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Кселекс стана представител на испанския производител Peribest Pumps
Кселекс сключи споразумение за представителство на испанския производител на перисталтични помпи Peribest Pumps, съобщиха за сп. Инженеринг ревю
от компанията. Новото партньорство е в сила от месец октомври т. г. Помпите на Peribest Pumps намират приложение в различни индустриални сектори,
включително хранително-вкусовата промишленост, миннодобивната и химическата промишлености, както и за транспорт и дозиране на абразивни и гъсти
материали.
„С този тип помпи допълваме нашата богата гама помпени системи, представена чрез имена на производители като Sulzer, Seepex, ITC“, заявиха от Кселекс.

ЛТИ с поредно участие на специализираното изложение Светът на млякото
Лабораторна Техника Инженеринг (ЛТИ) отново е сред участниците на професионалното изложение за млекопреработвателната промишленост Светът
на млякото, което ще се проведе от 7 до 10 ноември т. г. в Интер Експо Център.
На щанда си, В8 в зала 2, компанията ще покаже съвременна лабораторна апаратура за приложение в хранително-вкусовата промишленост, опазването на околната среда, изследванията и др.
Гостите на щанда на ЛТИ ще могат да получат и детайлна информация за
актуалните решения от партньорите на компанията Velp Scientifica, Mettler
Toledo, Ohaus, Liebherr, Binder и Evoqua, а именно: Dumas азот/протеин анализатори, Kjeldahl системи за разлагане/дестилация, реактори за оксидативна стабилност на материалите, Soxhlet/ Randall екстрактори, анализатори на сурови/
хранителни влакнини, системи за анализ на химична/биохимична потребност
от кислород (ХПК/БПК); pH метри и кондуктометри, електроди, буфери, електролити и стандарти, портативни дензитометри и рефрактометри, автоматични пипети; електронни технически, търговски, платформени, прецизни и
аналитични везни, влагомерни везни; лабораторни сушилни, термостати, климатични и растежни камери, ултра-фризери; лабораторни и професионални хладилници и фризери; лабораторни системи за чиста и ултрачиста вода.

Atlas Copco демонстрира иновативни винтови вакуум помпи на glasstec 2018
Atlas Copco представя своята нова вакуумна серия GHS 3800-5400 VSD + с
променлива производителност на изложението Glasstec, което стартира на 22
октомври т.г. в Дюселдорф. Новата серия е подходяща за приложения с високи
изисквания за вакуум, като например системите за производство на стъкло,
съобщиха от компанията. GHS VSD+ е проектирана като здрава „plug-and-play“
система в един корпус и е предназначена за интегриране в централни вакуумни
системи. Самата серия GHS 3800-5400 VSD+ е част от портфолиото на компанията от декември 2017 г., а за разработването й дизайнерите на Atlas Copco
изличат от опита си с установените GHS 350-900 VSD+ и GHS 1300-1900 VSD+.
Тези вакуум помпи се отличават с дълъг експлоатационен живот и значително
подобреното охлаждане и задържане на масло.
„В производството на стъкло може да се постигне икономия на енергия до
50% в сравнение с конвенционалните ротационни ламелни вакуум помпи. Времето за възстановяване на инвестицията за конвертираната система е съответно по-кратко,“ обяснява Кристоф Ангененд, мениджър комуникации Индустриален вакуум в Atlas Copco. В допълнение от компанията подчертаха, че с помощта
на системата за управление Elektronikon Mk5 работата на помпата става изключително икономична, както става възможно интегриране в системата за
управление на инсталацията на потребителя.
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ДППИ инвестира 2,3 млн. лв. в нов модерен автоподход за Пристанище Лом
Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура (ДППИ) инвестира 2,3
млн. лв. в нов автоподход на Пристанище Лом по случай неговата 180-а годишнина. Събитието бе отбелязано с тържествен водосвет, отслужен от видинския митрополит Даниил, валидиране на пощенска марка и официално прерязване
на лента на автоподхода. Освен новия вход към пристанището, предназначен за
леки и товарни автомобили, портът вече разполага и с голям паркинг, модерни
настилки, високотехнологично енергоспестяващо осветление и масивна стоманобетонна ограда. „Пристанище Лом е притегателна точка за икономическото
развитие на града и района. Символично избрахме мястото на честването да е
тук - на новия автоподход, който направихме за подобряване на логистичната
схема на града и на пристанището“, заяви Ангел Забуртов, генерален директор
на ДППИ, и допълни, че индустриалното производство и пристанището винаги
вървят ръка за ръка и очаква в бъдеще Лом да привлича нови производства заради близостта до порта и основните търговски коридори. През изминалите 4
години дружеството е инвестирало над 8 млн. лв. в пристанищна инфраструктура, механизация и съоръжения.

Стартира строителството на завод за компоненти на самолетни
двигатели в Бургас
Мащабен научно-изследователски и производствен комплекс за ремонт и
рециклиране на части и компоненти за самолетни двигатели ще бъде изграден
в Индустриален и логистичен парк – Бургас. Заводът е на фирма Sigmatech, а
първата му копка бе направена на 23 октомври т.г. Инвестицията е на стойност 30 млн. долара, а до края на 2019 г. се очаква да бъдат открити над 200
работни места. Дейността на базата ще бъде свързана с услуги в турбостроенето като ремонт и нанасяне на специални покрития върху компоненти на
самолетни газотурбинни двигатели. На официалната церемония по първата копка
присъстваха кметът на града Димитър Николов, изпълнителният директор на
Национална компания индустриални зони (НКИЗ) Антоанета Барес, изпълнителните директори на Sigmatech Алексей Филипов и на Индустриален и логистичен
парк – Бургас Стамен Стамов и др. „Tова е най-доброто партньорство – между
държавата и общината, а за това говори най-вече фактът, че територията на
логистичния парк в Бургас се изчерпва. Планираме да разширим възможностите
на съвместното ни дружество като добавим нови терени, за които вече разбрахме, че има заявен инвестиционен интерес“, заяви Антоанета Барес.

Arburg представи концепцията си за бъдещето на шприцмашините на
Arburg бе най-големият изложител на тазгодишното издание на изложението
Fakuma 2018
за индустриална обработка на пластмаси Fakuma, което се проведе между 16 и
20 октомври във Фридрихсхафен. На щанда си с площ 1240 кв. м Arburg представи концепцията „Road to Digitalisation“, както и 6 шприцмашини и една машина за
адитивно производство Freeformer. На партньорски щандове посетителите
можеха да видят още десет експоната на Arburg. Във всеки ден от изложението
над 200 служители на компанията от повече от 30 държави бяха на разположение на настоящи и бъдещи клиенти за предоставяне на актуална продуктова
информация и консултации.
Премиерно на Fakuma бе представена хибридната Allrounder 820 H „Packaging“
със система за управление Gestica и затваряща сила от 3700 kN. Друг акцент бе
автоматизирана производствена клетка за медицински микрокомпоненти от
течен силиконов каучук (LSR). За целта електрическа шприцмашина Allrounder
270 A със затваряща сила 350 kN бе оборудвана с нов цилиндричен LSR модул.
Интереса на посетителите предизвика и новото SCADA решение Arburg Turnkey
Control Module (ATCM) за комплексни системи до ключ, което визуализира целия
процес, събира съответната информация и предава специфичния за всеки компонент набор от данни за архивиране или последващ анализ.

DHL откри новия си логистичен център в София
DHL Express официално откри новия логистичен център в близост до Терминал 2 на Летище София. Новата сграда заема площ от над 10 000 кв. м, а в нея
работят над 300 служители. На откриване гостуваха над 200 партньори и
клиенти на компанията, а също и представители на властта. В новото съоръжение се помещава високотехнологична автоматична система с капацитет на
сортиране - 3000 пратки на час. Центърът е оборудван и с последно поколение
поточни линии, технологии за разчитане на баркодове, система за автоматична проверка на тегло и размери и рентгенови апарати, осигуряващи най-високо
ниво на сигурност. „Инвестираме в голям проект, който значително ще подобри
логистичната индустрия в България. Към днешна дата автоматизирани системи за обработка на пратки има в над 100 държави по света. Горди сме, че вече
и у нас имаме първата автоматизирана система, която има потенциал да се
превърне в един от най-големите разпределителни хъбове за куриерски доставки и карго в региона“, каза управителят на DHL Express България Румен Иванов.
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Microchip включи бета поддръжка на AVR микроконтролери в развойната
среда MPLAB X
Microchip представи версия 5.05 на интегрираната развойна среда MPLAB X
с добавена бета поддръжка на повечето микроконтролери от фамилията AVR.
Обновеният развоен комплект ще позволи на проектантите, които традиционно разработват микроконтролери PIC в MPLAB среда, да тестват и използват
AVR микроконтролери в своите приложения. Поддръжка на допълнителни AVR
микроконтролери и разширения ще бъде добавена в бъдещите версии на MPLAB.
Поддръжка на AVR ще бъде включена също към Atmel Studio 7 и Atmel START за
настоящи и бъдещи AVR изделия.
MPLAB X 5.05 осигурява интегрирани и мащабируеми средства за разработка
между различни платформи и съвместимост с операционните системи Windows,
MacOS и Linux. Развойният комплект е подобрена с помощта на инструмента
за бързо прототипиране MPLAB Code Configurator (MCC), който улеснява разработчиците при конфигурация на софтуерни компоненти и настройка на хардуерни модули като тактови генератори, други периферни устройства и проектиране на изходни модули през гъвкав интерфейса с избор между различни менюта. MCC може също така да генерира програмен код за конкретни развойни
платки като Microchip ATMega4809 Nano (DM320115) и развойните платформи
AVR Xplained.

Ромтех-3ЕС представя разширеното си производство на electronica 2018
Ромтех-3ЕС ще вземе участие във водещото изложение за електронния сектор electronica 2018, което ще се състои от 13 до 16 ноември т. г. в Мюнхен,
информираха от компанията.
„В зала B1 на щанд 614 ще представим някои от по-сложните си продукти,
произвеждани през изминаващата година. Основен акцент ще поставим върху
новите производствени мощности, които допълнихме през последната година,
като същевременно добавихме нови процеси за подобряване на качеството машина за измиване на стенсили и предстоящата за пускане X-Ray инспекция“,
разказват от Ромтех-3ЕС. „Също така затвърдихме новото производство на
батерийни пакети. В рамките на участието си на electronica планираме да споделим и бъдещите си планове за машина за нанасяне на покрития и за обновяване
на технологичния парк. С удоволствие ще съобщим и че въведохме ERP система
с възможност за пълна проследимост. Имаме амбициозната цел в следващата
година да довършим подготовката за внедряване на стандарта ISO/TS 16949 за
управление на качеството в автомобилната промишленост“, допълват те.
От компанията коментират още, че чрез внедрените нови технологии и
процеси се надяват да успеят да привлекат нови клиенти и едновременно с
това да удовлетворят нарастващите нужди на дългогодишните си партньори.

Откриха лаборатория за иновации в София
Лаборатория за иновации, в която млади хора на възраст от 15 до 29 години
ще се учат как да бъдат иноватори и предприемачи, отвори врати в София.
Основната дейност на лабораторията е свързана с изграждане на платформа
между местните власти, младежките организации, образователни институции
и бизнеса, с цел развиване уменията на младите хора за иновации и предприемачество. Лабораторията е създадена по проект „Отключване потенциала за бизнес
и социални иновации в Дунавския регион чрез повишаване знанията и уменията
на младите хора“ (New Generation Skills), съфинансиран по Програма „Дунав 2014
– 2020“. Първото проведено обучение ще бъде съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет.
„Убедена съм, че лабораторията ще се превърне в динамично място за идеи,
които ще прилагаме и ще направим София по-добро място за живеене. В тази
лаборатория вие ще имате възможност да повишавате знанията и уменията
си, да се срещате и общувате с мениджъри на световни компании, да присъствате на лекции, да обсъждате идеи с други млади хора или просто да поработите
в приятна обстановка няколко часа“, каза по време на откриването столичният
кмет Йорданка Фандъкова.

Правителството одобри концесии за добив на подземни богатства в
областите Пазарджик
Министерският съвет одобри разрешение за търсене и проучване на метали Благоевград
ни полезни изкопаеми в площ „Свобода“ в област Пазарджик. За срок от 3 години
фирма България Алфа ще вложи минимум 823,5 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности на площта, която се намира на територията на общините Панагюрище, Лесичево, Пазарджик и Стрелча.
Освен това от Министерството на енергетиката съобщиха, че се възобновява процедурата за предоставяне на концесия за участък „Ермиовец“ от находище „Илинденци“ в област Благоевград. То е разположено в землищата на селата Илинденци и Плоски, общините Струмяни и Сандански. Концесията за участъка ще бъде предоставена чрез търг с тайно наддаване.
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ISH 2019 поставя
фокус върху
отговорното
управление на
природните ресурси

