане и с турбинните. Все пак
ултразвуковите имат явни предимства пред конкурентите си, тъй
като нямат подвижни части и са
изключително надеждни. Нуждата
от измерване на разхода на газ може
само да нараства, успоредно с растящите потребности от енергия.
Ултразвуковите разходомери се ползват широко за измерване разхода на
производни на петрола, а също и на
други течности.

Пазарът на умни
разходомери
Умните разходомери също служат
за измерване на количеството на
преминалия течен или газов флуид.
Проектирани са така, че себестойността им да е ниска, да осигуряват
лесен монтаж и по-висока експлоата-

82

Тенденции в измерването
на разход

ционна гъвкавост. Разполагат и с
микропрограмно управление, което
дава възможност за редица допълнителни функции.
Пазарът на умни разходомери
предлага редица изделия, отговарящи
на изискванията на широк спектър
от производствени процеси. Конкуренцията в него е силна, с няколко
водещи играчи, плюс средноголеми и
стартиращи фирми. Пазарното проучване, проведено от „Research and
Markets“, установява, че основна движеща сила на пазара на умни разходомери са доставчиците. Поради
това тяхното влияние върху ценообразуването е силно, докато това на
купувачите е слабо.
В зависимост от видовете разходомери, пазарът се дели на сегменти – за електромагнитни, кориолисови, такива с диференциално налягане, вихрови, ултразвукови, термични, с променлива площ (ротаметри),
с положително преместване и турбинни. Според сферата на приложение делението е следното: водоснабдяване и канализация, нефто-газов
сектор, хранително-вкусова промиш-

Цифровизацията във всички сфери
си пробива път и в света на измерването на разход, което се изразява
в това, че много от актуалните
технически решения осигуряват
„свързаност“. Цените на датчиците
продължават да падат, а скоростта
на трансфера на данни продължава
да расте, което означава, че цифровите разходомери се използват за
все повече и повече приложения. Вникването в този усложнен процес дава
възможност на потребителите да
използват повечето данни за повишаване на качеството в техните
предприятия.
Тъй като цената на измерваните
флуиди се повишава, нуждата от
високоточни разходомери, с висока
степен на повторяемост на измервания резултат, става все по-остра. Някои доставчици отговарят на
тази нужда като вграждат в разходомерите възможност за настройка и проверка на място, докато други правят значителни инвестиции
за изграждането на високотехнологични отдели за тяхното калибриране.
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CAD-CAM технологии в
развитие
Р

анните приложения на технологиите за компютърна машинна обработка (CAM) започват своето развитие в началото на шестдесетте
години на миналия век в автомобилната индустрия. CAM постепенно
става обект на все по-голямо внимание, постепенно се постига прогрес
по отношение на използването на
данните от компютърното проектиране (computer-aided design, CAD) за
целите на производството. Твърдите модели стават все по-сложни,
формите – по-аеродинамични и сложни за ръчна машинна обработка. Автомобилната компания Renault
въвежда системата UNISURF на
френския инженер Пиер Безие. По
това време технологията за цифрово програмно управление (ЦПУ) все
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още е на ниво стандартизиране, а в
процес на решаване е проблемът
точно как CAM да заработи съвместно с металорежещи машини с ЦПУ.
В края на краищата се стига до това,
което вече е познато като „G-Code“.
След като той е установен, става
възможна комуникацията между софтуера и металорежещата машина
за пренос на всички данни за инструменталния път, както и на много
повече информация. На този етап
CAD-CAM технологията започва да
включва и библиотеки от инструменти, и функционалност за програмиране на стругове. Макар че CAM
софтуерът за програмиране никога
няма да замести ЦПУ оператора,
първият ще продължи да предлага все
повече възможности, които правят
програмирането все по-умно и полесно. Скоростите на рязане на ма-

шините, скоростите на подаване и
ефективността на движенията на
машините за постигане на бърз ход
при реално рязане се определят по
все по-интелигентни методи. CAM
операторът има на разположение
все повече функции, от които може
да избира, за да направи програмирането по-ефективно от гледна точка
на процеса.
Сега, години по-късно, ЦПУ операторите използват CAM софтуер
като основен метод на автоматизиране на процеса на превръщането
на един CAD модел в инструментален път и G-код за машинна обработка по-бързо и по-интелигентно, откогато и да било. Това води до
напълно интегриран съвременен CADCAM софтуер. Макар че има много
CAD продукти, които се използват
за производството, все още има
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необходимост от повече интегрирани решения за компютърно проектиране и машинна обработка за потенциални модификации, предназначени
за по-малки цехове и за специализирано производство, за да може лесно
да се изготвят параметрите на частта и тя да бъде изработена бързо.
За да улеснят нещата, новите разработки в CAD-CAM областта предлагат такива решения - например
инструменти за импортиране на
CAD модели и функции за чертане и
редактиране.
Съвременните CAD-CAM софтуерни пакети предлагат и възможности
за индексиране на 4-та и 5-а ос, което прави софтуера още по-ценен за
съвременното и модерно CAM програмиране. Голямо предимство е виртуалната машинна симулация, която
предлага на оператора визуално изображение на това, което ще се случи
в процеса на обработката, преди
всъщност машината да бъде пусната в действие. По този начин се
елиминират възможни грешки при
работата на машината. Това е мястото, където може да се извърши
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визуална проверка, а инструменталният път да бъде прегледан. Времената на циклите също могат да
бъдат изчислени, за да се използват
за планиране на процеси и управление
на цеха, както и за оценка на работата, тъй като повечето цехове плащат за машинно време.

Инструментални
пътища за програмиране
на машини с ЦПУ
CAD-CAM софтуерът позволява на
цеховете да оптимизират обработката, извършвана чрез машини с ЦПУ,
с помощта на автоматизация. CAD
позволява на потребителите да проектират чрез изграждане на ръбови
модели (wireframe), твърдотелно моделиране или конструиране на
повърхнини. CAD също дава възможност при производството да се
импортират файлове на части в 2D
или 3D геометрия за CAM програмиране. Един пример за такъв процес е
импортирането на DXF файл за инструменталния път за фрезоване на
2.5D профил и за G-Code програмиране на машина с ЦПУ. CAD-CAM тех-

нологията влияе положително на
много индустриални сегменти – от
потребителските продукти, автомобилостроенето, космонавтиката,
отбраната, направата на отливки,
дървообработването, пластмасите,
спортното оборудване, медицината,
земеделието, енергетиката и др.
Стоматологичната индустрия и
тази на 3D печата вече използват
CAD-CAM технология в своите процеси. Всички тези индустриални сегменти са в състояние да проектират по-бързо и по-ефективно отвсякога. Те могат да използват ЦПУ
оборудване за изготвяне на инструментални пътища, създадени или разработени, за да се спести време и
да се даде предимство на промишленото оборудване чрез разработване
на нови софтуерни CAM алгоритми,
които са пригодени за механична обработка и са по-бързи и „интелигентни“ отвсякога.
CAD софтуерът може да съхранява STL файлове за бързо прототипиране и 3D печат. CAD технологията
e изключително полезна при тях, тъй
като с нея частите се създават от
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самото начало до края. След като
параметрите са начертани и редактирани за CAM обработка, инструменталният път може да се използва за програмиране на частта. Процесът на машинна обработка по инструменталния път има две основни фази на CAM - Предварителна и
Окончателна обработка. При предварителната машинна обработка се
отстранява по-голямата част от
излишния материал. Следва окончателната, довършителна обработка.
Тя се извършва с по-малки инструменти и машини, тъй като машините
за груба предварителна обработка
не са целесъобразни. Чрез CAM софтуера може да се извърши и повторна, по-фина обработка.
CAM симулацията е много важна
за проверка на инструменталния
път. Тя позволява на CAM оператора
да провери визуално инструменталните пътища, използвани при програмирането на частта. Симулацията
открива и показва конфликтните
точки на режещите инструменти на
машината и вдлъбнатините, които
иначе биха останали неоткрити,
докато машината не завърши обработката на частта. Това е голямо
постижение на технологията на
CAD-CAM софтуера, което може да
спести на металообработващите
цехове много загуби от бракувани
части заради грешки в програмирането. Най-често вдлъбнатините от
машинна обработка се показват в
червено и влизат в списъка на грешките на програмата.
Друго важно предимство на симулацията са изчисленията на времето
на цикъла на база дължината на инструменталния път и на подаването на данните за рязане, което е
част от създаването на CAM програмата.
След като CAM симулационният
процес приключи, операторът може
да създаде таблица за настройка на
задачата и да запише G-Code програмата, която след това се изпраща
на контролера на машината с ЦПУ.
Интегрираният CAD-CAM софтуер
включва пост-процесори за различни
модели контролери за машини с ЦПУ.
Пост-процесорът в основата си е
конфигурация на машинния контролер, която се използва при първона-
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чалното установяване на операциите за обработка по инструменталния път, откъм CAM страната на
софтуера. Обикновено доставчиците на CAM софтуер предлагат
списък от пост-процесори, от който
клиентите им могат да си изберат,
тъй като в цеховете често пъти
има повече от една машина, фреза
или струг с ЦПУ.
Производственият процес е
същинският етап на обработка с
ЦПУ. В продължение на над 30 години
CAD-CAM софтуерът не спира да
подпомага опростяването на производството и увеличаването на продуктивността, както и да допринася за намаляване на производствените разходи, докато производството
не спира да нараства. През 2014 г.
повечето цехове с ЦПУ машини притежават повече от една активна
CAD-CAM система, тъй като не
съществува CAD-CAM софтуер, който да има универсално приложение.
Цените на CAD-CAM продуктите
спадат значително от деветдесетте години до сега и не спират да
стават все по-достъпни. Това позволява на по-малките компании да станат по-конкурентни, с по-големи металообработващи цехове с ЦПУ машини. Понастоящем усъвършенстван CAD-CAM софтуер може да
бъде закупен на приемлива цена. Това
прави обработката с ЦПУ машини
много по-достъпен, динамичен и
творчески процес за операторите на
металорежещи машини.