Предстоящото издание на водещия търговски панаир
за водни и енергийни технологии ISH ще събере във
Франкфурт над 2400 фирми изложители в периода от
11 до 15 март 2019 година, съобщават за сп. Инженеринг ревю от Интер Експо Център, официален представител на Messe Frankfurt у нас. Последното издание на
изложбата беше на площ от 261 300 кв. м и привлече
над 198 000 посетители, а ISH 2019 ще заеме за първи
път и новопостроената зала 12 на панаира.
„Пълноценното оползотворяване на природните ресурси e в основата на успешната икономика и е от първостепенно значение за екологичното равновесие“, коментират организаторите. Затова в рамките на ISH 2019
ще бъдат обособени две тематични зони. „ISH Water“ –
с фокус върху иновативния дизайн на банята, устойчивите канализационни решения и инсталационни системи
за питейна вода. Зоната „ISH Energy“ пък поставя акцент
върху ефективните отоплителни и климатични системи в комбинация с възобновяемите енергийни източници. „Изложението дава възможност и за представяне на
бъдещите решения за автоматизацията в сферите на
климатичната, хладилната и вентилационната техника, енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници“, разказват от Messe
Frankfurt.
Четирите водещи световни изложения, които се организират под марката ISH - в Германия (Франкфурт), Китай (Пекин и Шанхай) и Индия (Мумбай), са във фокуса на
проектантите и инженерите, търговците на едро и дребно, архитекти, дизайнери, строителни предприемачи,
инвеститори и представители на общини от цял свят.
„Като официален представител на Messe Frankfurt за
България, определяме за свой основен приоритет създаването на оптимална атмосфера за икономическо развитие. Затова сме готови да предоставим на всеки
заинтересован от бранша подробна информация за
възможностите, които ISH предлага“, коментираха от
Интер Експо Център.
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ABB представи състезателния
електромобил Gen 2 в София
На специална презентация на 18
октомври т. г. ABB представи пред
българска публика второто поколение болид Gen 2, който ще направи
своята премиерна състезателна обиколка на старта на новия сезон на
ABB Formula E през декември в Саудитска Арабия. В рамките на събитието компанията очерта и визията си за бъдещето на електрическата мобилност в България и запозна
присъстващите с най-новите си
технологии и решения.
„Развълнувани сме да посрещнем
болид от ABB Formula E в София и да
представим бъдещето на електрическата мобилност на всички. Благодарение на стратегическите ни
партньори в България, бързите зарядни станции за електромобили на ABB
са достъпни в цялата страна и очакваме да имаме повече от 35 инсталации до края на годината. Партньорството ни с Formula E и присъствието на Gen 2 в България са поредни-

ят пример за това, че ABB води бъдещето на устойчивата мобилност в
страната“, подчерта изпълнителният директор на ABB за България
Марсел ван дер Хук.
Състезателният електромобил
Gen 2 бе сред акцентите на Аутомотив Експо София 2018, което се проведе между 18 и 21 октомври т. г. в
Интер Експо Център. Най-новият болид на ABB FIA Formula E, официално
представен за първи път по време на
Международното автомобилно изложение в Женева по-рано тази година,
е с максимална мощност от 250 kW,
ускорява от 0 до 100 km/h само за
2,8 секунди и може да достига максимална скорост от 280 km/h.
„Болидът Gen 2 е не само технологичен шедьовър, но и атрактивна
алтернатива за състезателните
ентусиасти. Колите, използвани в
Шампионата на ABB Formula E, са наймодерните превозни средства,
създадени по най-строгите изисква-

ния за ефективност. На външен вид
са сходни с колите от Формула 1, но
при тези от Формула Е фокусът е
върху енергийната ефективност,
балансирания подход към околната
среда и значително по-малкия шум“,
обясниха от ABB.
Шампионатът ABB Formula E е
първата в света изцяло електрическа международна серия за моторни
спортове на FIA, провеждаща се с
подкрепата на водещи компании в
областта на новите технологии за
дигитализация и електрификация,
свързани с устойчивата мобилност.

ГБИТК отбеляза
отбеляза 15 години
Дюселдорфски панаир в България
На 26 септември т. г. в столичния хотел Сенс Германо-Българската
индустриално-търговска камара
(ГБИТК) организира официално събитие, с което отбеляза 15 години
Дюселдорфски панаир в България. На
него присъстваха представители на
бизнеса, държавни институции,
браншови организации и медии. Специален гост беше д-р Клеменс
Шюте, ръководител на отдел „Международен бизнес“ на Дюселдорфския
панаир.
Мероприятието започна с кратко приветствие от домакините и
продължи с презентацията на д-р
Шюте. В своето представяне той
разказа в детайли за структурата и
работата на Дюселдорфския панаир.
В международната класация на
изложенията панаирното дружество
в Дюселдорф се нарежда на 7-о място по приходи с организирането на
50 изложения годишно, провеждани
изключително в Дюселдорф, като 23
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от тях са лидери в световен мащаб.
Общото изложбено пространство (закрито и открито), което
панаирът предлага, е 291 580 кв. м,
в това число 18 панаирни палати. За
60 години са проведени над 5000
събития в и извън Германия. За панаира към момента работят 831 служители в цял свят, като дружеството има 76 представителства в 140
държави.
Панаирът в Дюселдорф организира изложения в 5 направления: Машини, инструменти и оборудване
(drupa, glasstec, interpack, K, Tube, wire
и др.); Търговия на дребно, търговия
и услуги (ProWein, EuroShop); Здраве
и медицина (A+A, COMPAMED,
MEDICA); Начин на живот и красота
(BEAUTY DUSSELDORF); Свободно
време (TourNatur). Д-р Шюте предостави и любопитни цифри за общия
брой изложители и посетители от
България през последните години в
рамките на организираните от па-

наира изложби.
„Ние съдействаме на компаниите
при навлизане на международните
пазари. Посрещаме изложители и
посетители от целия свят в Дюселдорф, а това в допълнение води до
популяризирането на Дюселдорф
като локация. Всичко това поддържа
икономиката в движение“, заяви лекторът в заключение.
Събитието продължи с презентация на Мирела Тасева от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП), която представи държавната подкрепа и в частност мерките за интернационализация на МСП.
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Солтех организира
"Ден на дигитализация
на индустрията 2018"
Н

а 28 септември т. г. фирма Солтех, в сътрудничество с Полиметa-С и Blaser, организира „Ден на дигитализация на индустрията“ в производствената база на
Шети България в Костиево, Индустриална зона Пловдив.
Превърналото се в традиционно мероприятие посрещна
над 200 гости под ново име.
„Много компании организират събития във формат
„Дни на отворените врати“, но ние се стремим да подобрим тази концепция. Желанието ни е да надградим показването на това как наличните решения работят в
изолирана среда“, коментира Йозеф Шети, управител на
Солтех. „Стараем се да покажем как изглежда изцяло дигитализираното производство и обвързаните процеси
на всички нива, с което искаме да променим съществуващите нагласи. На този етап основната ни цел е да
споделим знанията и опита си и да създадем една подобре информирана и конкурентна индустрия в България.
Затова и организирахме първия „Ден на дигитализация
на индустрията“ и осигурихме не само демонстрации на
живо, но и продължаващи през целия ден лекции с участието на чуждестранни експерти“, допълни той.
Сред акцентите в програмата бяха презентации, посветени на постигането на максимална ефективност в
производството на изделия от листов материал, конкретните стъпки по пътя към реализирането на Индустрия 4.0, оптимизацията на складовите и поръчковите
дейности в ерата на дигитализацията, както и автоматизацията на всички заводски нива.
„Като официален представител на DMG MORI, Полимета С има шанса да е начело на нововъведенията в
развитието на машиностроенето. При всяка една
възможност, каквато е и инициативата на Солтех, се
стараем да информираме нашите бъдещи и настоящи
клиенти и партньори именно за всички новости и възможности за развитие“, коментира тазгодишното участие
на Полимета C в събитието нейният управител Георги
Белчев. „През последните няколко години DMG MORI разработи интегриран обмен на данни между машините за
оптимизирани производствени процеси, както и интерфейс за максимален контрол на процеса на работа и
състоянието на машината във всеки даден момент.
Именно те бяха акцент в представянето ни“, допълни
той.
„Гост-лекторите ни от Siemens PLM Software и
Hoffmann Group се справиха чудесно с представянето на
конкретни начини, по които компаниите да се възползват от най-добрите решения на пазара“, споделиха организаторите. „Несъмнено най-очакваната част обаче бяха
демонстрациите на живо. В областта на автоматиза-
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цията показахме потенциала и високото ниво на
възвръщаемост на инвестициите, които могат да бъдат
постигнати чрез интегрирането на индустриални роботи като Universal Robots (UR) и Mobile Industrial Robots
(MiR).
Представихме и GARANT Tool24 – автоматизираната система на Hoffmann Group за снабдяване, съхранение
и предаване на инструменти с възможност за свързване
към ERP решения. Най-голям интерес сред посетителите предизвика съвместната демонстрация на Siemens
PLM Software и Hoffmann Group, включваща самоадаптираща се стратегия за фрезоване, която създава път за
инструмента, осигуряващ оптималния му живот и време на цикъла“, разказаха те.
„Щастлив съм да отбележа, че страната вече полага
основата на Индустрия 4.0. Повишената ангажираност
и интерес, които забелязахме по време на тазгодишното събитие, бяха изключителни. С нетърпение очаквам
да видя една иновативна и успешна Индустрия 4.0 в България“, заяви в заключение Йозеф Шети.
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СИАД е надежден партньор
за хранително-вкусовата
промишленост
Невена Сендрева, изпълнителен директор на
СИАД България, пред сп. Инженеринг ревю
Отскоро оглавявате
компанията СИАД България.
Представете се накратко
на читателите на сп.
Инженеринг ревю.
Отскоро оглавявам компанията, но
съм част от нея от януари 2012 г.Професионалното ми развитие в СИАД започна от финансово-счетоводен отдел,
тъй като съм икономист по образование. Като финансов директор имах възможност да опозная детайлно всички аспекти на дружеството и на бизнеса с
технически газове и тяхното широкообхватно приложение. Професионалната
ми ангажираност с корпоративните цели на групата ми позволи да оглавя СИАД България в края на 2017 г. и благодарение на добрия екип от специалисти да
инициираме развитието на пълния й потенциал.

Какво е важно да знаят за
СИАД вашите настоящи и
бъдещи клиенти в областта
на хранително-вкусовата
промишленост (ХВП)?
СИАД е не само сред лидерите на пазара, доставящи газове и газови смеси, а е и
надежден партньор, който е в състояние
да предложи на клиентите си ефективни,
иновативни и готови за използване решения, водещи до добавена стойност. Важно
е да отбележа, че газовете на СИАД за хранителни продукти са сертифицирани по
стандарт FSSC 22000. Ние сме сред първите фирми, която бе сертифицирана по този стандарт, чрез който успяхме да подобрим качеството на предлаганите продукти и услуги за ХВП.

ХВП е област, в която
качеството и безопасността
са от критично значение.
Какви решения предоставя
СИАД за преодоляването на
най-честите предизвикателства в сектора?
СИАД предоставя разнообразни и надеждни решения в областта на хранителновкусовата промишленост, всички приложе-
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ния са работещи и внедрени в производствата на нашите клиенти. За целите на опаковането на хранителни продукти например, СИАД разработи линия решения, наречени Foodline, изцяло посветена на опаковането в защитна атмосфера. Асортиментът на газовете и газовите смеси Foodline
включва азот, кислород, въглероден диоксид
и аргон, предназначени специално за използване при хранителни продукти. Те запълват опаковката и способстват намаляване на развитието на микроби, забавят развалянето на храните, както и ензимното
и биохимичното разграждане. Така по естествен и безвреден начин се увеличава срока на годност.
Месните продукти, обработените и
предварително нарязани меса могат да се
запазят пресни за по-дълго време, а производителите на птиче месо могат да постигнат удвояване на срока на годност.
Foodline се доставят в специални съдове под налягане с различна вместимост, заедно със съответното оборудване срещу замърсяване, което гарантира качеството
на газовете и газовите смеси.
Друга насока, в която СИАД предлага
технологични решения, е използването на
течен азот при замразяване на хранителни продукти. Този метод осигурява найбързо охлаждане на храните: течният
азот влиза в пряк контакт със замразяваните хранителни продукти, като запазва
свойствата им.

България може да се похвали с
голям брой винопроизводители
на световно ниво. По какъв
начин СИАД подпомага
дейността им?
СИАД предлага множество приложения във всички етапи на процеса на винопроизводство - от прибирането на
гроздовата реколта до бутилирането.
Тяхното бързо и широко внедряване при
винопроизводителите е последица от пазарните предимства, които могат да се
получат при използване на тези продукти, а именно: подобряване на органолептичните характеристики на виното;
подобряване на индивидуалността на
някои сортове; защита на продукта във
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всички фази на процеса на винопроизводство; по-висока ефективност по време
на самия производствен процес.

Наред с разнообразното
приложение на газовете в
производството на храни и
напитки, в портфолиото на
СИАД са и решения за
рибовъдни стопанства.
Разкажете ни повече за тях.
Както всички знаем, търсенето на
риба от рибарници нараства все повече,
особено на фона на притесненията, че
морската и океанската риба съдържат
вредни елементи вследствие на замърсяването. Въглеродният двуокис е една
много добра алтернатива на използването на химически продукти и вещества
за неутрализирането на амоняка от рибните останки. Освен това чрез добавка
на кислород могат да се увеличат темповете на растеж, гъстотата на рибите в развъдника и производителността
на системите за рибовъдство.

Цялото интервю четете на сайта на
Инженеринг ревю.
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интервю

Наложихме се като надежден
производител на
преработвателни линии до ключ
Калоян Радулов, проджект мениджър
в Елика-Елеватор, пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко дейността на Елика-Елеватор на
читателите на списанието.
Близо 20 години проектираме и
произвеждаме инсталации за белене
на слънчоглед, заготовка на семена,
както и оборудване за силозни стопанства и пристанищни терминали
със съоръжения за транспортиране
на материали в насипно състояние.
Благодарение на комбинацията от
млад екип и стремеж към иновация,
създаваме все по-добри решения.
Мисията ни е да бъдем световен
лидер в предлагането на цялостни
технологии. Екип от 20 инженери се
грижи за превръщането на индивидуалните изисквания на всеки клиент в
реални проекти. Днес предизвикателството пред нас е създаването на
продукт, който да отговаря едновременно на нуждите на клиентите,
на редица нормативни изисквания и
на добрите производствени практики в бранша. Чрез предлагането на
оборудване, отличаващо се с функционалност, висока производителност
и стилен дизайн, се стремим да утвърдим бранда Elica като надежден
бизнес партньор.
Тази година участвахте за
първи път на МТП Пловдив и
получихте златен медал за
Elica Брикет преса. Какво е
иновативното в нея, какви
предимства предлага?
Брикет пресата на Elica представлява бутална преса за производство на брикети от биомаса. Разработката е съсредоточена върху
конкретен сегмент от клиентите
ни – производителите на белен
слънчоглед. Освен за слънчогледови,
машината е подходяща и за оризови
люспи, дървесни стърготини, слама
и др.
Пресата е снабдена с набор от
системи, осигуряващи равномерна
работа, пълен контрол над произво-
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дителността и плътността на брикетите. Предизвикателствата при
производството на брикети от
слънчогледови люспи са: свеждане до
минимум на износването от триене, постигане на отлична структура и здравина на брикетите при ниски експлоатационни разходи и оптимизиране на енергопотреблението.
В тази насока са и разработките на
екипа ни от специалисти. Считаме,
че иновативните решения, които
имплементирахме в пресата, успяват напълно да покрият поставените цели, респективно изискванията
на клиентите за ефективност и надеждност в производството.
Кои са другите акценти в продуктовото портфолио на
компанията?
С годините успяхме да разработим редица технологични решения,
които позволиха на бранда да се установи като надежден производител на преработвателни линии до
ключ. Стремим се да предлагаме на
нашите клиенти не просто машини,
а отлично синхронизирана система
от оборудване собствено производство.
В списъка ни с предложения на
първо място са цялостна линия за
белене на слънчоглед, линия за заготовка на семена и пълна гама от
транспортни съоръжения за обслужване на силозни стопанства и зърнобази. Успехът ни в изграждането на
цялостни решения се базира на задълбочените знания, натрупани през
годините.
Вследствие на разработките ни
в сферата на производството на
белен слънчоглед индустрията се
сдоби с модерна автоматизирана
технология, което от своя страна
доведе до бърз растеж в производството на слънчогледови ядки както в България, така и в световен
мащаб.

Какво включва стратегията
за развитие на Елика-Елеватор в краткосрочен план?
Висококачествените ни продукти
и силната ни активност по международни изложения и в медийното
пространство привлече много клиенти от цял свят. Това ни позволи да
инвестираме голяма част от приходите в развитието на материалната база, екипа, както и за разработването на нови продукти. Активите
ни нараснаха от 7,7 млн. лв. през
2014 г. на 17,7 млн. лв. през 2017 г.,
а реализираният оборот – от 6,5 на
15,15 млн. лв. Екипът ни от специалисти се увеличи и към момента
осигуряваме работа на над 140 човека (77 през 2014 г.). Всяка година Elica
предвижда бюджет за финансиране
на научноизследователска и развойна дейност. През 2017 г. общият
размер на изразходваните за тази
цел средства възлиза на 1,04 млн. лв.,
от които 0,44 млн. лв. за експериментални разработки. В резултат на
вложените усилия и средства успяваме да постигнем оптимизиране на
технологичните процеси в инсталациите, които предлагаме, и повишаване на ефективността на произвежданото оборудване.
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платена публикация

Успешно представяне на
Алкомет на Aluminium 2018
Алкомет участва в най-голямото световно изложение, посветено на алуминиевата индустрия 
Aluminium 2018. То се проведе от 9
до 11 октромври в Дюселдорф. Над
1000 изложители от цял свят представиха бранша  от производители на машини и оборудване до производители на полуфабрикати, готови продукти и рециклиране.
Алкомет презентира своите валцови и пресови продукти на щанд,
разположен на 110 кв.м. Екипът на
фирмата успешно проведе срещи с
настоящи и бъдещи партньори и
обсъди възможностите за сътрудничество.

“Доволни сме от участието ни в
Aluminium 2018, тъй като се потвърдиха очакванията ни за голям
интерес към произвежданите в Алкомет продукти", коментира Нели

Тончева  директор “Продажби" в
компанията. “Проведените многобройни срещи с бизнес партньори ни
дадоха увереност, че инвестициите
в разширяване на производствените
мощности ще намерят пазарна реализация", добави тя.
Изпълнителният директор на Алкомет Хюсеин Йорюджю заедно със
старши вицепрезидента на SMS
group GmbH Михаел Шефър  партньор по проекта “Инвестиционна

програма 2016-2019", представиха
развитието є. Очаква се през ноември тази година да приключи първа
фаза от програмата, като се пусне
в експлоатация нова преса, която
ще позволи на дружеството да разшири продуктовото си портфолио
като отговари на последните тенденции в областта на автомобилостроенето и архитектурата.
Благодарение на пресата HybrEx,
компанията ще има възможност да
произвежда профили с максимални
размери до 310 мм и дебелина на стената до 0.8 мм. С помощта на тази
преса от последно поколение производственият капацитет на пресовото производство ще се увеличи до
35 000 тона за година.

Алкомет АД
Втора индустриална зона,
9700 Шумен, България
Т.:+359 54 858 601
Е-mail: office@alcomet.eu
www.alcomet.eu
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Съвременни
Съвременни интегрални
резонатори
и осцилатори

В

Стефан Куцаров

се по-рядко се срещат съвременни електронни устройства без
блок за генериране на напрежение със
стабилна честота. Освен за постигане на желаните параметри на устройството, той може да е част от
неговия принцип на действие (за което всеки специалист по електроника познава много примери). Към класическите кварцови кристали постепенно се прибавиха елементи на други физически принципи, като всички
те допринасят за увеличаващото се
разнообразие при съвременните осцилатори. Самите елементи имат и
други съществени приложения, например реализацията на филтри, но те
не са обект на настоящата статия.
Основната част на споменатите в
нея прибори са представени след
01.01.2015 г., но на пазара продължават масово да се предлагат такива
от последните 15-ина години.

Резонатори
Съвременният термин резонатор се отнася за елементи, които
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Таблица 1. Резонатори
№ Серия (година) [вид]

1

SA324 [кварц, АТ]

Производител

fnom (ftol,ppm) [TC,ppm]

CTS Electronic
Components
KDS Daishinku
Kyocera

12-40MHz; (±10; ±15; ±20; ±30; ±50)
[±15; ±20; ±30; ±50; ±100]
32,768 kHz (±20) [-0.04ppm/°C2]
38,4-76,8MHz (±10) [±12]
16-50 MHz (±10; ±20; ±30 ±50 ±100)
[±20; ±30; ±40; ±50; ±100]

2 DST210A [кварц, TF]
3 CT1612DB [кварц, АТ]
XRCGB_F_Z (2018)
4
Murata
[кварц, AT]
5 XT36C (20A1T3] ) [кварц, Vishay Siliconics
6 PBRC-G [керамичен] AVX Technologies
CSTCC_G_A (2017)
7
Murata
[керамичен]
E
F
J
N
4
0
0
5
H
5
B
8
Panasonic
[керамичен]
9
NS-32R [SAW]
Epson Electronics
10 PARS Series [SAW}
Kyocera
S
A
R
C
C
3
1
5
M
0
0
B
X
M
0
11
Murata
[SAW]
12 EFOH4332503 [SAW]
Panasonic

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm)

TA=-40 +125 (3.2x2.5x0.8)
TA=-40 +85 (2x1.2x0.5)
TA=-30 +85 (1.6x1.2x0.85)
TA=-30 +85 (2x1.6x0.7)

10-70 MHz (±50) [±50]

TA=-10 +60 (8x4.5x1.8)

3,58-8MHz (±500) [±500]

TA=-40 +85 (7.4x3.4x1.4)

2-3,99 MHz (±5000) [±4000]

TA=-40 +125 (7.2x3x1.75)

40 MHz (±3000; ±5000; ±10000)
[±2000]
312-870 MHz (±50; ±100)
300-480 MHz (±240 до ±800)

TA=-20 +80 (2.5x2x0.8)
TA=-40 +85 (3.8x3.8x0.98)
TA=-40 +85 (5.5x3.8x1.5)

315 MHz (±160 ±240 ±320)

TA=-40 +100 (3x3x1.15)

433,200 MHz (±580) [50-150 на °C]

TA=-20 +80 ( 9.1x2.5)

при свързване в подходяща електронна схема могат да генерират
електрически сигнал реално с единствена честота fnom, представляваща основният им параметър. Обикновено в каталозите се предлага
серия от резонатори с честоти в
определен обхват с изключение на
предвидените за часовници поради
международно
утвърдената
fnom=32,768 kHz. Последната е реално най-ниската честота на резона-

торите, докато най-високата е около 1 GHz. Производственият толеранс на честотата (Frequency
Tolerance) ftol или ∆F/F обикновено е
в сила при температура 25°С и ползва като мерна единица ppm и %.
Зависимостта на честотата от
температурата се оценява чрез
температурната стабилност
(Temperature Stability, Frequency Stability) TC, показваща с колко ppm се
променя fnom в работния темпера-
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а

Фиг. 1. Резонатори: а - пример за маркировка, б - структура на кристал тип вилица.

б

турен обхват (по-рядко се ползва ppm/°С). Полезно е да
се има предвид, че обикновено стойностите на трите
параметъра заедно с други данни се прибавят чрез цифри и букви към означението на прибора. Пример за резонатор от серията на ред 4 в табл. 1 е даден на фиг. 1а
- 1 е означението й, 2 е за корпуса SMD, 3 е големината
и вида му (в случая залят със смола), 4 е стойността на
fnom (24 MHz), 5 показва работа на резонатора на основния му тон, 6 е толерансът (±100 ppm), 7 е температурната стабилност от ±50 ppm, 8 показва стандартен тип данни и 9 е за фабричната опаковка в пластмасова лента.
Кварцови резонатори (Quartz Crystal Resonator, Crystal
Resonator). Независимо че като принцип са твърде стари
(първият е от 1921 г.), прогнозите сочат нарастване на
предлаганите на пазара обеми. В зависимост от начина
на изработка на резонатора от кристала се използват
основно два вида. При първия (AT-Cut Cristal) зависимост-
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та на fnom от температурата е пълен полином от III ред
и няма възможност за настройка на стойността й в
процеса на производство. Вторият са тип вилица (Tuning
Fork Crystal, TF Crystal), което се вижда от структурата
на кристала им на фиг. 1б. При тях зависимостта на fnom
от температурата е параболична с мерна единица ppm/
°C2 и в последния етап на производството може да се
променя дължината на вилицата за намаляване на толеранса.
Част от резонаторите (например този на ред 1 в
табл. 1) позволяват свързване и за генериране на 3fnom
(3rd Overton) без промяна на останалите параметри. От
гледна точка на приложенията някои производители
предлагат серии резонатори отделно за битова електроника, за автомобили, за мултимедийни устройства и
за индустрията. Практическа подробност е, че използването на керамични корпуси и най-вече такива с вградена метална пластинка, намалява ТС и повишава надеждността. В табл. 1 с ТА е означена околната температура, на редове 1-5 са кварцови резонатори, като този на
ред 3 е с вграден термистор за поддържане чрез външна
електронна схема на практически неизменна температура на кристала.
Керамични резонатори (Ceramic Resonator). Реализират се на основата на пиезоелектрична керамика, в която възникват механични трептения както в кварцовите резонатори. Аналогични са честотната зависимост
на импеданса им и еквивалентната схема, което води и
до същите схеми на свързване. Символичното означение,
дългият експлоатационен срок и малката промяна на
параметрите през него (Long-Term Stability – типично
около ±0,5% на fnom за 10 години) отново са както при
кварцовите резонатори. Цената е по-ниска за сметка на
по-големите ftol и ТС, но те остават значително по-малки от тези на най-добрите LC трептящи кръгове. Основните параметри на характерни керамични резонатори са дадени на редове 6-8 в табл. 1.
Резонатори с повърхнинни акустични вълни (Surface
Acoustic Wave Resonator, SAW Resonator). За тях няма
еднозначно определен български термин, а се използва
SAW резонатор и по-рядко ПАВ резонатор. В основата
на структурата им е SAW филтър върху кварцов кристал с добавени отражатели от двете страни, благодарение на които между тях се получава стояща вълна
и структурата действа като резонатор.
Първата разновидност (фиг. 2а) е двуполюсният резонатор (1 Port SAW Resonator) и той е по-масово използваният. Четириполюсният (2 Port SAW Resonator) има
теснолентов филтър между отражателите и се ползва за по-високи честоти от двуполюсния. SAW резонаторите са предназначени за честотен обхват от 50
MHz до около 1 GHz, който практически не се покрива
от предните два типа прибори. Стойностите на ftol и
ТС са от порядъка на тези в керамичните резонатори,
а еквивалентната схема и тези на свързване заедно със
символичното означение са както на кварцовите резонатори. Типичната промяна на fnom във времето е около 10 ppm годишно. На редове 9-12 в табл.1 са дадени
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Таблица 2. Осцилатори с външен кварцов резонатор
№

Модел или
серия (година)

Производител

fnom; (TST,s) [VC,ppm/V] {Enable}

VDD,V; (IDD, A) [VoH/VoL] {tr/tf,ns}

Раб.темп.обхват, oС
(размери, mm)

1
EM7604
EM Microelectronics
32.768 kHz (0.4); [±0.2] {да}
1.2-5.5 (0.25-0.75) [VDD-0.4V/0.4V] {70/70}
TA=-10 +85 (2.9x1.6x1.15)
2
83908I-02
(IDT)
10- 40 MHz
3.3±5% (max30) [min2.6/max0.6] {max800/max800} TA=-40 +85 (7.8x4.4x0.925)
3 NJU6227 (2018) New Japan Radio (NJR) 40-160MHz (max0.001) [±1 при VDD±10%] 2.25-3.63 (2000-9000) [VDD-0.4V/0.4V] {1.1/1.05} TA=-40 +85 (0.73x0.63x0.13)
4
AN8956SM
Panasonic
26 MHz [±0.2 при VDD ±0.1 V]
2.3-5.5 (1420)
TA=-30 +80 (1.6x1.2x0.6)

а

б

Фиг. 2. Структура на резонатори с повърхнинни акустични вълни: а – двуполюсен
(1-port), б – четириполюсен (2-ports).

SAW резонатори, като серията на
ред 10 съдържа 10 модела, резонаторът на ред 11 е част от серия с
18 модела с fnom между 304,2 MHz и
434,15 MHz и този на ред 12 – от
серия от 39 модела с fnom между 100
и 460 MHz.