Интегриране на CAD/
CAM
Най-голямата промяна за CAD/
CAM индустрията в последно време
е заложена в термина „интегриране“.
То играе ключова роля за бъдещето
на CAD/CAM продуктите. От години CAD/CAM системите се вграждат в големи работни станции. Те
осигуряват интегриране на компютърното проектиране и компютърното управление на металообработващи цехове, в резултат на което всички детайли на продукта се
изработват от една и съща компания. За инженерното проектиране и
машинна обработка се използва
CAD/CAM софтуер за три различни
цели.

Моделиране на конструкцията.
Машинният инженер-конструктор
използва софтуер за компютърно
проектиране (CAD), за да създаде
дадена част. Условно, това може да
бъде наречено модел на частта. Този
модел може да бъде представен като
чертеж или като файл с CAD данни.
Моделиране на производството.
Инженер по производството или
програмист на металорежещи машини с ЦПУ използва CAD софтуер за:
l Разработка на компютърен модел
на чaстта според чертежа.
l Оценка и корекция на данните в
CAD проекта според производствените допуски, което е рутинна задача.
l Създаване на нови модели на частта на базата на оригиналния проект,
за да могат да бъдат внедрени в
производство. Това може да включва добавяне на чернови ъгли или разработка на модели на частта за
различните стъпки в едно производство, обхващащо различни процеси.
l Проектиране на модели на фиксиращи приспособления, формовъчни
кухини, леярски сърца, леярски бази и
други инструменти.
Програмиране на цифровото управление (ЦПУ) на машините. Инженерът по производството или ЦПУ
програмистът използва CAM софтуер за избор на инструменти, методи и процедури за машинна обработка на моделите, дефинирани в секцията за производствено моделиране.
Потребителят, който извършва производственото моделиране, обикновено е същият, който извършва и
програмирането на ЦПУ.
Интегрирането се отнася до
това как различните функции на софтуера работят съвместно. Съществуват три вида интегриране:
Интегриране на данни. Това е
възможността за споделяне на модели на частта като общодостъпни
файлове от обща база данни. Този тип
интегриране е най-важният за CADCAM. Файл във формат IGES обикновено води до лошо интегриране на
данни, заради голямото количество
работа по евентуални корекции, които често се налагат за успешни резултати. Файл във формат, в който
е създаден, ако след това бъде прехвърлен на друга система, която също
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го поддържа, естествено, води до
много добро интегриране на данни,
тъй като при него преносът на цялата нужна информация се извършва
безпроблемно – запазва се както историята на промените на модела,
така и неговата асоциативност.
Интегриране на приложения. Това
е начинът, по който различните модули работят съвместно, управлявани от един потребител. Интегрирането на приложения се постига чрез
физическо обединяване на различните
функции в една и съща компютърна
програма (в едно и също приложение
или като част от интегрирането на
приложения). Това може да се постигне и с помощта на технология като
обектовото свързване и вграждане
(OLE), което позволява на две различни компютърни програми да работят
съвместно, тясно и безпроблемно от
гледна точка на потребителя (CAM
„рамо до рамо“ с CAD).

Разширяване на CAD
пазара
Персоналният компютър помещава софтуера за компютърно проектиране от десетилетия. Този CAD
софтуер доскоро служи предимно за
2D чертане и проектиране на 3D
ръбови модели (wireframe), а продуктите за моделиране на повърхнини
са малобройни. Този процес започва с
Windows NT и бързите персонални
компютри с процесори Pentium Pro,
подпомогнати от евтината RAM
памет. Потребителите на CAD со-
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фтуер за работни станции започват
да забелязват ниската цена, ниските експлоатационни разходи, лекотата на управление и мрежово свързване, и отличната производителност
на новите персонални компютри
(тогава те все още не са по-бързи
от работните станции, но имат
отлично съотношение цена/производителност). Не след дълго става
ясно, че на тези персонални компютри може да работи същата технология за твърдотелно моделиране, която се използва при много CAD продукти за работни станции.
Друга ключова промяна на CAD/
CAM пазара навлиза след появата на
продуктите за твърдотелно моделиране на външни доставчици. Компаниите, които предлагат ядра за
твърдотелно моделиране, започват
да ги продават на доставчиците на
решения, които насочват продуктите си към средния пазар на софтуер
за компютърно проектиране. Става
обичайно да се появяват нови и нови
продукти, и всички големи доставчици на CAD продукти се насочват към
този пазар. Технологията на твърдотелно моделиране не само подпомага бързото разработване на нови
продукти, но и създава основа за
безпроблемно прехвърляне на данни
между съвместими продукти.

CAM на новия пазар на
CAD продукти
CAM продуктите също постепенно преминават в света на компютъ-

рното проектиране и твърдотелно
моделиране. Някои CAM системи
очертават най-късия възможен път
до пазарната заявка за „решение,
базирано на твърдотелни модели“
(solids-based solution). В няколко случая, тази инициатива представлява
„интегрирана“ версия на CAD продукта на компанията, където CAM функциите за съответното изделие
всъщност се вграждат в CAD софтуера. Това обаче води до ограничен набор от CAM способности –
много далеч от пълния набор от
функции на самостоятелните версии.
Има и друга алтернатива. Всеки
CAD или CAM продукт, базиран на
същия софтуер за моделиране (т. е.
на ядро за твърдотелно моделиране), може да обменя данни не по-зле
от големите работни станции,
осигурявайки за първи път високо
ниво на интегриране между продукти с различни търговски марки.
Стандартите за твърдотелно моделиране включват ACIS на Spatial
Technologies (файлове с разширение
.sat), Parasolid (.x_t и .xmt файлове) и
Designbase на Ricoh. Тези стандарти стават все по-широко поддържани.
OLE е друга технология за
Windows, която става все по-популярна. Тя позволява на един CAM продукт
да комуникира с CAD системата
относно данни за модела без излишно записване и отваряне на файлове
и свързаните с техния превод технологични проблеми. OLE е друг мощен инструмент за интегриране на
данни и приложения.
В исторически план всички CAD/
CAM решения, които предлагат високи нива на интегриране, са ги постигнали чрез включване на всички
функции в една и съща компютърна
програма. Това е една от причините много хора да смятат, че интегрирането на приложения за компютърно проектиране и машинна
обработка има много предимства.
Съвременната технология предлага
гъвкави алтернативи на стария
подход към същите приложения.
Твърдотелните модели и OLE, от
своя страна, осигуряват отлично
интегриране на различни приложения.
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Възходът на генеративния дизайн
за производството
Процесът на генеративен дизайн
e съсредоточен около безкрайните
компютърни възможности и цели
намиране на оптимални конструкторски решения, базирани на зададени параметри. Това е не само начин
да се подобри качеството и характеристиките на новия продукт, но и да
се намалят драстично разходите и
материалите с цел оптимизиране на
производствените стратегии в ранен етап от процеса на проектиране на новите продукти.

Генеративен дизайн =
Еволюция
Генеративният дизайн имитира
подхода на природата, като започва с вашите цели и изследва всички
възможни пермутации на едно решение чрез последователно генериране
на варианти, докато не намери найдоброто възможно такова. Доскоро
генеративният дизайн беше само в

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

сферата на теоретичните компютърни науки, защото изчисленията отнемаха твърде дълго време.
Днес облачните компютърни технологии ви дават достъп до неограничена изчислителна мощ, с която вие
сте в състояние да създавате милиони различни варианти паралелно.

изчислява как да промени материала за постигане на крайната цел.

Генеративният дизайн - все
по-близо до потребителите
С новия си инструмент "Shape
Generator", Autodesk Inventor предоставя на потребителите
възможността да използват генеративен дизайн в средата на своя
CAD продукт. Shape Generator е
концептуален инструмент за проектиране, който използва методите на крайните елементи, за да
оптимизира материала спрямо
зададен набор от критерии. Вие
определяте граничните условия,
натоварването и целта, а той
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Тъй като Shape Generator е вграден
в Inventor, потребителят може да
наложи оптимизираната геометрия,
предложена от софтуера, върху оригиналната част и по-лесно да идентифицира местата, където може да се
направи допълнително отнемане на
материал, без да се нарушава структурната цялост на частта. По този
начин работата със Shape Generator
е идентична с топологичната оптимизация в специализиран CAE софтуер, но с по-добре познат интерфейс.
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Струговане на
многостени върху
машини с ЦПУ
Т

радиционно се смята, че детайлите с напречно сечение „многоъгълник“ са нетехнологични за обработка върху стругови машини с
ЦПУ и затова се подлагат на фрезова обработка, при което са възможни два варианта.
Първият се прилага в случая, когато се използва стругов център - закрепената в струговия шпиндел заготовка извършва делителното движение, главното движение при рязането се осъществява със задвижван
фрезов инструмент, разположен в
револверната глава.
При втория вариант детайлът се
насочва към фрезова машина с техническа възможност за делително
движение - въртяща маса или делителен апарат.
Недостатък на тези варианти е
ниската производителност, която
се дължи на загубата на време за
делително движение и обработването на стените последователно една
след друга; тази загуба нараства с
увеличаване на броя на стените. Към
отрицателните последствия трябва да се добави повишаването на
себестойността на производството поради сравнително скъпия фрезов инструмент.
Споменатите негативи се отстраняват чрез едно известно от
десетилетия технологично решение
- за обработване на многостени чрез
струговане вместо фрезоване. По
различни причини то не се прилага
достатъчно широко у нас, което
намалява ефективността на произ-
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водството. При него делителното
и главното движение се извършват
едновременно, което е основна предпоставка за редуциране на машинното време и повишаване на производителността на процеса.
Необходимо условие за струговането на многостени е струговата
машина с ЦПУ да има конструктивна възможност за установяване
върху нея на инструментална глава
с един или няколко стругови инструмента, подобна на револверната,
която да извършва въртене около ос,
успоредна на оста на струговия
шпиндел. Външно машината и самата обработка не се различават съществено от традиционния струг заготовката се установява в шпиндела, инструменталната глава се
врязва радиално на необходимата
дълбочина на рязане, след което се
включва подавателно движение за
разпространяване на процеса на рязане по цялата обработвана повърхнина. Разликата се състои в това, че
инструменталната глава извършва
въртене, синхронизирано с ротацията на шпиндела, благодарение на което върху заготовката се образува не
гладка цилиндрична, конусна или сложнопрофилна повърхнина, а правилен
многостен. В действителност могат да се струговат практически
всякакви многостени, имащи в напречното си сечение квадрати, шестоъгълници, осмоъгълници и т. н. Предимствата на метода са:
l обработката се извършва върху
струговата машина с ЦПУ при същата установка, по която са проведени обичайните стругови операции;

l машинното време е многократно

по-малко (примерно 3-5 пъти), отколкото при традиционното фрезоване
с делителни движения;
l обработената повърхнина е с помалка грапавост, отколкото при
фрезоването й;
l използва се стругов инструмент,
който принципно е по-евтин от фрезовия и по-прост като конструкция;
l могат да се обработват детайли
с нетрадиционна форма;
l програмирането се улеснява от
опционалните софтуерни пакети,
които водещите производители на
системи за ЦПУ предлагат за струговане на многостени.

Принцип на струговането
на многостени
На фиг. 1 е илюстриран принципът
на образуването чрез струговане на
една стена по метода на следата
посредством синхронизирането на
две ротации и добавянето към тях
на подавателно движение.
Главното движение, благодарение
на което се получава необходимата
фигура на напречното сечение на
многостена, се състои от две синхронизирани с голяма точност ротации. Едната ротация, с честота n1,
се изпълнява от разположената в
шпиндела заготовка. Другата ротация, с честота n2, има същата посока на въртене и се изпълнява от инструменталната глава, в която е
разположен стругарският нож. На
фигурата са показани три положения
на взаимното им движение.
В положение 1 на инструмента
започва образуване на правата върху
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Фиг. 1. Обработване на една стена.

заготовката; положението на правата е обозначено с а1. Необходимо е да
се подчертае, че тази права през
всички фази на движението е перпендикулярна на линията, свързваща
върха на инструмента с центъра на
ротация на инструменталната глава.
В положение 2 и 3 със завъртането на инструменталната глава се
завърта и образуващата се права,
заемайки положения съответно а2 и
а3. Така върху заготовката се обра-
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зува правата а.
Ако към тези синхронизирани ротации се добави подавателно движение, върху заготовката се образува
стена. Траекторията на подавателното движение определя формата на
образуващата на многостена. При
праволинейна траектория на подавателното движение, успоредна на
оста на шпиндела, се получава права
призма с основа съответния многоъгълник. Ако праволинейната тра-

ектория е под ъгъл спрямо оста на
шпиндела, се образува пирамида. И в
двата случая стените на обемната
фигура по форма са равнини. При
подавателно движение по криволинейна траектория, стените на получената обемна фигура не са равнини,
а повърхнини, чиято образуваща
съвпада с криволинейната траектория. С подходяща интерполация могат да се обработват многостени с
криволинейни образуващи, които
трудно биха могли да се получат по
друг начин.
За получаване на различен брой
страни в напречното сечение в инструменталната глава се монтират
няколко ножа, разположени в нея през
равни ъглови интервали. Конструкцията може да се опрости, ако вместо
ножове се използват само твърдосплавни пластини, установени непосредствено в гнездата на инструменталната глава.
Броят на обработваните страни
на многоъгълника се определя от различното съотношение между честотите на въртене n1 и n2 и от броя
на ножовете в инструменталната
глава.
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Фиг. 2. Обработване на стените на квадрат.

На фиг. 2 е показано обработването на квадрат със страни a, b, c
и d с инструментална глава с два
ножа, разположени през 1800. Вижда се, че всеки от ножовете обработва двете противоположни страни на квадрата - инструмент 1 страните a и c, инструмент 2 страните b и d. Съотношението на
честотите на въртене на заготовката и инструменталната глава е
1:2.
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Фактически обаче, страната на
многоъгълника не е идеална права линия. На фиг. 3 е показано, че траекторията на движение на формообразуващата точка на инструмента е
елипса и поради това страната на
многоъгълника също е елипса. Ако се
зададе праволинейно подавателно
движение, получената стена не е равнина, а елиптична повърхнина. Но за
практически цели и предвид големите технико-икономически предим-

ства на този технологичен процес,
получаващата се разлика в геометричната форма се смята за пренебрежимо малка. Тази разлика намалява
заедно с увеличаването на радиуса на
инструменталната глава, т. е. на
разстоянието от центъра на ротация на инструменталната глава до
върха на инструмента. В общия случай страните на многоъгълника могат да се получат както изпъкнали,
така и вдлъбнати. Целта е да се подберат такива технологични схеми и
режими на работа, които да дават
приемливи за практиката резултати.
Важна предпоставка за това е използването на ефективен софтуерен
продукт за програмиране на обработка и настройване на технологичната система. Подходящо за цехови
условия е диалоговото (графично)
програмиране. То позволява с помощта на графични подсказки да се
състави управляваща програма за получаване на дадения в конструкторското задание многостен както
като форма на напречното сечение,
така и като образуваща на обемната фигура. Генерираната програма
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Фиг. 3. Eлиптична траектория на формообразуващата
точка.

Фиг. 4. Машина с твърда кинематична връзка.

може да се тества чрез симулиране непосредствено
върху дисплея на системата за ЦПУ.

Изисквания към машините
за струговане на многостени
Предимства на струговането пред фрезоването на
многостени бяха забелязани от производителите на
стругови машини с ЦПУ и през последните години се
наблюдава все по-широкото навлизане на тази опция в
конструктивното изпълнение на различни стругови машини с ЦПУ и стругови центри.
За реализирането на това специфично струговане
машината трябва да има възможност за точно синхронизиране и пропорция между честотите на въртене на
шпиндела и инструменталната глава. Прилагат се два
подхода - синхронизиране чрез твърда кинематична
връзка и електронна синхронизация.
При твърдата кинематична връзка регулирането на
режимите на работа е затруднено, поради което приложението й е ефективно в масовото производство.
Електронната синхронизация се съгласува добре с
принципа на ЦПУ и се базира на точното измерване на
ъглите на завъртане на шпиндела и инструменталната глава с помощта на ротационни енкодери. Позволява удобно и плавно настройване на режимите на работа.
Друго изискване е системата за ЦПУ да поддържа програмно възможността за струговане на многостени. Тази
опция днес все по-често се предоставя като част от
базовия софтуерен пакет на системата за управление.

Машини с ЦПУ, извършващи струговане
на многоъгълници
Стругови машини с ЦПУ с твърда кинематична
връзка - твърдата кинематична връзка между задвиж-
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а

б

Фиг. 5. Стругова
машина с ЦПУ със
собствено независимо задвижване
на инструменталната глава.

а

б

Фиг. 6. Стругова
машина с ЦПУ с инструментална глава, имаща функции
и на револверна
глава.

ването на струговия шпиндел и инструменталната
глава се осъществява чрез телескопичен карданен вал
(фиг. 4).