Осцилатори с външен
резонатор
Практически са предназначени
само за кварцови резонатори и са
реализирани като CMOS схеми с изходен сигнал, представляващ правоъгълни импулси с коефициент на
запълване 0,5. Основният им блок
действа като буфер – на входа му е
свързан резонаторът, а на изхода се
получават импулсите с неговата
честота.
На фиг.3, която е блоковата схема на осцилатора на ред 1 в табл. 2,
буферът е означен като OSCILLATOR.
След него е изходното стъпало
OUTPUT CONTROL с възможност за
привеждане чрез вход CLKEN в състояние на висок импеданс и съответно
прекратяване наличието на изходни
импулси (означава се и като Enable и
EN). Постояннотоковият стабилизатор REGULATION не е задължителен,
но такъв съдържа и ИС на ред 4. Някои осцилатори изискват между всеки от изводите на резонатора и
маса да се свържат кондензатори,
което заедно с капацитетите им се
дава в каталога. Има и разновидности (например тази на ред 4) с друго
свързване на кондензаторите, към
които е прибавен и резистор.
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Специфични параметри са времето за поява на изходните импулси
(Start-up time) TST след подаване на захранващото напрежение VDD и относителната промяна ∆fnom/fnom при
изменение на V DD с 1V (Voltage
Coefficient) VC. За приложенията са
съществени консумираният ток IDD,
изходните напрежения VoH и VoL съответно на високото и ниското логическо ниво на изходните импулси и
продължителностите tr на предния
и tf на задния им фронт.
Осцилаторът на ред 2 (фирмено
наименование Fanout Buffer) е с два
входа за различни резонатори с честоти в границите на fnom, като чрез
логическото ниво на един от управляващите входове се избира сигналът от кой от тях ще се подаде
на 8-те изхода. На допълнителен вход
може да се подават импулси с честота до 200 MHz, които също се
повтарят на изходите. Осцилаторът от ред 3 работи на третия
хармоник на резонаторите и се предлага некорпусиран.
Характерни приложения на този
вид осцилатори са във времезадаващи блокове на компютри и часовници за реално време (Real Time Clock),
в портативни комуникационни устройства и комунални измервателни
уреди (електромери, водомери и разходомери за газ).

Осцилатори с вграден
резонатор
Предимството на обединяване на
повече блокове на електронно уст-

Фиг. 3. Осцилатор с външен кварцов
резонатор.

ройство в една ИС е добре известно, но вграждането на резонатора
в ИС на осцилатора води до загуба
на принципната възможност на
предния тип прибори да реализират
точно определена fnom. Реално това
рядко е недостатък поради наличието на серии с голям набор от стойности на fnom и определя по-големия
относителен дял на осцилаторите
с вграден резонатор. При ползването на каталози трябва да се има
предвид, че обикновено се дава обхватът на fnom на серията, а конкретните стойности на честотата
могат да се получат от производителя. Най-простите разновидности
в настоящия раздел не съдържат
специални блокове за намаляване на
влиянието на температурата върху
fnom и обикновено се означават като
SPXO (от Simple Packaged Cristal
Oscillator).
Специфичните параметри са
съвкупност на тези на резонаторите и предния тип осцилатори, но
към тях се прибавя джитерът (jitter)
J с мерна единица ps - както е известно той представлява непрекъснатите нежелани промени на
продължителността на импулсите
и съответно периода (тяхното
"трептене"). Параметърът стареене (Aging) представлява относителната промяна (в ppm) на fnom след
определено време на експлоатация
(обикновено след първата година),
при условие че осцилаторът работи
при 25°С и номиналното VDD. При
разработката на устройства и из-
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Таблица 3. Осцилатори с вграден кварцов резонатор тип SPXO
№ Серия (година)

Производител

fnom (ftol/TC,ppm); [J,ps] {TST,s/Aging,ppm}

1 Model 638 (2017) CTS Electronic Components 80-170MHz (/±20; ±25; ±50; ±100) [0.1] { /±3}
2
SG-211SCE
Epson Electronics
2.375-60 MHz (±15; ±20; ±25) {max0.005/}
3 CFPS-72 (2018)
IDT
500kHz - 100MHz (/±25) [0.35] {/±3}
4
KC3225A-C3
Kyocera
1.5-125 MHz (±25; ±30; ±50; ±100/) [8] {0.005/}
5 XOSM-57 (2013)
Vishay Dale
1.5-100 MHz (/±25; ±50; ±100) {0.01/5}

VDD,V (IDD,mA) [VoH/VoL,V] {tr/tf,ps}

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

2.5±5% (45) [1.43/1.10] {0.3/0.3}
2.7-3.6 (3.5) [0.9VDD/0.1VDD] {4.5/4.5}
5±10% (20-70) [>3.5/<1.5] {10/10}
3.3±10% (6-25) [ 2.93/ 0.33] {5/5}
5±10% (max45) [min4.5/max0.5] {10/10}

TA=-40 +85 (7x5x2)
TA=-40 +70 (2.5x2x0.7)
TA=-40 +85 (7.2x5.2x1.4)
TA=-40 +105 (3.2x2.5x0.89)
TA=-40 +85 (7x5x1.9)

Таблица 4. MEMS осцилатори
№ Серия (година)

Производител

fnom (ftol/TC,ppm); [J,ps] {Aging,ppm}

VDD,V (IDD,mA) [VoH/VoL,V] {tr/tf,ps}

Раб.темп.обхват,oС (размери,mm)

1 4EA1250A0 (2013)
2
MO8920
3 DSA1001 (2017)

IDT
KDS Daishinku
Microchip

50 MHz 125-250MHz [±50]
1-110 MHz (/±20; ±25; ±30; ±50) [1.9]
1-150 MHz (±20; ±25; ±50/) {±5max}

3.3
1.8±10% (3.5) [0.9VDD/0.1VDD] {1.3/1.3}
1.7-3.6; (6) [0.8VDD/0.2VDD] {1.4/1.1}

TA=-40 +85 (7x5x0.85)
TA=-55 +125 (2x1.6x0.75)
TA=-40 +105 (2.5x2x0.85)

бор на техния осцилатор трябва да
се имат предвид напреженията на
двете логически нива на изходните
му импулси (например LVDS, LVPECL
и т.н.). Без да е задължителна, осцилаторите често са с маркировка,
подобна на дадената на фиг. 1а,
като в много случаи те са с керамични корпуси поради познатите им
предимства.
В табл. 3 са дадени основните
параметри на осцилатори от този
тип, като с керамичен корпус са приборите на редове 1, 3 и 4, а всички
имат възможност за привеждане на
изхода им в състояние на висок импеданс и съответно спиране работата на осцилатора. Част от моделите имат 2 или 3 разновидности с
различен работен температурен
обхват, но в табл. 3 е даден само найширокият. Осцилаторът на ред 1
работи на основния и третия хармоник на резонатора и има разновидности с изходни импулси LVPECL и LVDS,
докато стареенето на този на ред
2 не е параметър, а е включено в ftol.
Значително по-малък е относителният дял на осцилаторите с
повърхнинни вълни (SAW Oscillator), но
те ползват предимството на вградените SAW резонатори за работа
на по-високи честоти – типичните
fnom са между няколко стотици MHz
и няколко GHz. Основен недостатък
са стойностите на ftol от порядъка
на ±100 ppm. Серията MN715 на API
Technologies включва 28 модела с
VDD=8 V и fnom между 303,825 MHz и
1290 MHz при годишно стареене 10
ppm. Серията EG-9000GC на Epson
Toyocom е със синусоидално изходно
напрежение, стойности на fnom между 800 MHz и 2,5 GHz, ftol=±150 ppm,
работен температурен обхват -
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20÷+60°С и размери 10x10x2,8mm.
Съществуват приложения, например интерфейсът USB и бялата техника, които функционират нормално
и със значително по-големи ТС, реализирани чрез осцилатори без резонатори. Техният относителен дял е
сравнително малък, а пример е серията МАХ7394 на Maxim Integrated. Тя
включва прибори с fnom между 922 kHz
и 48 MHz при ftol=±50ppm и ТС=±1,8%
за температурен обхват от -40 до
+125°С при корпус µDFN. Също без
резонатор е категорията на нискочестотните осцилатори (Low Frequency Oscillator) с fnom от няколко
десетки µHz до около 1 kHz. Наричат
се и нискочестотни импулсни генератори (Low Frequency Pulse
Generator), чийто много малък коефициент на запълване δ определя попопулярното наименование таймери
- продължителността на импулса
ti=δT е много по-малка от периода
T=1/fnom. Типичен пример е LTC6991
на Analog Devices с ti=1 µs и Т между
1 ms и 9,54 h с възможност за програмиране на Т чрез външен резистор
и вграден делител на честота. Захранването е UDD=2,25-5,5 V с IDD=80
mA при работен температурен обхват -55÷+125°С и размери
2,9х1,75х0,9 mm.
Микроелектромеханичните системи (MEMS), намиращи приложение
в много области (напр. сензори), се
използват и за реализацията на осцилатори. Сред причините за това
са възможностите за работа в широк температурен обхват, създаване на серии с отношение на максималната към минималната fnom над
10 5 и малък джитер, като недостатък е по-сложната вградена електроника. Типични приложения на

MEMS осцилаторите са системите
за работа в тежки експлоатационни
условия и автомобилите. В табл. 4
са дадени серии MEMS осцилатори,
като специфична особеност на тази
на ред 1 е наличието на един изход
LVDS/LVPECL и втори CMOS. Серията на ред 2 освен модели с даденото VDD има и такива за напрежения
2,5 V, 3 V и 3,3 V.
Предимствата на фазовата донастройка на честотата (Phase Locked
Loop, PLL) са добре известни и съществуващият голям брой ИС на осцилатори на нейна основа надхвърля
обема на статията. Затова ще бъде
спомената само Si531 на Silicon Labs
с изходи LVLECL, LVDS и CML за fnom
между 10 MHz и 1,4 GHz при
ТС=±20ppm, а в следващ брой на списанието тези прибори ще бъдат
представени по-пълно.

Осцилатори с повишена
стабилност на
честотата
Основните фактори за нежелана
промяна на честотата по време на
работата на осцилаторите са захранващото напрежение и температурата. Вече бе споменато за наличието на осцилатори с вграден постояннотоков стабилизатор, което
практически отстранява влиянието
на VDD. За намаляване на влиянието
на температурата съществуват
три отдавна известни начини, които продължават да се използват в
съвременните интегрални осцилатори.
Осцилатори с температурна
компенсация (Temperature Compensated Crystal Oscillator) TCXO. Принципът на действието им е изяснен
на фиг. 4, като кривата Oscillator
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Таблица 5. Осцилатори, управлявани с напрежение
№

Серия (вид) [година]

Производител

fnom,MHz (APR,ppm) [CV,V] {J,ps}

ftol/TC,ppm (VDD,V/IDD,mA) [VoH/VoL] {tr/tf,ns}

Раб. темп. обхват, oС
(размери, mm)

1

MN725-2500 (VCSO)

2500 (±700) [0 +5]

(8±5%/120)

TA=-55 +100 (25.4x25.4x5.08)

2

Model 377 (VCXO) [2017]

API Technologies
CTS Electronic
Components
Epson Electronics
IDT
Kyocera

3
EV7050EAN (VCSO)
4
ICS728 (VCXO)
5 KV7050R-P3 Series (VCXO)

Таблица 6. Часовници за реално време
№ Модел (година)
Производител

1
2
3
4
5
6

EM3027SDXTP14B+
IDT1339 (2014)
KR3225Y (2018)
DS3221 (2015)
MCP7940N
ISL12082 (2015)

EM Microelectronic
IDT
Kyocera
Maxim Integrated
Microchip
Renesas

characteristic е зависимостта на честотата на АТ кварцов резонатор
от температурата, а Compensated
voltage curve е изменението на компенсиращото напрежение. В ИС е
вграден сензор за температура (например термистор), чийто сигнал
чрез електронен блок създава компенсиращото напрежение и то чрез варикап променя честотата. Двете
криви на фиг. 4 не са огледален образ
една на друга и затова реално има
промяната на честотата, но тя е
около 20 пъти по-малка от тази на
осцилатор без компенсация. Ползването на напрежение за компенсация
определя и съкращенията VСТСХО и
ТСVСХО (VС е от Voltage Controlled)
за този тип осцилатори. Типични
техни приложения са безжични комуникации, GPS, портативни прибори,
измервателни и тестови системи.
Серията Model 520 на CTS Electronic Components има за изходно на-
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100-250 (±50 ±140) [+0,25 +2.25] /±25; ±30; ±50 (2.5±5%/20) [1.43V/1.1V] {0.4/0.4}
1200-2200 (±30min) {0.018-0.04}
27 (±110) [0 +3.33] {100}
10-900 (±100) [0 +3.3] {0.8}

±120 (3.3±5%) [VDD-1.25/VDD-1.55] {0.125/0.125}
(3.3±5%/12) [min2.4/max0.4] {1.5/1.5}
±50/ (3.3±10%/100) [VDD-1.02/VDD-1.62] {0.4/0.4}

TA=-55 +100 (7x5x1.7)
TA=-40 +85 (7x5x1.6)
TA=0 +70 (5x4x1.5)
TA=-40 +85 (7x5x1.6)

VDD,V (IDD,mA) [ fCLK) {tST,s}

Резонатор (интерфейс) [батерия]

Раб.темп.обхват,oС (размери,mm)

1.3-5.5; (0.6)
1.4-5.5 (450max)
1.3-5.5; (0.6) [±5ppm} {max1}
2.3-5.5; (300max) [±3.5ppm]
1.8-5.5; (300max)
2.7-5.5 (2.8)

Външен (SPI); [не]
Външен (I2C); [да]
Вграден (I2C) [не]
Вграден (I2C) [да]
Външен (I2C) [да]
Външен (I2C) [не]

TA=-40 +125 (5x4.4x1)
TA=-40 +85 (5x4x1.5)
TA=-40 +85 (3.2x2.5x1)
TA=-40 +85 (10.1x7.6x2.35)
TA=-40 +85 (3x2x0.7)
TA=-40 +85 (3.05x3.05x0.95)