Стругови машини с ЦПУ с електронна
синхронизация
На фиг. 5 е показана стругова машина с ЦПУ със собствено независимо задвижване на инструменталната
глава. Върху напречния супорт са разположени едновременно инструменталната и револверната глава. Инструменталната глава има собствено независимо задвижване.
На фиг. 5а е показана работата на револверната
глава за извършване на традиционните стругови обработки, а на фиг. 5б - използване на инструменталната
глава за струговане на многостен.
Стругова машина с ЦПУ с инструментална глава,
имаща функции и на револверна глава (фиг. 6). Инструменталната и револверната глава конструктивно са
интегрирани.
На фиг.6а е показано обработването на стругови
повърхнини, а на фиг.6б - активиране на функцията за
струговане на многостени.
Стругов център с инструментална глава, задвижвана
като въртящ се инструмент в револверната глава (фиг.
7). Тук инструменталната глава се разполага в гнездо на
револверната глава, предназначено за задвижван инструмент.
Надлъжно-профилни стругови машини с ЦПУ (Swiss type)
(фиг. 8). Инструменталната глава се задвижва от гнез-
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Фиг. 7. Стругов център с инструментална глава, задвижвана като въртящ се инструмент в револверната глава.

Фиг. 8. Надлъжно-профилна стругова машина с ЦПУ (Swiss type).

Фиг. 9. Многошпинделна стругова машина с ЦПУ (Screw machine).

Фиг. 10. Струговане върху челни повърхнини.

а

б

Фиг. 11. Струговане на многостен с криволинейна образуваща.

до-шпиндел, разположено в инструменталния блок на машината.
Многошпинделна стругова машина с ЦПУ (Screw machine) (фиг. 9).
Електронната синхронизация с
въртенето на инструменталната
глава е развита за всеки от шпинделите.

целта ножовете в инструменталната глава трябва да са разположени
не радиално, а аксиално, както е показано на фиг. 10. В този случай се
предпочита заготовката да е
тръба.

Струговане върху челни
повърхнини

Струговане на
произволни по форма
ососиметрични
многостени

На базата на същия принцип, освен по цилиндричната част, формообразуване може да се извършва и
върху челото на заготовката, така
че в резултат да се получат детайли тип „челен зъбен съединител“. За

При криволинейна траектория на
подавателното движение могат да
се струговат практически произволни по форма ососиметрични многостени. За целта струговата машина с ЦПУ трябва да има възмож-
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ност за извършване на подавателно движение по сложна траектория.
Подходящи за случая са различните
полиномиални и сплайнови интерполации, като от последните следва
да се посочат кубичните сплайни,
Акима-сплайните, някои В-сплайни,
NURBS.
Предимствата на обработването на многостени чрез струговане, вместо последователното фрезоване на стените, се състоят не
само в повишаване на производителността, качеството на обработените повърхнини, използването
на стругов инструмент вместо поскъпия фрезов. Те се проявяват и в
аспекта на разширяването на технологичните възможности на оборудването и повишаването по
този начин на конкурентоспособността му. Целта на статията е да
покаже на заетите в машиностроенето възможностите на метода,
като с това им подскаже, че при
покупка на стругова машина с ЦПУ
те биха могли да включат в
поръчката и опцията за струговане на многостени.
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Дистанционно
следене
състоянието на
машини

С

ъс сигурност голям процент
от производителите в областта на
машиностроенето винаги са се интересували от възможностите да
наблюдават отдалеч как работят
машините, които са произвели. За
тях като доставчици на множество
машини в цеховете на крайните потребители, както и за самите потребители, разполагащи с широка
мрежа от производствени обекти,
въпросът за наблюдението от разстояние на функционирането на машинния парк е от особено значение.
Модемите с комутируема връзка
и по-новите, използващи мобилната
мрежа, са изпробвано и сигурно средство за осигуряване на такова наблюдение. Относително тясната им
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честотна лента обаче, и това дали
има прекарани телефонни линии или
покритие на сигнала са сред факторите, които усложняват тяхното
ползване.
Макар че Ethernet TCP/IP мрежата
е значително по-елегантно решение
за осигуряване на отдалечен достъп,
системните администратори в повечето фирми поради опасения за
сигурността никак не са склонни да
дават разрешение за общ достъп до
мрежата на външни лица. От техническа гледна точка виртуалните
частни мрежи (VPN) са отлично решение, но да се разреши по подходящ
начин влизането в мрежата при гарантирана сигурност може да се
окаже сложна задача, изискваща преговори със системните администратори в предприятията на крайните
потребители.

Един оригинален начин да се осигури надежден отдалечен достъп до
машините през интернет, който
заобикаля необходимостта от намеса на системните администратори,
е използването на изходяща VPN
връзка през мрежов порт 443. При
повечето конфигурации и настройки
на защитните стени (firewall) не се
изискват промени за установяването на изходящи, криптирани тунелни връзки (VPN tunnels). VPN връзка-
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та използва HTTPS през порт 443
(обичайно запазен за сигурен достъп
до уебсайтове посредством SSL).
Това обикновено не отваря много
работа за системните администратори в предприятията на крайните
потребители – те трябва да направят съвсем малко (или почти нищо),
за да осигурят надеждна дистанционна връзка към контролери, операторски интерфейси и други устройства.

Отдалечен достъп за
специалистите
Възможността специалисти отдалеч да имат достъп до системата за управление на една машина
може да спомогне за решаването на
около 60% до 70% от текущите проблеми и няма да се налага екипи по
поддръжката да пътуват в града
или по-далеч. Много от проблемите,
които могат да спрат производствения процес, не изискват ремонт на машината, а само малка
корекция в програмния код или настройка на някои параметри като
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например при промяна на суровините, при отчитане на износването
на някои машинни детайли и на други изменящи се във времето величини, важни за производството. Това
спестява не само разходите за
пътуване, а бързото решаване на
проблема означава по-кратък престой и по-бързо възстановяване на
нормалния производствен ритъм. В
случаите, когато се налага да се
командирова човек на място, прегледът отдалеч може да помогне за
правилната преценка на проблема и
с оглед на това да бъде изпратен
специалист с подходящите умения,
подходящите резервни части и инструменти. Така се увеличава
шансът проблемът да бъде решен
още при първото посещение.
Факторите, които водят до налагането на отдалечения достъп в
индустрията, се засилват все повече в последните години във връзка с
постепенното оттегляне на експертите, познаващи из основи машините и технологичния процес. Знанията и уменията на тези, които остават след тях, трябва да се разширят и да обхванат повече машини,
все по-често доставени от чужбина.
Машиностроителите осъзнават, че
отдалеченият достъп отваря нови
възможности за проактивно и превантивно обслужване, което ще е от
полза за потребителите. Традиционните начини за свързване често са
скъпи, неудобни или пък отнемат
доста време за установяване и настройка.

Връзка с модеми
Може би най-привлекателна в
отдалечения достъп чрез модеми с
комутируема връзка или използващи
мобилната мрежа е възможността
да се достигне до данните на контролерите, без да се минава през мрежата на предприятието. Този начин
за отдалечен достъп обаче изисква
на производствената площадка да
има прекарани телефонни линии. Освен това доста тясната честотна
лента на модемите с комутируема
връзка може да е недостатъчна за
приложения с интензивен поток от
данни.
Има и безжични модеми, които
комуникират през мрежите за данни на мобилните оператори, и се
предлагат от много доставчици на
програмируеми контролери. При тях
не са необходими телефонни линии
или връзка към мрежата на предприятието, но пък наличието на сигнал
в производствените помещения
може да е проблем. Работата с мобилния оператор също има своите
специфични особености. SIM картите с фиксиран IP адрес струват поскъпо и отнема време, докато се
доставят и конфигурират. И, разбира се, при ползването на такива
модеми и при непрекъсната връзка
сметките за плащане могат бързо
да нараснат. Повечето машиностроители биха избегнали този разход,
особено ако поддържането на непрекъсната връзка не е наложително.
Като алтернатива на модема,
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инсталиран редом до контролера на общата шинна платка в шкафа, отдалеченият достъп може да се извършва
и през модем, закачен към контролен компютър с подходящия операторски интерфейс. Посредством VNC (virtual
network computing) или с друг софтуер за отдалечен
достъп се поема управлението на този компютър. При
този метод софтуерът прави копие на работния плот
и локално поема управлението на отдалечения компютър.
Всичко това предполага наличието на индустриален
компютър, който може да стартира въпросното приложение. Трябва да се понесат и евентуалните разходи за
допълнителния хардуер и софтуер.

Проблеми на сигурността и облачно
базиран достъп до машините
За производителите на оборудване, които предлагат
поддръжка и диагностика на инсталираните от тях
машини чрез отдалечен достъп, сигурността очевидно
е сериозен проблем. Сигурността също така е проблем
и за системните администратори в предприятията,
където се намират машините.
След инсталирането на една машина в предприятието при крайния потребител, с нейния производител или
доставчик често се сключва договор за поддръжка в
рамките на определен гаранционен срок. В миналото
доставчикът на машината щеше да изпраща инженер
по поддръжката, който за решаването на всеки проблем
по време на гаранционния срок да пътува до предприятието на крайния потребител, дори ако то се намира на
хиляди километри в друга държава.
Много от системните администратори, поддържащи мрежите в предприятието на краен потребител,
вероятно нямат друг опит за осигуряване на отдалечен
достъп, освен с традиционните VPN методи. При такива традиционни VPN администраторите трябва да конфигурират и поддържат специален входящ VPN тунел за
всеки един доставчик, който да минава през защитната
стена (firewall) на фирмената мрежа. След като премине
през защитната стена и влезе вътре в мрежата, инженерът по поддръжката вече може да достигне до средствата, с които се управлява дадената машина. Типичните проблеми, свързани с тези традиционни VPN тунели, веднага си проличават.
Първо, средствата за управление на машината (програмируеми контролери, операторски станции, задвижвания и др.) трябва да бъдат свързани към мрежата на
предприятието. Това означава, че екипът на доставчика
още по време на инсталирането на място трябва да
зададе мрежови (IP) адреси на тези устройства. Така
всяка машина трябва да бъде конфигурирана след всяка
инсталация.
Второ, системните администратори трябва да предоставят на доставчика на оборудването копие на предпочитания от тях VPN софтуер и да му помогнат да го
конфигурира за всеки компютър или лаптоп, който ще
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се ползва за отдалечения достъп. Очевидно е, че с тези
компютри ще работят специалистите на доставчика и
може да се стигне до положение, при което те не спазват строгите правила за сигурност, прилагани спрямо
компютрите от локалната мрежа на предприятието.
Тъй като системните администратори разрешават
на външен потребител да има достъп до тази мрежа,
те трябва също така да вземат достатъчно предпазни
мерки, за да я защитят от действията на такъв потребител, върху които имат ограничени възможности за
въздействие. Мерките могат да са разнообразни – от
ограничаване на IP адресите, до които специалистите
на доставчика могат да имат достъп, до сложни системи за предотвратяване на непозволени прониквания, за
проверка на пакетите и антивирусен контрол.
Отчитайки всичко това, много системни администратори решават, че потенциалните рискове за сигурността на мрежата на предприятието тежат повече от
оперативните предимства, произтичащи от отдалечения достъп до машините, предоставен на съответните
специалисти.
Но вече има модерни решения за облачно базиран
отдалечен достъп, при които не е необходимо да се
предприемат описаните по-горе действия, тъй като те
работят по принципно различен начин в сравнение с
традиционните VPN тунели. Използва се рутер с VPN
конфигурация и с облачна услуга за отдалечен достъп.

Машини, изолирани от мрежата на
предприятието
Първата грижа е проблемът за изолирането на конкретната машина от мрежата на предприятието. VPN
рутерът може както да изолира от мрежата частта,
обслужваща машината, така и същевременно да установи връзка през защитна стена между двете. Така
свързаните с управлението на машината устройства
нямат директна връзка с локалната мрежа и могат да
им бъдат зададени IP адреси, така както е удобно на
отговорните за нейната поддръжка специалисти. Нещо
повече, всяка машина, произведена от машиностроителната фирма, би могла да бъде идентична с всяка
друга от същия модел, което намалява сложността,
както и разходите по проектирането, изработката и
инсталирането.

Един различен начин да се направят
VPN мрежите по-сигурни
Следващата трудна задача е да се обезпечи сигурността на мрежата на предприятието срещу евентуални
нежелани действия от страна на инженерите, работещи при доставчика на оборудването. В идеалния вариант те могат да достигнат единствено до устройствата, свързани с машината, за които са отговорни, и до
никоя друга част от мрежата. А точно това осигуряват облачно базираните решения. След като веднъж е
активиран, всеки VPN рутер отваря изходящ, надежден
VPN тунел според протокол PPTP до точно определен
акаунт във VPN облака. Този подложен на удостоверяване, криптиран HTTPS тунел минава през мрежата на
предприятието, излиза през защитната стена в интернет, докато достигне един от многото сървъри, формиращи облака.
Инженерът в машиностроителната фирма също установява надеждна VPN връзка към този акаунт в избрания облак. По този начин той може да има достъп единствено до устройствата, разположени на облака и в
изолираната част от мрежата, обслужваща машината.
Няма никаква допирна точка, през която този инженер
да взаимодейства по някакъв начин с други устройства
в мрежата на предприятието – такива, които не са
доставени от същата машиностроителна фирма, и до
които поради това няма защо да има достъп.

По-голяма сигурност и по-малко
работа за системните
администратори на предприятието
Тъй като всеки VPN тунел се създава отвътре, от
страната на мрежата на предприятието, и тръгва навън
към облака, единственото, което се иска от мрежата, е
тя да може да установи изходяща връзка към интернет
през порта и защитната стена.
Поради това няма нужда системните администратори да се грижат за безопасното влизане на външния
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потребител във VPN мрежата, което дава големи предимства от гледна точка на гарантиране на сигурността. Няма входящи портове, отворени към интернет, не се изискват
статични IP адреси и специалистите от фирмата доставчик на машината нямат достъп до мрежата на
предприятието.
Изходящата VPN връзка, използвана от VPN рутера, минава през
HTTPS порта 443, който за голямото болшинство защитни стени е
предварително отворен. Изходящите връзки могат да се осъществяват по всеки физически носител, по
който може да се поддържа IP трафик, в това число кабелен Ethernet,
WiFi, 3G или дори сателит.

Крайният потребител
контролира отдалечения
достъп
Както при всяка система за отдалечен достъп, предприятията на
крайните потребители се отнасят
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с особено внимание към възможността производителят на дадена машина да може да я следи и да й въздейства, тъй като тя работи и изпълнява производствена програма именно
в завода на крайния потребител.
Ето защо, за осигуряването на
допълнителна сигурност и контрол
VPN тунелът може да бъде разрешаван и забраняван през цифров вход на
ползвания VPN рутер. На свой ред
този вход може да бъде свързан към
обикновен ключ или към изход на програмируемия контролер. Това означава, че производителят на машината
ще има достъп до нея само тогава,
когато крайният потребител го разреши.

Удостоверяване и
валидиране при всяка
сесия
Удостоверяването при всяка сесия
се използва широко от сериозните
уебсайтове с повишена сигурност
като тези за онлайн банкиране. В

такива системи обикновено се изпраща уникален, еднократен код с SMS
до мобилния телефон на потребителя в момента на свързване. Целта е
да се удостовери, че човекът, който
иска връзка, е истинският потребител, а не такъв, който иска да проникне незаконно, използвайки крадено потребителско име и парола.
Подобни системи за сигурност са
наречени с термина системи с двустепенно удостоверяване (2-factor
authentication), тъй като разчитат на
повече от една предпазна мярка, за
да разрешат достъпа по сигурния
канал. Използването на такава система с двустепенно удостоверяване трябва да бъде неразделна част
от всяко техническо решение, осигуряващо отдалечен достъп на производителя до доставеното от него
оборудване. По този начин се добавя
второ ниво на сигурност, за да се
преодолеят проблемите, произтичащи от ненадеждни пароли или от
злоумишлени посегателства.
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Защитни
покрития
за тръбопроводна
арматура
С

феричните спирателни кранове с метално седло постепенно изместват вентилните, шибърните и
ъгловите, паралелно с постоянното
нарастване на температурата и
налягането на флуидите, пренасяни
в промишлените тръбопроводи. Те
се развиха в надеждни механизми за
затваряне и изолация, и намират
приложение в инсталации с горещи,
абразивни и понякога корозивни течности. Уникалната конструкция на
металния сферичен кран се оказва
отлична в експлоатационно отношение, но само конструкцията не е достатъчна, за да има кранът добри
работни характеристики. Покритията защитават клапаните и задвиж-
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ващите механизми на крановете
срещу износване, ерозия, химически
въздействия и други сили, които заплашват тяхната дълготрайност и
ефективност. Но след като пред
металните сферични кранове има
толкова разнообразни предизвикателства, съществуват най-разнообразни покрития за тях. Покритията
за сферични кранове си имат собствени характеристики, които в
много случаи се различават от тези
на други видове клапани.
Тези покрития могат да бъдат
защитни (предпазващи от износване,
корозия, окисляване и сулфидиране),
или функционални (променящи свойствата на повърхността – електрическата проводимост, диелектрична
якост и топлопроводимост). Покри-

тията, нанесени чрез електродъгова
метализация, обикновено са по-тънки
от покритията с плазмено заваряване и не са свързани металургично със
субстрата, освен ако не бъдат подложени на топлинна обработка след
полагането им. Тъй като цената на
никела и на други суровини расте, те
са икономически ефективна алтернатива на изработката на цели компоненти от скъпи сплави. Открит преди 100 години, процесът на нанасяне
чрез електродъгова метализация се е
развил в цяла поредица от твърде
усложнени, модерни материали за
покрития и методи за тяхното нанасяне. Тези покрития се правят както от чисти метални и керамични,
така и от композитни или двуслойни
материали.
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Има и специални покрития, целящи
оптимизиране на определени свойства, като твърдост, якост и обработваемост. Материалите на покритията могат да бъдат смесени,
за да се получат композитни свойства или нанесени на слоеве с различни свойства. Например долен
пласт на покритие от устойчива на
корозия никелова сплав, може да бъде
покрит с твърд материал за устойчивост на износване. Процесите на
последваща обработка на покритието могат да променят структурата и свойствата му, за постигане
на определени качества. Сред тях е
сплавяването, вид синтероване, извършвано ръчно или в пещи с периодично действие, което уплътнява
покритията и създава металургична
връзка със субстрата. Това увеличава якостта на сцепление на покритието на места, където има триене в
резултат на плъзгане или друг вид
абразивно въздействие.