прежение ограничена синусоида с
честота между 10 и 52 MHz и ТС
между ±0,5 и ±2,5 ppm при температурен диапазон -40÷+85°С и корпус
2.5x2x0,8 mm. Малко по-широк (10-55
MHz) е обхватът на серията
TG2016SMN на Epson Electronics с
ftol=±0.5 ppm, минимално годишно
стареене ±0,5 ppm, температурен
обхват -40÷+85°С и размери
2х1,6х0,73 mm. Същият производител предлага RX8804СЕ под наименованието модул независимо от размерите му 3,2x2,5x1 mm. Освен основната честота 32,768 kHz със
стабилност ±3,4 ppm в температурен обхват -40÷+85°С вграден блок
позволява чрез интерфейса I2C да се
установяват 1024 Hz и 1 Hz, както
и работа като таймер с времена
между 244 µs и 32 години. Захранващото напрежение е 1,6-5,5 V при
консумация 0,4 µA. В съответствие
с автомобилните стандарти е

KT2016 Series на Kyocera отново за
10-50 MHz с ftol между ±0.5 и ±2 ppm,
годишно стареене ±1 ppm и максимален температурен обхват 30÷+85°С. За същия честотен обхват е серията XTCJH на Murata с
ftol=±1 ppm, TC=±0,5 ppm, годишно
стареене не повече от ±1 ppm и температурен обхват -40÷+85°С.
Осцилатори с микрокомпютърна
компенсация (Microcomputer Compensated Crystal Oscillator) MCXO. Техният изчислителен блок отчита температурната зависимост на честотата на кристала, с което се осигурява по-добра компенсация за сметка на усложнената структура на
осцилатора. Пример е серията IQMT100 на Integrated Device Technology с
fnom =10-50 MHz при ftol=±0,5 ppm, TC
между ±0,05 и ±05 ppm и годишно
стареене ±1 ppm. Две от разновидностите на серията са с HCMOS
изходни нива, всичките четири работят от -40°С до +85°С.
Осцилатори с вграден нагревател (Oven Controlled Crystal Oscillator,
Oven Compensated Crystal Oscillator)
OCXO. Ползват кварцове с SC срез
(SC Quartz Crystal), тъй като при работата му над 80°С той е с най-малката позната зависимост на fnom от
температурата. Същевременно,
вграден в ИС електронен блок (нагревател) осигурява практически неизменна температура на кристала
поне с 10°С по-висока от максималната работна температура на осцилатора. Резултатът е не по-малко
от стотина пъти по-стабилна fnom
(мерната единица на ftol и ТС е ppb)
от тази на ТСХО, но за сметка на
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(Voltage Controlled SAW Oscillator),
като последните прибори работят
до по-високи честоти. Приложенията
на двете разновидности са за осигуряване работата на бързи АЦП и
ЦАП, в безжичните комуникации и
телекомуникационни мрежи, тестови и измервателни прибори.

Фиг. 4. Принцип на действие на ТСХО.

по-голяма консумирана енергия (вместо IDD се дава мощността PDD) и
увеличени размери. Тези осцилатори
са необходими на първо място в телекомуникационни системи за обмен
на големи обеми данни на значителни разстояния.
Серията Model 149 на CTS Electronic
Components е за fnom между 10 и 50
MHz с ТС между ±10 и ±100 ppb, като
има минимален температурен обхват 0÷+50°С и максимален -40 до
+85°С. При UDD=+3,3V±5% и +5V±5%
консумира PDD=700 mW. Друг характерен пример е серията IQOV-164 на
Integrated Device Technology с разновидности за синусоидално изходно
напрежение и HCMOS импулси. Четирите разновидности на температурния обхват са от -10÷+50°С до 40÷+85°С при корпус 36,2х27,2х13
mm.

Осцилатори, управлявани
с напрежение
Те съдържат кварцов или SAW
резонатор, като чрез вграден електронен блок се осигурява линейна
зависимост на честотата от подаваното му управляващо напрежение
(Control Voltage). При това тяхната
fnom е при напрежение 0,5 СV, а максималните й изменения в двете посоки се определят от параметъра
APR (от Absolute Pull Range) с мерна
единица ppm и означаван като положителен при честоти над fnom и
отрицателен под тях. Следователно двете гранични честоти на обхвата на изменение са (1+APR)fnom.
Обикновено резонаторът е вграден
(сред изключенията е осцилаторът
от ред 4 в табл. 5) и когато е кварцов, означението на осцилатора е
VСХО (от Voltage Controlled Crystal
Oscillator), а при SAW то е VCSO
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Часовници за реално
време
Този утвърден в практиката тип
ИС (Real Time Clock) RTC използва единствено кварцови резонатори с честота 32,768 kHz, които може да са вградени в ИС на часовника или да се
свързват външно. В първия случай
параметър е относителната промяна ∆fCLK на честотата в работния
температурен обхват, докато при
външен резонатор ∆fCLK зависи от
неговите параметри. В някои модели
параметър е времето (Start Up Time)
tST за започване на работа след подаване на захранващото напрежение
VDD. Практически задължителни са
малките стойности на тока IDD, особено съществени при часовниците с
батерийно захранване. За двупосочен
обмен на данни с външни устройства
обикновено RTC имат вграден интерфейс с предпочитание към I2C със скорост на обмен 400 kbps. Някои производители предлагат серии RTC, част
от моделите в които са за SPI, какъвто е даденият на ред 1 в табл. 6.
Сред съществените особености на
някои от RTC с мрежово захранване е
възможността за свързване и на
външна галванична батерия, акумулатор или суперкондензатор за запазване на работата им при отпадане
на захранването. Значителна част
от RTC са с допълнителни възможности за работа като таймери и задействане на аларми.
Даденият на ред 1 в табл. 6 прибор има изход за правоъгълни импулси с програмируема честота 1 Hz, 32
Hz, 1024 Hz и 32,768 kHz, даденият
на ред 3 е в съответствие с автомобилния стандарт AEC-Q200, този
на ред 4 има и „битова“ разновидност за ТА=0°С÷+70°С, часовникът
на ред 5 е с вградена SRAM от 64В
и фабрична цифрова донастройка на
честотата, каквато донастройка
има и RTC на ред 6.
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Да облекчим живота си
чрез логика
Конфигурируемите логически клетки опростяват реализацията на комплексни
функции чрез микроконтролер

П

Ману Венкатегоуда

онякога нещо просто може да донесе значителна
полза. При решаването на конкретна практическа задача
повечето инженери използват различни по естество сигнали или логика и проектират сложни платки с логически
елементи. Но за осигуряване на желаното функциониране
на сложни приложения някои микроконтролери имат гъвкава периферия с конфигурируеми логически клетки (Configurable Logic Cell – CLC). Тази CLC периферия, допълваща разнообразните периферни модули на Microchip PIC микроконтролерите (MCU), позволява да се реализират прости
функции с възможност за връзка с MCU. CLC периферията
позволява на потребителя да определи набор от сигнали
като входни към някаква логическа функция и да използва
логически изходи за управление на други периферни модули и на входно-изходни пинове. CLC се поддържа от приложението MPLAB Code Configurator (MCC) на Microchip. Това
позволява на проектанта да поставя и премахва логически елементи с цел свързване на входове и изходи в GUI
формат и да генерира C код с едно натискане на бутон,
което опростява реализацията на CLC модули.
Независимата от ядрото периферия (Core Independent
Peripheral – CIP) постига целите си, без да е необходим
допълнителен код или управление от страна на CPU. По
своята същност CLC представлява CIP, която опростява
реализацията на сложни управляващи системи и в същото време дава на проектанта предостатъчна гъвкавост
чрез разтоварване на CPU и разширяване възможностите на микроконтролерите. Тук ще изясним как в конкретно приложение CLC могат да бъдат използвани за фазова
детекция на сигнали, генериране на комплементарни сигнали или за следене на множество параметри. Наличието
на голям брой входове, тригери и изходи прави безкрайни
възможностите на CLC.

Фиг. 1. Фазов детектор.
Забележка: Компараторът изисква схема за защита при свързване към променливотокова мрежа, която трябва да има токоограничаващи резистори и Шотки диоди за ограничаване на напрежението. Прекъснатите линии
на фигурата са вътрешни връзки.

риферен модул за реализация на последователни и комбинационни логически функции, което улеснява бързо регистриране и реакция на събития. Съвместното им използване с други периферни модули позволява разширяване на
възможностите на модулите, което улеснява хардуерната реализация на сложни функции.
Тъй като CLC са независима от ядрото периферия те
реално намаляват изискванията към честотната лента
на CPU за дадено приложение чрез прехвърляне на множество прости функции от него към периферията. Същевременно намаляват изискванията към Flash и RAM паметта, тъй като се намалява обемът на необходимия софтуер. Реализираните чрез хардуер логически блокове са с поголямо бързодействие от софтуерно реализираните.
Освен това CLC осигуряват по-голяма степен на интеграция, тъй като не изискват никакви външни елементи,
а това намалява площта на печатните платки.

Фазов детектор
За какво става въпрос
По своята същност CLC представлява конфигурирана
от потребителя периферия, подобна на програмируемите
логически устройства (Programmable Logic Devices – PLD),
но вградена в микроконтролера. Неговите вътрешни и
външни входове могат да бъдат използвани за входове на
CLC, а CLC клетките приемат сигнали от други периферни
модули или от входни пинове. След това извършват необходимата логическа операция и подават изходен сигнал за
управление на друг периферен модул или го прилагат към
друг В/И пин. Клетките могат да приемат сигнали от
вътрешен генератор на импулси, от изхода на друг периферен модул и да следят процеси в периферията, например
изход на таймер. През стъпало за следене на сигнала (signal
gating stage) избраните входни сигнали могат да бъдат прехвърлени към желаната логическа функция.
Клетките поддържат различни логически функции като
AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR и XNOR. В тях изходите на
стъпалото за следене на данни (data gating stage) представляват входове към логическата функция на избраното стъпало. Последното стъпало на клетките е това за
полярността, която може да бъде избирана. Една CLC
клетка може да бъде използвана като самостоятелен пе-
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Гъвкавостта и простотата на CLC разширява възможностите за проектиране с PIC микроконтролери. Един от
добрите примери, който показва възможностите на CLC,
е фазовият детектор с многобройни приложения включително измерване на разстояние. Принципът на действието му е, че при изпращане към обект на високочестотна
радиовълна, разстоянието до него е пропорционално на
фазовата разлика между нея и отразената вълна. CLC може
да се използва за измерване на фазовата разлика между
два сигнала с еднаква честота. Сигналите от изпратената и приетата вълна се използват като входни за CLC и
фазовата разлика между тях на изхода на CLC може да се
използва за изчисляване на разстоянието между източника и обекта.
В реализацията на фазов детектор чрез CLC тяхната
логическа функция AND-OR може да бъде използвана за
реализация на функция XOR с цел измерване на големината на фазовата разлика, докато логическата функция на
D-тригер (D-FF) позволява да се получи информация за изпреварването и закъснението на сигналите. Освен между правоъгълни импулси, е възможно да се измерва фазата
между други видове аналогови сигнали, например синусоидални. На фиг. 1 е дадена схемата на реализиран чрез
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Фиг. 3. Контрол на множество параметри чрез CLC.

Фиг. 2. Генератор на комплементарни сигнали в режим със
съвпадащи фронтове, използващ CLC.
Забележка: Показаното на фигурата действие като инвертор е реализирано чрез разредите на CLC регистъра.

CLC фазов детектор.
Източниците на сигнали, чиято фазова разлика трябва да бъде измерена, се съединяват към входовете на два
компаратора, свързани към нулеви детектори (ZCD) за преобразуване на входните аналогови сигнали в правоъгълни
импулси със същата честота. Когато самите входни
сигнали са правоъгълни импулси, нулевите детектори не
са необходими. Чрез вътрешни връзки получените правоъгълни импулси се подават на няколко CLC модула. Клетката CLC1 и входният регистриращ блок (Input Capture IC) служат за определяне на големината на фазовата разлика. Свързването на тази клетка е за реализиране на
логическата функция AND-OR, от която да се получи действието XOR. Изходът XOR на CLC1 се свързва външно
като източник на сигнал за IC, а продължителността на
импулса на изхода дава големината на фазовата разлика
между двата сигнала, измервана чрез IC. Липсата на изходен сигнал на CLC1 означава, че двата източника на сигнали са във фаза.
За да се получи информация за изпреварването/закъснението на двата входни сигнала клетката CLC се свързва
като D-FF, единият сигнал се подава на вход D и другият
служи за тактов сигнал. Високото и ниското логическо
ниво на изхода на CLC2 означават съответно изпреварване и закъснение на фазата на вход D спрямо тактовия
вход. Определянето на фазовата разлика между два сигнала с еднаква честота е полезно в много приложения –
измервателни прибори, цифрови захранвания, комуникационна и медицинска апаратура.

Генератор на комплементарни сигнали
Друг начин за използване на CLC е в генератор на комплементарни сигнали (Complementary Waveform Generator
– CWG) с управление от входния източник на мъртвия
интервал (Dead-Band Control). Този интервал с определена продължителност (Dead-Band Time) се вмъква между
двата сигнала за избягване появата на отскоци на тока
в различни захранвания. Тук са показани възможностите
за използване на CLC за разпознаване на мястото на
фронтовете и създаване на прекъсвания при генериране
на комплементарни сигнали с единичен регистриращ/
сравняващ/ШИМ модул (Single Capture/Compare/PWM SCCP) като входен блок. Много приложения, например управление на електродвигатели, изискват за работата
си няколко генератора на комплементарни сигнали. Това
се осъществява чрез многолентов регистриращ/сравняващ/ШИМ модул (Multiple Capture/Compare/PWM MCCP) за генериране на сигнали без припокриване чрез
управление на мъртвите интервали в изхода. Когато
дадено приложение изисква повече МССР от съществуващите в наличния прибор, може да се използва комбинация на SCCP и CLC.
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Друга комбинация е на CLC периферия и SCCP за генериране на комплементарни сигнали с желан мъртъв интервал, тъй като самият SCCP модул не може да генерира
сигнали без припокриване. Възможно е добавянето на
мъртъв интервал както в изходи SCCP със съвпадащи
фронтове (Edge-Aligned SCCP Output), така и в такива със
съвпадащи среди на импулсите (Centre-Aligned SCCP Output).
На фиг. 2 е показана структура с CLC1, CLC2 и CLC3 за
регулиране на мъртвия интервал в SCCP изход със съвпадащи фронтове.
Например драйвер за електродвигател реализиран като
пълен мост може да се захранва чрез MCCP периферия,
като на неин изход се генерира комплементарен сигнал.
При необходимост от захранване на няколко реализирани
като пълен мост драйвера за електродвигател и недостатъчен брой MCCP периферия МССР в даден прибор
може да се използва комбинация от SCCP и CLC.

Следене на множество параметри
Многобройни са приложенията, изискващи едновременен контрол на различни параметри като температура,
налягане и влажност. Когато той се състои в регистрирането на определен горен или долен праг на параметър,
действието му може да предотврати катастрофални
последици. Източници на входните сигнали на CLC при
този контрол могат да бъдат многоканални компаратори, докато компараторът в микроконтролер може да
следи един-единствен параметър. За контрол на множество параметри може да се съчетае изходът на многоканален компаратор със CLC, като задействането е възможно при прехвърляне на прага на който и да е от следените параметри или на всички.
На фиг. 3 е показана схема със CLC за следене на два
параметъра, която практически се използва за температурата и налягането в индустриална инсталация така,
че тя да може да бъде изключена при надхвърляне на предварително установен праг на един от тях. Възможно е
приложение на схемата и за следене на напреженията на
непрекъсваемо захранване.

Заключение
Допълването на периферните модули с конфигурируеми логически клетки позволява на потребителите по
прост начин да реализират традиционно външна логика
в PIC микроконтролери. Чрез комбиниране на изходите на
различни периферни модули се подобряват възможностите на наличните и се разширява приложението им. Тъй
като хардуерно реализираните логически функции са побързи от изпълняваните по програмен път, използването
на CLC увеличава бързодействието на цялата система.
Постига се и по-висока степен на интеграция, защото не
са необходими външни логически елементи за реализиране на определени функции. Освен това CLC позволява чрез
ползването на логически елементи да се комбинират
различни източници на входни сигнали и да се получават
изцяло нови сигнали. Всички тези гъвкави входове, изходи
и логически функции се реализират лесно чрез GUI базирания MPLAB Code Configurator, който генерира C код за
конкретното приложение.
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Старт Инженеринг АД нова светлина за уличното
осветление в София
От 18 юни 2015 г. фирма "Старт
Инженеринг" АД изпълнява дейностите по 4-годишен договор за поддръжка, модернизация, иновации и
изграждане на ново публично осветление в София. Екипите на фирмата покриват почти половината
столица, с обхват в някои от найнатоварените централни райони, в
това число Оборище, Средец, Сердика, Слатина, както и Кремиковци,
Нови Искър, Подуяне. Фирмата предоставя цялостно обслужване, в това число собствено сертифицирано
производство, доставка и монтаж
на стоманотръбни стълбове с височина 5 м, 7,5 м, 9,5 м, 11,5 м и 13,5 м,
както и рогатки, и други метални
конструкции с високо качество и
отговарящи на най-новите стандарти за износоустойчивост, здравина и визия. Също така "Старт
Инженеринг" АД осигурява доставката и монтажа на осветителните тела, в това число с газоразрядни осветители и иновативно LED
осветление на водещи производители на пазара.
Като част от поддръжката на
уличното осветление в София има
и действаща гореща линия за получаване на сигнали за аварии и спешни случаи, като сигналите се обработват и решават в рамките на 24

часа. Така екипите успяват да реагират максимално бързо и покриват най-критичните точки от града, осигурявайки добра осветеност
и благоприятна градска среда, подобаващи за една европейска столица. Целият процес на работа се
обработва в специализиран софтуер на общините, като се регистрират всички извършени ремонти и
монтажи в електронен регистър за
бързо и по-удобно управление в реално време.

"Старт Инженеринг" АД разполага с 6 екипа за поддръжка и 3
екипа за иновации и ново изграждане, които са оборудвани с 3 автовишки за надземната работа с
височина 11,5 м и 2 по 22,5 м, 4 специално оборудвани високопроходими автомобила, багер, 2 самосвала, 2 бордови камиона и 1 бордови
камион с кран.
Благодарение на добре свършената работа и добрите отзиви от районните институции очакваме при
подновяването на договорите фирмата да поеме допълнително още
райони от столицата, осигурявайки все по-добра градска среда.

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
София 1220, бул. Илиянци №44
тел: 02 / 936 03 73, факс: 02 / 931 07 68
office@starteng.com, www.starteng.com
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Моторни
прекъсвачи
П

рекъсвачите имат една основна функция - да осигуряват електрическа защита на оборудването
и веригите. Съществува обаче широка гама от прекъсвачи, включваща
миниатюрни автоматични прекъсвачи – тип DIN шина или тип plug-in,
прекъсвачи в отлят корпус, прекъсвачи за защита на мотори (motor
protection circuit breakers, MPCB) и на
моторни вериги (motor circuit
protectors, MCP) и хидравлично-магнитни прекъсвачи.
Отделните продукти са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за
прекъсване на опасни токове, които
могат да доведат до повреда на
оборудването или окабеляването, и
които също представляват опасност за персонала. Всички типове, с
изключение на последните два, се
основават на термомагнитна защита.
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Термичната защита прекъсва веригата в условия на незначителен
свръхток или претоварване. Прекъсвачите имат вътрешен механизъм, който се разширява в зависимост от температурата и е калибриран така, че да прекъсва електрическия ток, когато той превишава
номиналния ток на прекъсвача. Причината, поради която механизмът за
термична защита е конструиран с
бавна реакция, е да се позволи краткотрайно претоварване, което е
нормална част от работата в много видове съоръжения. Електродвигателите например могат да поемат
от 5 до 8 пъти номиналния ток по
време на стартирането, но само за
един миг.
Магнитната защита прекъсва
токовете на утечка при повреда,
които имат много по-големи величини от тези при претоварване, и
възникват при неизправности във
веригата, къси съединения и т. н.
Както се подразбира от името й,

магнитната защита се основава на
индукция – бобината вътре в
прекъсвача създава много силно магнитно поле, когато възникне ток на
повреда, и вътрешните контакти
незабавно се разединяват. Тъй като
токовете на утечка при повреда
представляват високорисково
състояние и никога не са част от
нормалната експлоатация, те трябва да бъдат елиминирани незабавно.

Дизайн на MPCB
Термичното прекъсване действа
по същия начин като при термичните предпазни релета за двигател
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(биметални релета за претоварване) и са предмет на
същите стандарти, ако се използват за моторна защита. Разединяването обикновено се извършва чрез превключвателя в прекъсвачите и води до отваряне на главните контакти.
В случая на прекъсвачи с термично забавено освобождаване при претоварване и ниски токови настройки (около <20 A) съпротивлението на веригата с нагревателните намотки на биметалните пластини и на намотката
на незабавените електромагнитни тригери, задействани при късо съединение, е сравнително голямо. То може
да бъде толкова голямо, че да гаси всякаква стойност на
ток на късо съединение до стойност, с която комутаторът все още може да се справи термично и динамично, и следователно може да се изключи. Такива прекъсвачи осигуряват действителна сигурност срещу късо съединение.
При прекъсвачи за моторна защита свръхток от 10
до 16 пъти над горната настройка на скалата незабавно предизвиква действие на електромагнитно изключване. Високоефективните двигатели може да изискват
по-високи нива на магнитно прекъсване. Точната стойност на изключване е или регулируема (съвпадение на
избрани различни пикови нива, съставящи тока в случай
на защита на трансформатори и генератори), или се
определя от конструкцията.
При прекъсвачи за защита на предприятия и линии
зоната на изключване е по-ниска. При малки прекъсвачи
(обикновено <100 А) полюсният проводник е оформен
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като малка намотка. Ако през тази намотка премине
висок свръхток, силата му действа върху котвата, затворена в нея. Тази котва отблокира затворения механизъм на превключвателя, който освобождава енергията от пружината и по този начин отваря главните
контакти и прекъсва свръхтока.
Токоограничителните прекъсвачи лимитират тока
на утечка при неизправност и по този начин намаляват механичните и топлинните натоварвания.
Прекъсвачите с номинални токове до около 100 А, предлагани за бързо изключване при късо съединение, са с
плунжерна система, която допълнително принуждава
основните контакти да се отворят и следователно
поддържа изключително кратки времена за прекъсване.
Контактите на прекъсвачите за ограничаване на големи токове принудително се отварят в случай на късо
съединение от плунжера и токът се насочва незабавно
към дъгогасителните камери. Веригата се прекъсва дори
докато токът все още нараства. Колкото по-бързо
става прекъсването, толкова по-малко енергия трябва
да се управлява в прекъсвача и размерите му могат да
бъдат по-компактни.
Изискванията към главните контакти на моторните
прекъсвачи са висока мощност на включване, висока способност за прекъсване, ниско разсейване на топлината
при работен ток, ниска ерозия на контактите, малка
инерция и оптимална форма за благоприятно движение
на електрическата дъга.
Дъгата трябва бързо да бъде насочена извън зоната
между контактните повърхности, да бъде охладена,
разделена, разтегната и по този начин изгасена. Дейонизаторните пластини трябва да образуват функционална единица с основния контакт по отношение на
формата и конфигурацията. За оптималното изпълнение
на тези условия изискванията към дизайна и материалите, и не на последно място към техниките за симулация
и тестване, са най-високи.
Контактните системи са конструирани така, че да
осигуряват оптимално превключване при основното
номинално напрежение. Броят на дейонизаторните пластини е от решаващо значение за напрежението на
електрическата дъга по време на прекъсване на веригата и следователно за възможността за превключване и
ограничаването на тока.
Например контактна система, проектирана за 400 V,
има намален капацитет на превключване при захранващо напрежение над 400 V. Експлоатацията при 690 V
може да бъде възможна само при намален капацитет на
превключване. Трябва да се имат предвид експлоатационните характеристики за специфичните работни напрежения. Прекъсвачите трябва да могат да контролират възможно най-голям ток на късо съединение в мястото на инсталиране при даденото работно напрежение.
Ако превключвателната способност на прекъсвача е
по-малка от необходимото, трябва да се осигури резервна защита (предпазител или последователно свързан
прекъсвач). Оразмеряването на резервната защита може
да се получи от документацията на продукта.
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В по-ниския диапазон на мощности
прекъсвачите се използват и за
ръчно управление на по-малко, често
подвижно оборудване и устройства
(например фрези, циркуляри, потопяеми помпи). Електрическият живот
на комутаторите рядко се използва
изцяло при малкия брой операции,
типичен за тези приложения.
В допълнение към спомагателните
комутатори, прекъсвачите често са
оборудвани с визуални индикатори за
състоянието си по време на работа,
а също и за статуса на прекъсване и
причината за това. Те са ценни помощни средства при извършване на
диагностика на място, при пускане в
експлоатация и отстраняване на неизправности.
Шунтовите изключватели позволяват дистанционно прекъсване на
веригата посредством управляващ
сигнал например за електрическо
блокиране. Прекъсващото устройство при ниско напрежение изключва прекъсвача, когато волтажът
падне под определено ниво на прилаганото напрежение и се използва
например за откриване на утечки.
Тези устройства се използват поспециално като предпазни компоненти например за да се предотврати
автоматично рестартиране след
прекъсване на напрежението, за бло-
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киране на вериги, за аварийно спиране и за дистанционно прекъсване.

MPCB с честотни
регулатори
Веригата, обхващаща двигателното разклонение, включващо честотен
регулатор (VFD) и един или повече
моторни прекъсвачи, е сложна система и нейното функциониране зависи
от всички компоненти, устройства,
конфигурацията и свързването им. В
приложения, при които MPCB трябва
да се използва на изхода (натоварената страна) на VFD, трябва да се имат
предвид няколко фактора поради влиянието на импулсите на напрежението и токовите хармоници. Токовите
хармоници и отразените вълни на напрежението, генерирани от дългите
кабели в моторните терминали, могат да имат значително отрицателно въздействие върху работата на
MPCB и комутационната апаратура,
ако не бъдат отчетени в подходяща
степен.
MPCB са проектирани за работа
в честотен диапазон до 60 Hz. Тъй
като съдържат бобини за магнитна
реакция при късо съединение, носещата честота на VFD трябва да бъде
избрана възможно най-ниска и да не
надвишава 4 kHz, за да се избегне
прегряване. Действителният рабо-

тен ток на мотор с MPCB трябва
да бъде възможно най-близо до ниската стойност на обхвата (по настройки), за да се запази минимална
загубата на мощност.
Когато MPCB, поради частично
натоварен мотор, работят при
токове, по-ниски от минималната
текуща настройка, те обикновено не
могат да се изключат термично,
когато се получи допълнително нагряване в магнитната изключваща
бобина. Прекъсвачът обаче постоянно изпитва натоварването на импулсите на напрежението. Чисто магнитните версии (MCP), проектирани
за по-малко от 10 А с отделни биметални релета за претоварване, също
не са подходящи за тези приложения,
тъй като MCP нямат възможност за
термично изключване за самозащита. В допълнение, биметалните релета за претоварване с мощност 1
A и по-ниска са склонни към прегряване и вероятно няма да сработят за
самозащита.
Съществуват различни варианти
на решения за филтриране, с които
да се намали времето за нарастване
на напрежението или появата на
отразени вълни. Прилагането на филтърни решения като линейни реактори и реактори за отразени вълни
може да бъде полезно по отношение
на редукция на времето за повишаване на напрежението, докато прилагането на синусоидни филтри би
елиминирало появата на отразени
волтови вълни.

Предпазни устройства за
моторни електрически
вериги
Първоначалното стартиране след
инсталиране на оборудване или подмяна на защитата на съществуващо
оборудване е свързано с висок пусков
ток. В зависимост от вида на двигателя и други параметри на веригата продължителността на този
начален пик на тока може да достигне от 1/2 до два пълни цикъла, преди
да се сведе до работния ток на мотора. Например работният ток за
даден двигател може да бъде 1 А, но
падът до това ниво може да отнеме
цели 0,05 секунди. MCP трябва да
може да поеме високия пусков ток
без да се задейства.