Необходимост от
полагане на покрития
Сферичните спирателни кранове
с метално седло постигат уплътнение чрез контакт на металната
сфера с металното седло. При три-
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ене на "меки" метали с еднаква
твърдост един в друг, дори при умерено налягане, се получава износване. Микроскопичните издатини на
повърхността на седлото се трият с тези на сферата, в резултат
на което се получава повърхностно
триене, нагряване и пластична деформация. С течение на времето, в
резултат на многобройните отваряния и затваряния на крана, повредата става все по-голяма, докато
спирателният кран стане неизползваем поради хлабина. Ако триещите се повърхности на сферичния
кран не бъдат защитени с някакъв
вид покритие, износването би станало очевидно почти веднага след
подлагането на крана на изпитания.
След като кранът бъде монтиран и
въведен в експлоатация, разнообразните ефекти на различни вредни
среди биха ускорили износването експоненциално. Подходящо подбраните покрития намаляват триенето
между сферата и седлото на сферичния кран, като им позволяват да се
отварят и затварят гладко в
продължение на много работни цикли, намалявайки до минимум повредите в резултат на износване, абразия, ерозия, влияние на частици,
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кавитация и топлинно изкривяване.
Намаляването на триенето понижава работния въртящ момент на
крана, което от своя страна има
няколко допълнителни предимства.
По-малкият въртящ момент позволява използване на по-малък задвижващ механизъм, което е по-икономично, намалява общите размери на
крана , подобрява значително времето на реакция на системата за управление и опростява избора на принадлежности за постигане на изискванията за скорост на затваряне
и отваряне на крана и др.

Процеси за полагане на
покритието
Галванизирането включва полагане на покрития във вана, съдържаща
хромова киселина и сулфати или флуориди като катализатори. Този процес се използва за стандартно
твърдо хромиране. При електродъговата метализация покритията се
полагат в пещ или пламъчно. Размерът на частта, която следва да
бъде защитена с такова покритие, е
ограничен от капацитета на пещта.
Никел-боровите покрития се нанасят
по този метод на сфери за спирателни кранове с диаметър до 18 цола.
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Високоскоростната метализация
осигурява изключително устойчиви
на износване карбидни покрития. При
нея покритието се полага като прах
и се обработва с високоскоростна
струя на горими газове.
При процесите на термична дифузия елемент се разпръсква по
повърхността на материала, за да
се създаде гъста реакционна зона с
повишена твърдост на повърхността и устойчивост на износване и
удар. Устойчивостта на корозия зависи от свойствата на основния
метал.
Нанасянето на покритието чрез
плазмено напръскване включва заваряване на покритието към субстрата, като самото покритие е под
формата на прах или на заваръчен
прът. Този процес обикновено се използва за нанасяне на покрития от
сплави на базата на кобалт.

Видове покрития
При борирането се използва процес на химическо отлагане в парогазова среда при висока температура (chemical vapor deposition (CVD), за
нанасяне на изключително твърд
слой покритие, което създава истинска металургична връзка със субстрата и го защитава, няма пори и предпазва от корозия. Недостатък на
този тип покритите е дебелината
му – то е много тънко (около 0,0254
мм) и не може да се използва при
кранове с големи диаметри. Този тип
покритие по-скоро е подходящо за
ерозионни и корозивни среди, например за сферични кранове в газови
рафинерии и химически заводи. Предимството на това покритие е, че
то няма определени температурни
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ограничения. То обаче не може да се
използва в среда с азотна киселина и
други корозивни вещества. Високата
температура създава топлинна деформация на субстрата, което ограничава използването на този тип
покритие за шлифовани седла на
сферични кранове. Незначителната
дебелина на това покритие го прави
уязвимо на точкови претоварвания
и износване.
Покритието от хромов карбид
притежава твърдост около 65 по
Rockwell (Rc) и е устойчиво на ерозия
и екстремни температури. То се
нанася чрез електродъгова метализация, която позволява известна порьозност на завършения слой, или
чрез топене, което не осигурява порьозност, но е по-устойчиво на силно топлинно въздействие. Покритието, нанесено чрез високоскоростното кислородно горивно напръскване,
(HVOF) е доста устойчиво на напукване, докато нанесеното чрез стопяване покритие има по-добра устойчивост на корозия.
Покритието от хромов карбид,
нанесено чрез HVOF, има по-малко
свързващо никелово-хромно свързващо вещество. В повечето случаи то
е по-твърдо и по-устойчиво на ерозия.
Покритията, нанесени чрез стопяване, са по-непорьозни, но се използват рядко, защото обикновено са помеки, а сплавите, от които е направен кранът, обикновено също са на
база никел. Процесът на нанасяне на
покритието чрез стопяване е
свързан с нагряване до температура 983 °C, в резултат на което металът на субстрата може да се
деформира, което оскъпява покрити-

ето и го прави неподходящо за много случаи.
Покритието от твърд хром се
полага чрез електролиза. Това покритие гарантира твърда повърхност
и изисква много малко вторични операции, макар че може да се наложи
полиране, за да може повърхността
да е по-фина от 6 rms. Това покритие е подходящо за най-различни
приложения, с чисти течности и газове при умерени температури и
налягания. Неговата устойчивост на
корозия е еквивалентна на тази на
неръждаемата стомана (AISI 316) с
определени ограничения: слаба устойчивост на ниско рН; не бива да
се използва в морска вода, с хлорен
разтвор и в други среди с високо
съдържание на хлориди.
Покритието от твърд хром има
един важен недостатък, който няма
нищо общо с качествата на покритието, а по-скоро с процеса на неговото полагане: той изисква употребата на шествалентен хром - Cr (VI),
чието приложение става все по-ограничено. Това засега не е проблем
за производителите на водопроводна арматура. Макар че броят на доставчиците, предлагащи услуги за
хромиране, като цяло намалява, това
се отразява най-вече на потребителския пазар. Що се отнася до конвенционалното покритие от твърд
хром, няма сериозни проблеми.
Експертите са съгласни, че ограниченията на Cr (VI) днес не са проблем, но в бъдеще се очаква въздействието им да се засили. Междувременно, производителите зависят от
доставчиците си, за да спазват нормите. Във всеки случай, поне понастоящем няма подходящи заместители на покритието от твърд хром.
При по-големи поръчки то става поевтино. Някои твърдят, че съображенията за опазване на околната среда са предимство за електродъговата метализация, при която не се
използва Cr (VI) и не се вреди на природата.
Базираните на кобалт сплави се
полагат чрез електродъгова метализация, чрез стопяване на прахово
покритие или чрез заваряване с напластяване. Стопените и заварените базирани на кобалт сплави са помеки, но когато този материал бъде
нанесен по метода HVOF, той става
една от най-здравите сплави. Тези
покрития имат твърдост над 68 Rc
и са едни от най-популярните покрития за сферични спирателни кранове и за седлата им.
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Керамичните покрития могат да гарантират
твърдост 60 Rc (макар че на практика тя е от порядъка
на 50-55 Rc) и включват хромов оксид, титанов оксид и
комбинация от алуминиеви и титанови оксиди. Тези
покрития се нанасят чрез електродъгова метализация
или плазмено. Това покритие има и версия, в която титаново и хромово покритие се нанасят върху танталов
свързващ слой. Този вариант е обект на критики заради
слабата си адхезия, високата си порьозност и уязвимостта си на пукнатини в случай, когато хромов оксид е
нанесен чрез метализация. Най-солидното засега покритие е това от титанов диоксид, защото то притежава твърдост и устойчивост на износване, абразия и корозия.
Електролитният никел се използва широко в случаи,
когато устойчивостта на корозия е по-важна от твърдостта. Той се нанася с чисто химически процес. В резултат се получава материал с добра устойчивост на корозия и равномерна дебелина, който е гладък и почти не
изисква вторични операции,като шлайфане. Защитниците на електролитния никел казват, че при термична
обработка това покритие може да достигне нива на
твърдост, почти еднакви с тези на хромовото покритие, но за сметка на устойчивостта на корозия. В сравнение с другите покрития, здравината на връзката на
покритието от електролитен никел със субстрата не
е толкова добра, колкото при материалите, нанесени
чрез заваръчни процеси. Това покритие не е подходящо
за експлоатация в екстремни условия. То е подходящо за
арматура, работеща при ниски налягания, може би от
136 до 272 кг, но рядко за по-високи или екстремни налягания.
Никелово-боровото покритие се полага чрез електродъгова метализация или по плазмен метод. То е подходящо за среди с висока температура и налягане, при
абразивни среди и сухи газове. Устойчиво е на повреди в
резултат на ерозия, кавитация и термични въздействия
и е идеално за паропроводи, газификация на въглища и
пренос на катализатори.
Азотирането променя обработваната повърхност,
но не и размерите на обработвания детайл. Това покритие може да постигне нива на твърдост до Rc 70
в зависимост от субстрата. То може да бъде нанесено
по йонен или газов метод, или чрез процес на високотемпературна солна баня. Предимствата му са, че
изисква много малко (или почти не изисква) вторична
обработка, макар че при приложение спрямо арматура,
работеща във високотемпературна среда, може да се
наложи вторична обработка заради температурните
деформации.
Политетрафлуоретиленът и други флуорополимерни
покрития гарантират добра устойчивост на корозия при
малко производствени разходи, но не са устойчиви на
абразивни среди и екстремни температури. Това винаги
е възможно най-евтиното решение за покрития за корозивни среди. Флуоровъглеродни частици могат да се
добавят и към други покрития, в това число електролитния никел, за да се подобри хлъзгавината му. Политетрафлуоретиленът се използва много за седла на
сферични спирателни кранове.
Танталът е силно устойчив на корозия, но се счита за
скъп. Предлагат се процеси на нанасяне на танталово
покритие чрез отлагане на пари, при които се създава
тънък 0,0508-милиметров слой от сплавено танталово
покритие. Но всеки опит за полагане на тантал чрез
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електродъгова метализация като
защита срещу корозия върху по-малко ценен метал е обречен на провал,
тъй като това покритие притежава известна порьозност.
Волфрамовият карбид създава
повърхност, устойчива на износване
и ерозия, с твърдост Rc 70. В найобщия случай това покритие се нанася чрез метализация. Има данни за
напукване на подобни покрития при
циклични промени на температурата на работната среда. Макар че повечето покрития от волфрамов карбид са на базата на кобалт, някои
производители прилагат такива покрития с помощта на нискотемпературен процес, който елиминира
кобалтовия свързващ слой, използван
традиционно при покритието от
изпечен или напръскан волфрамов
карбид.
Волфрам-хромовият карбид също
придава твърдост Rc 70 и обикновено се нанася чрез електродъгова метализация. Това покритие се използва за арматура, работеща с корозивни течности при умерени температури, но трябва да се прилага само с
влажни среди.