октомври 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

електроапаратура
Ако защитата на прекъсвача е
преоразмерена, то той може да не
се задейства по време на пик на
тока, което ще доведе до изгаряне
на двигателя и необходимост от
преждевременната му подмяна.
Това означава допълнителни разходи за завода – не само за нов мотор и работна ръка за монтажа му,
но и за отстраняване на неизправности, за да се зададе защита на
веригата за този нов двигател. Ако
защитата на прекъсвача е недооразмерена, то смущаващите изключвания стават проблем, което
означава, че трябва да се отделя
повече време за настройка. Решението е да се намери границата
между преоразмеряването и недооразмеряването на защитата и
съответният прекъсвач да се настрои съобразно това.

Ограничения на MCP
Конвенционалните MCP са донякъде лимитирани, тъй като
въпреки че са проектирани да защитават „обратно“ след първоначалния пик на тока, все още може да
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има пролука в защитата над точката на напрежението при неподвижен ротор на мотора. Например
производителят може да настрои
MCP за защита от до 15 А пусков
ток преди връщането до защита за
работен ток от 8 A. Възможно е
обаче големината на тока при неподвижен ротор (например 3 A) да
не е била известна при настройката на MCP. Това създава пролука
между тока при неподвижен ротор
(3 А) и максималната защита за
работния ток (8 А). С други думи,
MCP няма да се задейства, докато
не регистрира 8 А ток, но един пик
може да намали експлоатационния
живот на мотора, предизвиквайки
необходимост от ранна замяна и
свързаните с нея разходи.
Разработени са математически
уравнения за намаляване на тази пролука в защитата, включващи тока на
неподвижния ротор и фактори като
процентно натоварване, работна
температура и стартови характеристики. Въпреки че тези изчисления
се използват в продължение на десетилетия, те отнемат време и не
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предлагат гаранция, че се постига
тънката линия между защита от
късо съединение и претоварване.
В предишния пример изчисленията могат да намалят пролуката с 2
А, което означава, че MCP няма да
се задейства, докато не отчете
ток 6 А. Въпреки това все още съществува опасност от изгаряне на
мотора.
Друга алтернатива са електронните MCP, които използват вътрешен микропроцесор, за да се изчислят необходимите алгоритми и да
се намали не само големината на
пролуката при защитата от късо
съединение при първоначален токов
пик, но и да се елиминира изцяло.
Например електронно MCP може да
бъде настроено да поеме първоначалния токов импулс от 8 A, след
което автоматично да настрои защитата към тока на неподвижен
ротор от 4 А, позволявайки на двигателя да работи на подходящ работен ток. В случай на късо съединение микропроцесорът ще нареди
на прекъсвача да се задейства мигновено.
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Цифрови технологии
и развитие на
индустриалната
пневматика
И

новациите са в основата на
развитието на съвременните индустриални пневматични системи. Усилията на разработчиците и производителите на пневматична техника
в контекста на нарастващата дигитализация в промишлеността са
насочени към увеличаване на производителността, оптимизиране на
модулния дизайн на компонентите и
мехатронните системи, подобряване на устойчивостта и ефективността.
Модерните цифрови производства с висока степен на автоматизация са базирани на концепции като
Industry 4.0 и Internet of Things с
възможности за отворена комуникация между киберфизични системи,
които са способни да функционират
автономно. Пневматичните и вакуумни технологии играят ключова
роля в интелигентните фабрики,
тъй като са във физически контакт
с индустриалните процеси, компонентите и детайлите, събират и
анализират големи обеми данни и
разполагат с функции за мониторинг
на състоянието и енергийната ефективност на машините и оборудването.
Експертите очакват ускорено
възприемане на IIoT/Industry 4.0 технологиите във все повече индустрии
през следващите години. Що се отнася до сегмента пневматична техника, този процес протича сравнително бавно, смятат анализаторите от консултантската агенция
Frost & Sullivan. Като основна причина за това маркетинговите проуч-
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вания в областта посочват липсата
на ясна стратегия сред производителите и недостатъчна информираност за потенциалните ползи сред
потребителите.
Съвременните пневматични системи се отличават с високи нива
на интелигентност, особено вследствие на разширеното използване
на програмируема логика. Тенденцията да се интегрират все повече
електронни компоненти в пневматичната техника непрекъснато нараства през последното десетилетие, отбелязват специалистите.
Благодарение на това пазарът на
пневматични технологии регистрира траен ръст през последните години, дори след период на сериозна
рецесия. Прогнозите на Frost &
Sullivan предвиждат значително пазарно насищане през следващото

десетилетие и нови възможности
за растеж, сред които водеща роля
ще играе именно дигитализацията
на индустрията.

Потенциал за
технологични подобрения
Пневматиката ще продължи да
бъде предпочитана технология за
широка гама промишлени приложения и в цифровите производства
благодарение на високата й степен
на безопасност в рискови сценарии
и опасни среди, опростеният й принцип и доказаната й надеждност, смятат експертите. Продължава да е
налице и сериозен потенциал за подобрение в редица отношения, като
енергийната ефективност например, особено в сравнение с хидравличните и електрически системи.
Енергийната ефективност е ключо-
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во изискване от страна на крайните клиенти, не само поради глобалния натиск върху енергийното потребление в индустрията, но и с цел
оптимизиране на енергийните разходи, които представляват значителен дял от оперативните разходи при пневматичното оборудване.
Макар всички базови компоненти на
пневматичните системи – компресори, клапани, изпълнителни механизми, регулатори на въздушни филтри, блокове за смазване и фитинги, да се считат за продукти за
масово потребление, IIoT и Industry
4.0 оказват основно влияние върху
технологичното развитие и дизайна при вентилите и задвижките. По
данни на Frost & Sullivan, тези два
продуктови сегмента са водещи
двигатели на пазарния ръст при
пневматичната техника и повлияват моделите на проектиране и
закупуване, както и схемите на доставка на останалите видове пневматични компоненти.
Интегрирането на иновативни
технологии в пневматиката в контекста на нарастващата дигитализация на индустриалното производство води до съществени ползи
в две основни направления – поддръжка и производителност. Пневматичните вентили контролират
въздушния поток в системата, а намаляването на консумацията на
въздух е един от най-важните приоритети за производителите на
оригинално оборудване и крайните
потребители в стремежа им да
намалят потреблението на енергия.
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Подобряването на възможностите
за управление при пневматичните
задвижвания е друго основно изискване на крайните потребители, сочат анкетите в областта. Добавянето на сензори в системата прави възможно събирането на данни за
ключови експлоатационни характеристики като скорост, сила, консумация на въздух и продължителност
на работния цикъл. Тази информация
може да помогне за идентифицирането и отстраняването на редица
проблеми във връзка с ефективността и цялостно подобряване на производителността. В допълнение,
анализирането на данните с цел
изготвяне на профили на ефективността, показателни за влошена
производителност, могат да помогнат на крайния потребител прогнозно да открива различни повреди при
компонентите.

Възможности и
предизвикателства
Въпреки правителствените стимули в глобален план и широкото
възприемане на Industry 4.0 и Internet
of Things от големите компании производители на индустриално оборудване, процесът по практическото въвеждане на технологиите на
четвъртата индустриална революция във фабриките е свързан с множество предизвикателства. Сред
тях са потребността от сериозни
капиталовложения в интелигентни
технологии, завишените системни
и архитектурни изисквания във
връзка с големите обеми данни, как-

то и кибер рисковете за сигурността на информацията и неприкосновеността на индустриалните системи.
За доставчиците на пневматично оборудване предизвикателствата, свързани с възприемането на
дигиталната производствена парадигма, са насочени основно към цените на компонентите. Клиентите
(както производителите на оригинално оборудване, така и крайните
потребители) са чувствителни по
отношение на цената и убеждаването им да инвестират в интелигентни технологии без напълно да
разбират потенциалните ползи от
тях може да се окаже трудно, отбелязват пазарните анализатори.
Средната продължителност на
жизнения цикъл на една индустриална машина днес е около 15 години.
Съвременните клапани и задвижващи механизми са лесно заменяеми и
широката наличност на по-евтини
алтернативи от производители на
нискобюджетна техника се оказва
забавящ навлизането на дигиталните технологии в пневматиката фактор. Друга пречка е нежеланието на
много потребители да променят
производствените си системи и
процеси. Сред резервите им по отношение на новата производствена
парадигма са липсата на установени глобални технически стандарти,
въпросите във връзка със собствеността на данните, както и имплементирането на нови технологии в
по-старо, съществуващо оборудване.
Нагласите сред крайните потребители на пневматична техника по
посока Industry 4.0 и Internet of Things
могат да се подразделят условно в
три групи. Първата група включва
потребители, които очакват първо
техните конкуренти или други популярни компании да въведат новите технологии, а те да се възползват впоследствие от доказалите се
и работещи решения. Втората категория обхваща предимно средни
предприятия, които следват успешните модели на най-големите компании в бранша и се интересуват
от внедряване на подобни решения
в собствените си производства.
Третата група се състои от големи корпорации със сериозни бюджети за научноизследователска и развойна дейност, които имат възможност да тестват и възприемат
IIoT/Industry 4.0 концепции в някои
от производствените си съоръже-
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ния и да увеличават в последствие
мащаба на използване на дадено
решение до други фирмени локации
по света. По-голяма част от потребителите на пневматична техника
в глобален план понастоящем попадат в първите две категории.

Пазарни прогнози
Макар статистиките да сочат
сравнително бавен темп на възприемане на дигиталните технологии
в индустриалната пневматика към
момента, експертите прогнозират
значително ускоряване на процеса
през следващите 5 до 10 години.
През този период се очаква да се
засили тенденцията към завръщане
на изнесените производствени
мощности към развити региони
като Северна Америка и Европа.
Същевременно, увеличаването на
разходите за труд в нововъзникващите региони бавно ще елиминира
печалбите от производствените
разходи. В допълнение, намаленото
време и разходи за доставки допълнително стимулират връщането на
производството в родните страни
на компаниите. Автоматизацията
и средствата на новата дигитална
производствена парадигма правят
възможно поддържането на конкурентни пазарни позиции в глобален
план, произвеждайки на място в Европа или Северна Америка. Налице са
нарастващи правителствени стимули към увеличаване на производствения капацитет в тези региони.
Промяната на потребителските
модели обаче се оказва най-сериозен
двигател на инвестициите в средства за автоматизация, показват
данните от проучванията. В същото време възприемането на IIoT/
Industry 4.0 концепции улеснява разкриването на нови производствени
линии в съществуващите бази с
популяризирането на модулните и
скалируеми решения.
Анализаторите от Frost & Sullivan
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са убедени, че макроикономическата
тенденция към връщане на производствени мощности у дома, нарастващите изисквания към оптимизирана
енергийна консумация и подобрена
оперативна ефективност, в комбинация с непрекъснатата разработка
на индустриални стандарти във
връзка с IIoT и Industry 4.0, в крайна
сметка ще доведат до масовото
навлизане на дигитални технологии
не само при големите производители на пневматична техника, но и при
средните и малки предприятия в
бранша.
Предпоставка за основополагащата връзка между индустриалната
пневматика и промишлената дигитализация е фактът, че този отрасъл от години произвежда базови
компоненти, продукти и технологии
за цифровизиране на производството. Мехатронните системи с широки комуникационни възможности на
практика са пряк предшественик на
кибер-физичните системи, които са
в основата на четвъртата индустриална революция. В допълнение, генерирането и събирането на ценни
данни за производствените процеси
създава условия за тяхното цифровизиране и за интелигентно управление на информацията в производството. А пневматичните системи,
в ролята си на свързващо звено между физическите елементи на индустриалното оборудване и средствата за автоматизация, разполагат с
широки възможности за мониторинг
на състоянието и прогнозен мониторинг. На практика, модерните технологии при пневматичните компоненти в много случаи са ключът към
превръщането на индустриалните
продукти в „Industry-4.0-ready“ решения („готови“ за новия производствен
ред).
Основна тенденция при средствата за автоматизация и софтуерните технологии за управление на производствени системи през последните години е събирането и анализирането на релевантна информация от
производствените системи. Постепенно управлението на фабриките и
заводите, както и на тяхната продукция, се изнася в облачна среда благодарение на възможностите на дигиталните технологии. Така се налагат нови бизнес модели, услуги и
концепции.

Дигитални двойници
Една от множеството ползи във
връзка с цифровизацията на произ-

водството е възможността за генериране на дигитален „двойник“ или
цифров „близнак“ на всеки физически компонент или устройство.
Съвременните проектантски екипи
в глобалните производствени компании обикновено използват единна
платформа за данни за дизайн и симулация. Виртуалното моделиране
на дизайна спомага за възпроизвеждане на формата на компонента, а
симулационното моделиране – на неговата функция. При цифровото проектиране непрекъсната оптимизация и директното производство
(чрез адитивни методи) стават
напълно възможни на практика.
Основното предимство на дигиталните близнаци в индустриалната
пневматика е свързано със системния дизайн. Производителите на
пневматична техника могат да предложат на своите системни инженери и клиенти посредством интернет портали и мобилни приложения
възможността сами да конфигурират и симулират цели пневматични
системи.
Инструментите за конфигуриране са насочени предимно към оптимизиране на проектирането и икономия на инженерни разходи, както и
улесняване на поръчките и доставките. С цел получаване на цялостен
дигитален двойник на дадена система клиентите могат да се възползват от техническа документация,
CAD модели, изчислителни функции и
инструменти за симулация, E-CAD
макроси (запаметени серии от команди за автоматизиране на даден
процес) и интегрирани механизми за
управление в стандартизирани формати.