Механизми за износване
Твърдостта не е единственият
критерий за избор на защитно покритие, тъй като има много механизми
за намаляване на защитните качества на повърхността. Разбирането
на тези механизми – ерозия, приплъзване, абразивно и адхезивно износване, и корозия – е от ключово значение за избор на подходящо покритие според конкретните условия.
Ерозионното износване се случва,
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когато твърди частици въздействат на повърхността, създавайки
миниатюрни пластични деформации
или образуване на пукнатини, и евентуално отнемайки материал от
повърхността. Степента на ерозия
и изборът на защитното покритие
зависят от ъгъла на въздействие на
абразивните частици, от вида и
размерите им, и от температурата и химическия състав на работната среда. Износването в резултат
на приплъзване се случва, когато две
повърхности в контакт се движат
една спрямо друга с различни скорости. Факторите, които влияят върху
степента на износване и типа на
необходимото покритие, включват:
приложеното механично натоварване, химическия състав на работната
среда, температурата, смазването,
скоростта на повърхностите и
състава на повърхностите в контакт.
В миналото широко се е използвало твърдо хромово покритие или
такова с електролитен хром, но напоследък те често се заместват от
покрития с HVOF металокерамика.
Има случаи, когато карбидните
покрития не са оптимални – например когато повърхностите са силно
неравни и шлифоването им е забранено. Всички покрития, нанесени с
електродъгова метализация, са с
повърхности в състояние, в което са
останали след напръскването и изпичането; HVOF покритията обикновено изискват шлайфане с диамант за
постигане на работна гладкост.
Износването в резултат на абразия,
което е предмет на особена загриженост при телата и седлата на

спирателните кранове, се случва,
когато частици попаднат между две
движещи се повърхности. Тогава частиците могат да бъдат заклещени
между повърхностите или да останат закачени за тях. Също като износването вследствие на приплъзване, абразивното зависи от вида и
размерите на частиците, механичното натоварване, скоростта на движение на повърхностите, температурата и корозивните елементи.
Твърдостта на повърхностите обикновено подобрява устойчивостта на
абразия, но издръжливостта също
трябва да се има предвид.
В случаи на високи механични натоварвания или удари се счита, че
металокерамичните HVOF покрития
или разтопените прахови покрития
създават металургична връзка със
субстрата. За по-малко екстремни
условия могат да се прилагат карбидните покрития, нанесени по методите с плазма или HVOF. Покритията
от волфрамов карбид се използват
при температури до 482°C, а покритията от хромов карбид – до 870°C.
Обикновено покритията от волфрамов карбид-кобалт-хром (WC-CoCr) са
почти петкратно по-устойчиви на
износване от тези от твърд хром.
Адхезивното износване и изтриването се случват при определени условия, когато има контакт между метални повърхности при екстремни
температури и високи скорости на
приплъзване. Точките на повърхностите, в които те са в контакт, се
оказват заварени; при последващо
приплъзване те се изтриват или
напукват.
В резултат на износването се
образуват частици, а грапавината
на приплъзващите се повърхности
нараства значително. Подобно на
износването, корозията има много
механизми и решения за покрития,
които да защитават от повърхностите нея. Покритията, нанесени
чрез електродъгова метализация,
осигуряват по-голяма устойчивост
на износване, абразия, ерозия и окисляване или сулфидиране в среди с
горещи газове. Много покрития на
никелова основа могат да устоят на
температури, достигащи 1000 °C.
Карбидните покрития могат да издържат на 870 °C и в най-общия случай имат порьозност 3%. При солени води и други корозивни водни среди, топлинно обработените покрития или уплътнители намаляват
порьозността до 1% максимална защита на субстрата.
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Новите компактни модели IBS-уреди
за почистване на части G-50-W и G-50-I
Водещият немски производител на продукти за индустриално почистване на части и детайли IBS Scherer пуска на пазара ново поколение системи за почистване на части - G-50-W
и G-50-I, които със своята стабилна и компактна конструкция, допринасят за по-чист и подреден вид на сервизите и ремонтните работилници.
Разработването на новите системи е продиктувано от желанията на нашите клиенти, които значително се промениха
в последните години. Особено в сервизната дейност, изискванията за безопасност, качество и чистота на работното място вече са стандарт. Затворената конструкция на новите
уреди за почистване на части ги прави идеално приложими във
всеки сервиз и отдел по поддръжка. Това показва и допустимата товароносимост на двата нови модела, която е и основната разлика между тях. G-50-W е разработен специално за сервизната дейност и е подходящ за почистване на части до 50
кг. От друга страна, G-50-I - за индустриално приложение, позволява почистването на големи и тежки детайли до 150 кг.
Запазен е принципа на работа със студен обезмаслител в
затворен цикъл, който не позволява изтичане на препаратите в околната среда. Специално разработена маса със стоманена повърхност, почистваща четка, патентована помпа, която провежда дори и абразивни частици, както и варел с обезмаслител - това е основното оборудване, включено в IBS-уредите за почистване. Работният процес се задейства чрез крачен педал и с помощта на четката се премахват замърсяванията от детайлите, а замърсената течност изтича обрат-
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но във варела. Способността на обезмаслителя да отделя чуждите вещества отвежда замърсяванията на дъното на варела. Същевременно, помпата всмуква чистата течност от средата на варела, като по този начин обезмаслителят може да
се използва по-дълго време - между 6 и 48 месеца.
Клиентът се възползва също така от един цялостен пакет
на обслужване, който включва доставка, 3 години гаранция, резервни части и ежегодна профилактика на системата. По този начин той е уверен, че използва едно цялостно, екологично
и ефективно решение за индустриално почистване.
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Индустриални
климатични камери
К

лиматичните камери са устройства, които се използват за регулиране и циркулиране на въздуха
като част от отоплителна, вентилационна или климатична система.
Климатичните камери обикновено
представляват голяма метална кутия, съдържаща вентилатор, инструменти за отопление или охлаждане, филтърни стелажи или камери,
шумозаглушители и клапи. Най-често
климатичните камери се свързват
към въздуховоди, които разпределят
климатизирания въздух в цялата сграда и след това го връщат в камерата. В други конфигурации въздухът
директно се подава и всмуква обратно от камерата в помещението.
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Предназначението на това оборудване е да събере и смеси външния
въздух с този от пространството
в дадено помещение. След това този
смесен въздух се охлажда или затопля, а накрая се изпуска в помещенията чрез тръбопроводна система от
тръби с диаметър 1,5 м. Прецизността на обработката на въздуха
обикновено зависи от спецификите
на всеки отделен проект, т. е. дали
камерите ще се използват в производствени помещения, където се
извършват промишлени процеси,
складови площи, офиси и т. н. Това
означава, че климатичните камери
третират въздуха чрез филтриране,
охлаждане и/или отопление, овлажняване и/или изсушаване.
Малките климатични камери за

местна употреба се наричат крайни
въздушни устройства, още познати
като вентилаторни конвектори. Те
могат да съдържат само въздушен
филтър, топлообменник и вентилатор. По-големите климатични камери, които обработват 100% от подавания отвън въздух и не го рекуперират, са известни като климатични камери за съставен въздух.

Конструкция на
климатичните камери
Обикновено климатичните камери имат корпус, или кутия, изработена от рамка и двойно изолирани
панели (познати още като изолирани сандвич панели). Най-често използваните материали за изграждане
на рамката са поцинкована стома-
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на, алуцинк или алуминий.
Материалите, използвани за изолиране на панелите,
в 99% от случаите са минерална вата (каменна вата или
минерални влакна) или полиуретан (PU). Някои производители предпочитат минерална вата, други PU – изборът
между двете зависи от съчетаването на топло- и шумоизолация, механична издръжливост и производствени
разходи с оглед на крайния продукт. Всички компоненти
се инсталират вътре в корпуса, който след това се инсталира на покрива на дадена сграда.

Видове климатични камери
Вентилаторните конвектори са най-малката и найпроста категория на климатичните камери. Те се състоят от не повече от един вентилатор и един или няколко
топлообменника. За да се предотврати бързото запрашване на топлообменника, вентилаторните конвектори
съдържат и обикновен филтър. Като цяло, те се характеризират с просто управление и могат да обслужват само
по една температурна зона. Въпреки че намират своите
приложения, те са по-малко ефективни от големите климатични камери и трудно могат да осигурят устойчива
температура и контрол на влажността на въздуха.
Компактните климатични камери често се срещат в
малки сгради и различни търговски обекти, където се
монтират на покрива като rooftop блокове. В техния
корпус обикновено се помещават вентилатори, топлообменници, филтри и клапи. Самият корпус може да има
и свои собствени климатични компресори и средства за
отопление като газови горелки, електрически нагреватели или термопомпи. Тези климатични камери се използват за контрол на една отделна температурна зона,
но съществуват и големи климатични камери за променлив обем на въздуха (VAV), които обслужват няколко
различни зони. Заради своята компактност и по-ниски
първоначални разходи тези климатични камери много
често се считат за неефективни и изискващи интензивна поддръжка, но производителността и надеждността им постоянно се подобряват. Те се предлагат в
няколко размера до над 30 000 cfm, но стандартизацията им за някои приложения може да е ограничаваща.
Секционните климатични камери позволяват на потребителите да избират поотделно компонентите, с
които работят модулите. Потребителят избира също
и вида на корпуса, вентилаторите, филтрите, топлообменниците и аксесоарите от няколко възможни опции.
Секционните климатични камери се сглобяват в завода
или се изпращат на отделни части и след това се сглобяват на място. Модулната конструкция на тези камери позволява голяма гъвкавост. Освен това, те отговарят и на повечето изисквания за обработка на въздуха.
Спецификите на климатичните камери могат да
бъдат съобразени и с желанието на клиента. Такива персонализирани камери се предлагат в почти всяка възможна конфигурация, така че да отговарят на определени
нужди. Те се считат и за най-висококачествени от страна на конструкция и най-често се използват в промишлеността и администрацията, където са налице изисквания за големи дебити, стриктен контрол и сурови условия. Те могат да се прилагат и в нестандартни затворени пространства с по-специфични изисквания за вентилация, климатизация или отопление. Тези персонализирани системи могат да работят с почти всяка комбинация от компоненти за обработка на въздуха. Възможно е и изграждането на отделна обслужваща зона вътре
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в камерата или място за закачване на оборудване като
помпи и топлообменници. Това са най-скъпите от всички
видове климатични камери, но за сметка на това те
имат най-дълъг експлоатационен живот.

Нови тенденции при климатичните
камери
Въпреки че голяма част от технологията, използвана
в климатичните камери, остава сравнително непроменена в продължение на десетилетия, в момента се въвеждат някои нови компоненти и практики, които могат да
се окажат полезни за специфични приложения.
При вентилаторите с пряко задвижване, например,
колелото на вентилатора директно се свързва с моторния вал, затова те често се прилагат заедно с задвижващи механизми с променлива честота. Това като цяло
води до по-висока ефективност на извършените процеси и по-малко шум. При матриците от вентилатори се
използват множество малки вентилатори с директно
задвижване, вместо един голям. Правилната употреба
на матрицата може да намали цялостното пространство, необходимо за климатичната камера, като в същото време осигурява и енергийно ефективна работа. В
зависимост от броя на вентилаторите те могат да се
контролират едновременно от един или повече честотни преобразуватели. Както и всяко едно друго нещо,
свързано с климатичните камери, при инсталацията на
матрица от вентилатори трябва да се внимава, за да
се гарантира изпълнението на целите на проекта по найефективен начин.
Друга все по-популярна тенденция е оползотворяването на енергията от климатичните камери – някои енер-
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гийни кодекси дори го задължават при системите, които използват висок процент външен въздух. Оползотворяването на енергия позволява на входящия въздух да
обменя топлина и влага с изходящия от сградата въздух
чрез покрити с изсушител колела или чрез специални
материали, насрещни на въздушния поток. Успешното
приложение на енергийното оползотворяване зависи от
много фактори, най-вече от климата. Тази технология е
най-лесна и рентабилна за прилагане, когато са инсталирани външни въздушни агрегати.
Специализираните външни въздушни агрегати все почесто се използват вместо традиционните, които
смесват външния и вътрешния въздушен поток. В много климати най-трудната част от работата на климатичните агрегати е точно обработката на външния
въздух. Размерът на топлообменниците трябва да им
позволява да се справят и с най-екстремните външни
температури. Във влажните климати, задължително за
успешното изсушаване на въздуха е той да се охлажда
на температури под точката на оросяване на смесения въздух, дори спецификите на производството в
самата сграда да не налагат толкова ниски температури. Освен това, смесителните клапи и контролите,
свързани с управлението им, са чести точки на неизправност в климатичните камери. В комбинация с разстройването на датчиците, тази неизправност може
да доведе до свръхвентилация (и последващо по-високо
потребление на енергия) или твърде слаба вентилация
(ниско качество на въздуха в помещенията).
По-добрият подход в много случаи е да се консолидират всички системи за обработка на външен въздух в
една специализирана климатична камера, при която 100%
от подавания въздух е отвън. Обработеният от тези
системи въздух (изсушен или овлажнен) може директно
да се изпуска в заетите помещения или в смесителни
кутии на други климатични камери за допълнителен контрол на температурата. Въпреки че инсталирането на
специализирани външни климатични камери може да изглежда като прекалено голяма инвестиция на пръв поглед, тяхната употреба всъщност не повишава особено
разходите, тъй като улеснява работата на другите
климатични камери.
Събирането на кондензат от охлаждащите серпантини може да спести значителни количества вода и
разходи. В рамките на този процес водата се извлича
от въздуха и се изпраща към отводнителна тръба, след
което може да се събира в цистерна заедно с дъждовна
и сива вода, или да се използва в охладителни кули.
В климатичните камери могат да се инсталират и
UVC светлини, които намаляват темповете на растеж
и разпространение на бактерии, плесен и водорасли по
топлообменниците и утаителите. Поддържането на
чистотата на топлообменниците подобрява преноса на
топлина и може за повлияе положително цялостното
качество на въздуха в помещенията, което е от особено значение в изключително важни от гледна точка чистота производства. Устройствата, които излъчват
UVC светлини, трябва цялостно да покриват мократа
страна на топлообменника. Трябва и да се осигури пластмасовите и гумени компоненти в климатичните камери да не са изложени на ултравиолетовата светлина,
тъй като тя ги разгражда. Освен това, UVC светлините
трябва и да се подменят периодично, тъй като губят
своята мощност и ефикасност в рамките на няколко
години.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
MIC45205: DC-DC çàõðàíâàù
ìîäóë ñ âõîäíî íàïðåæåíèå
äî 26 VDC îò Microchip
l Íå èçèñêâà êîìïåíñàöèÿ íà
èçõîäà.
l Ìàêñèìàëåí èçõîäåí òîê äî
6 À.
l Ìàêñèìàëíà åôåêòèâíîñò
>93%.
l Èçõîäíî íàïðåæåíèå îò 0.8
V äî 5.5 V ñ òî÷íîñò ±1%.
l Ðåãóëèðóåìà ÷åñòîòà íà
ïðåâêëþ÷âàíå îò 200 äî 600 kHz.
l Ïîääðúæêà íà ðåæèì Hyper Speed Control, ÷ðåç êîéòî ñå ïîñòèãà
ïî-äîáðà ðåàêöèÿ íà èçõîäà ïðè ðÿçêî èçìåíåíèå íà òîâàðà.
l Ïîääðúæêà íà ðåæèì HyperLight Load®, ÷ðåç êîéòî ñå ïîñòèãà âèñîêà åôåêòèâíîñò äîðè è ïðè ìíîãî íèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ îò
òîâàðà.
l Ïîääúðæà áåçîïàñíî ñòàðòèðàíå ñ âãðàäåíà çàùèòà íà òîâàðà ïðè
ñòàðòèðàíå. Ñúâìåñòèì ñúñ ñòàíäàðòà çà EMC - CISPR22, Class B
l Âãðàäåíà òåìïåðàòóðíà çàùèòà.
l Çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå íà èçõîäà.
l Ðåãóëèðóåìî òîêîîãðàíè÷åíèå íà èçõîäà.
l Øèðîê ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí: -40°C äî 125°C.
l Ìàëúê êîðïóñ QFN ñ 52 èçâîäà è ðàçìåðè 8õ8õ3 mm.
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