Функционална
интеграция
Мехатронната интеграция и микроконтролерните (embedded) системи са сред основните сфери на разработване и въвеждане на иновации
при индустриалната пневматика
през последните две десетилетия.
Съвременните решения разполагат с
комплексни софтуерни платформи за
конфигуриране и параметризиране на
вградени устройства – директно на
място посредством мобилни устройства. Т. нар. embedded системи са
предшественици на кибер-физичните
(CPS) системи, които функционират
като гръбнак на дигитализацията и
интелигентните фабрики. За да функционират като същински CPS, те
трябва да бъдат надградени с някои

октомври 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

автоматизация
допълнителни възможности. Тези
системи трябва да разполагат със
своя собствена „идентичност“ или IP
адрес, за да е възможно уникалното
им идентифициране в глобалната
мрежа. За всеки физически обект или
устройство трябва да е налице цялостен дигитален двойник (в локална или облачна архитектура). Необходимо е още в системата да бъдат
интегрирани интелигентни сензори
за събиране на релевантна информация за производствените процеси.
Системата трябва да може да предлага и свои собствени услуги в мрежата например прекалибриране на
сензор или превантивна поддръжка
на дадено устройство.
Възможностите на embedded системите водят до функционална интеграция в полевите устройства. В
света на индустриалната пневматика това обикновено означава вграждането на компилация от различни
функции в едно модулно устройство,
което допреди се е предлагало под
формата на отделни продукти. Истинските ползи от тази функционална интеграция се постигат чрез добавянето на софтуерни функционални модули, в ролята им на носители
на нови функции, което доскоро беше
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възможно само в най-високите йерархични нива на системите за автоматизация.

Роля на релевантната
производствена
информация
Всички нови възможности на дигиталните фабрики са базирани на
данни. Индустриалните производствени процеси могат да бъдат оптимизирани посредством интерпретирането и анализирането на данни
за технологичните процеси и изграждането на взаимовръзки с данни за
съседни процеси (търговски, логистични или технически). В основата
на тези нови модели е т. нар. релевантна информация (valuable data),
отсята от големите обеми данни
чрез специални алгоритми и инструменти и носеща конкретно съдържание, свързано с ефективността, производителността и тенденциите на
работа на системата.
Пневматичната техника е в благоприятна позиция за дигитализиране, тъй като полевите устройства
в тази сфера могат да бъдат директно свързани към технологичните
процеси и разполагат с вградена интелигентна функционалност за ин-
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терпретиране на данни, както и с
широки комуникационни възможности.
Днес в индустриалното производство данните са основен ресурс и
икономически актив. Те са в основата на нови бизнес модели като например заплащането за единичен
компонент или за единична услуга.
Предизвикателствата на дигиталната фабрика са свързани с широка
потребност от събиране и обработка на данни. Ето защо именно в
тази сфера са съсредоточени усилията на разработчиците на пневматична техника за редица приложения. Необходими са специфични алгоритми за всяко приложение, инструменти за хронологичен анализ на
тенденциите, статистически и
стандартни математически функции, които в стандартизиран и удобен формат да бъдат предлагани на
крайните потребители на пневматични технологии. Така те биха
могли оптимално да персонализират и оптимизират своята система в условията на дигитален производствен ред и да се възползват
максимално от релевантната информация за нейната ефективност
и производителност.
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Оптимизация на енергопотреблението
в хранително-вкусовата промишленост
Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността
Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии
в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е силно развит отрасъл
със значително място в икономиката
и експорта на страната, чийто темп
на развитие изпреварва останалите
индустриални области. Изискванията на потребителите и конкурентността на сектора създават предпоставки за непрекъснати подобрения и
постигане на по-устойчив растеж.
Прилагането на енергийно-ефективни мерки в бранша има редица предимства, които далеч надхвърлят
покриването на регулаторните изисквания и са свързани с намаляването
на себестойността на продуктите,
устойчиво развитие на бизнеса чрез
по-малка консумация на енергия, без
това да компрометира производствения процес. Потребителите стават
все по-взискателни и чрез избора на
потребителски стоки все по-често изразяват изискванията си към производителите да бъдат отговорни към
околната среда.
За да се постигнат тези цели, освен съвременно, надеждно и енергийно-ефективно оборудване, са необходими финансови ресурси и оптимални
срокове за възвръщане на инвестицията. На българския пазар Резалта е
компанията, която предлага практични решения за бизнеса, които водят до значителни подобрения при
ползването на енергия и намаляване
на оперативните разходи. Често
идентифицираме неоползотворени
енергийни ресурси (като отпадна
топлина), които вече са на разположение на клиента. Стремим се да ползваме възобновяеми енергийни източници, когато това е приложимо.
Опитът на Резалта в многобройни
компании от хранително-вкусовата
промишленост в България и в региона
показва, че има много неоползотворени възможности за оптимизиране на
енергийните разходи - а оттам на надеждността на производствените
процеси. Помагаме на редица водещи
компании като производители на вино (Плантаже в Черна Гора, Тиквеш в
Македония), месна промишленост (Пе-
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рутнина Птуй в Словения), хлебопроизводство и сладкарска промишленост (Жито и Шуми Бонбони в Словения), млечна промишленост (Кремио в
България) и др. Често възможностите за оптимизация, при които помагаме на клиентите, започват с цялостно обследване и идентифициране на
най-рентабилните проекти. Сред успешните проекти в България в хранително-вкусовата промишленост са:
• Резалта беше избрана за партньор
по реновацията на осветителната
система в производствената база
на Кремио в София. Реалните резултати показват над 55% намаление
на годишните разходи за осветление, 50% намаление на разходите по
поддръжка и 40% намаление на емисиите на въглероден двуокис.
• Оберон избра Резалта да осигури
високо енергийно-ефективен газов
котел (2 т./час) с икономайзър, който намали разходите за затопляне на вода, необходима за производството на пара.
• Резалта подкрепи Рувела с внедряването на три нови енергийно-ефективни хладилни камери при разширяването на дейността. Въведените мерки генерират икономии от 44
MWh електроенергия всяка година,
благодарение на системата за оползотворяване на топлината. Повишеният капацитет за съхранение
в хладилните камери ще има по-ниско специфично потребление на електроенергия с 15% и ще намали емисиите на въглероден двуокис с 85 тона всяка година.
Резалта е регионален лидер, разработваща решения и енергийно-ефективни проекти за хранително-вкусовата промишленост, поемайки отговорността за финансовия и техническия риск на приложените мерки. Механизмът за финансирането на проектите може да е под формата на ЕСКО договори (Договори с гарантиран
резултат). При този модел всички инвестиции в енергоспестяващи мерки
се финансират от бъдещите постигнати спестявания без допълнителен
разход преди и по време на внедряването на инсталацията.
До момента Резалта има реализирани над 160 проекта на 7 пазара в

Югоизточна Европа (www.resalta.com).
С екип от повече от 60 човека, доказани експерти в различни сфери, Резалта предлага на клиентите си широка
гама специализирани енергийни услуги. Предлаганите решения се адаптират към всеки индивидуален проект.
Иновацията и най-съвременните технологии винаги са в основата на предлаганите подобрения, като Резалта е
независима от определено оборудване
или производител, затова винаги може да предложи най-доброто за конкретния клиент и казус. Основният
критерий за оценка при всички предлагани решения са спестяванията, които клиентите реализират от приложените мерки. Резалта и клиентът,
споделят общ принцип за устойчиво
развитие на бизнеса, с оптимални разходи да се постигат най-големи спестявания. Всичко това може да се случи, без клиентът да насочва усилия извън основния си бизнес. Резалта поема изцяло ангажимента по изпълнението, финансирането и управлението
на проектите.
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Машини
и оборудване
за хранителновкусовата
промишленост
Х

ранително-вкусовата промишленост използва широк набор от машини и оборудване за преработка,
производство и дистрибуция на хранителни продукти до милиарди домакинства по света и включва сложна верига на стойността от земеделието и селското стопанство до
логистиката. Значимостта на отрасъла непрекъснато нараства с увеличаването на населението на планетата и еволюцията в хранителните предпочитания вследствие на
по-високите доходи и прехода към
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продукти с добавена стойност.
Наред с това се засилва и търсенето на разнородни типове машини и
системи за обработка и приготвяне, съхранение, пакетиране и транспортиране на хранителни стоки.
Благодарение на интелигентните
технологии, които все по-масово
навлизат в индустрията, и предприятията от хранително-вкусовата
промишленост вече могат да се
възползват от иновации като
Internet of Things, облачни платформи и големи обеми данни, модерни
средства за автоматизация и оборудване с широки комуникационни
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възможности, за да оптимизират
производствените и технологичните си процеси, безопасността на
продукцията си, веригите на доставки, производителността и печалбите. Дигитализацията, автоматизацията и обменът на данни между индустриалните машини и оборудване в ХВП правят тези системи високоинтегрирани, ефективни и
колаборативни, като им осигуряват
непрекъснат мониторинг, прогнозна
поддръжка и функции за отговор в
реално време. Така се свеждат до
минимум
производствените
прекъсвания, оптимизират се разхо-

49

машини
дите и се покриват стриктните
стандарти за качество в сектора.
В хранително-вкусовата индустрия намират приложение богато
разнообразие от машини, оборудване, системи, инструменти и прибори, използвани за измерване, преработка, съхранение, опаковане или
приготвяне на различни видове храни и хранителни продукти. С оглед
на рисковете за общественото
здраве, машините и оборудването
се експлоатират, поддържат и почистват съгласно специални процедури, регламентирани в съответните нормативни документи. В повечето случаи е необходима сертификация за хигиенно изпълнение и съответствие с действащите стандарти и наредби в зависимост от приложението.

Основни групи оборудване
Измервателните уреди, използвани в производството и преработката на храни, включват различни
типове везни и теглоизмервателни
средства, термометри, регулатори
на налягането, таймери и други компоненти за проследяване и управление на процесни параметри. Тези
прибори се използват за анализ на
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различни съставки на хранителните
продукти и позволяват на производителите напълно да дублират процедурите по преработка без усложнения. Измервателно оборудване се
използва и за мониторинг на системите и машините, за регистриране
на данни по време на тестване на
продуктите или за да се изчисляват
типични статистически данни за
ефективността. Измервателните
средства са ключова част от производството на храни, тъй като
дори малки изменения в температурите на обработка, съхранение или
приготвяне могат да доведат до
драстични промени в крайния продукт.
Оборудването за подготовка и
приготвяне на храни включва конвейерни системи, пещи, разпределителни автомати, машини за смесване и рязане, както и транспортни маркучи и тръби. Голяма част от
преработвателните предприятия
са с уникален дизайн, а инсталациите в тях са по поръчка и максимално адаптирани към приложението. В
отрасъла, разбира се, се използва и
широко разнообразие от стандартни системи, които позволяват на
производителите да намалят разхо-

дите за цялостно персонализиране
на производственото оборудване.
Средствата за приготвяне и готвене на храна изискват регулярна
поддръжка и почистване в съгласие
със съответните индустриални
стандарти.
Оборудването за съхранение и
опаковане, използвано в ХВП, варира от обикновени машини за увиване във фолио или найлон до системи
за вакуумно запечатване и бутилиране. Различните пакетажни техники, използвани в отрасъла, включват
термосвиваемо фолио, капачки за
предпазване от фалшифициране, херметични торби и картонени кутии.
Палетите, стелажите, бигбеговете
и контейнерите са част от системите за вторично и третично пакетиране, прилагани в по-нататъшните етапи от дистрибуцията на
готовите продукти. В категорията
„съхранение“ попадат хладилниците,
фризерите и охлаждащото оборудване, които осигуряват необходимата температура за поддържане на
термочувствителните съставки и
продукти свежи за последващо използване или продажба.
С оглед на вида на обработваните продукти в индустрията се из-
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ползва оборудване за: преработка на
месо/птици, риба и морски дарове,
млечни продукти, сухи храни, напитки, полуфабрикатни стоки, плодове
и зеленчуци, зърнени храни, мазнини
и масла, оборудване за производство
на печива, захарни и сладкарски изделия и др.
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Пазарни перспективи
Съгласно актуално проучване на
маркетинговата фирма McKinsey &
Company, тенденциите за развитие
на сектора са позитивни вследствие
на специфичните демографски промени в глобален план, навлизането на
иновации в индустрията и еволюци-

ята в потребителските нужди. Анализаторите очакват отчетлив
ръст през идните години с комбиниран годишен темп на растеж от 5%
за периода 2016-2021 г. Измененията в хранителните предпочитания
на съвременния човек продължават
да клонят към органичните и по-здравословни храни, а засилването на
изискванията по отношение безопасността на храните водят до трайно разширяване на менюто на населението, по-високи стандарти за
качество и засилен фокус върху проследимостта на продуктите. Нарастващото търсене на т. нар. удобни храни (convenience food) провокира навлизането на все повече иновации в сегмента пакетиране, а повишаването на цената на квалифицирания труд и натискът върху оптимизиране на оперативните разходи
значително ускоряват автоматизирането на все повече и повече процеси в хранително-вкусовата промишленост, сочат още статистиките.
Актуално проучване на изследователската агенция BCC показва, че
глобалният пазар на оборудване за
обработка и пакетиране на храни ще
надмине 35 млрд. щатски долара
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през 2020 г. Тази прогноза обещава
значителен ръст с годишен темп от
4,2% до края на периода. Като основни фактори, задаващи различни технологични тенденции на този пазар
през последните години, експертите
посочват все по-стриктните регулации за чистота, качество и безопасност на храните в световен план,
промените в потребителската психика и поведение вследствие на технологичната революция, както и макроикономическата рамка. Вследствие влиянието на всички тези
фактори към машините и оборудването за ХВП се задават нови хигиенни изисквания и стандарти за скорост и производителност. Преработвателните и опаковъчни технологии са насочени към запазване на
максимално количество полезни хранителни вещества и сензорни характеристики на готовите продукти,
удължавайки срока им на годност без
негативен ефект върху вкуса или
качеството.

Потребителски и
технологични тенденции
Тазгодишен доклад на маркетинговата компания PRNewswire сочи нарастващо глобално търсене на раз-
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лични продуктови групи като обработени месни продукти и морски
дарове, което провокира и повишаване в търсенето на съответното
оборудване за преработка, както и
до разширяване на технологичния
асортимент от машини и средства
за обработване на сурови храни в
тези сегменти. Анализаторите отчитат и повишено търсене на млечни продукти като масло, сирене и
сухо мляко, което води до съответния ръст в оборудването за сектора. В млекопреработката, както и в
бутилиращата промишленост, все
по-масово навлиза оборудването за
обработка под налягане (HPP – high
pressure processing), показва още докладът.
Сред масовите технологични тенденции при машините и оборудването за ХВП са стремежът към повишаване на прецизността и намаляване на загубите на суровини, оптимизиране на енергийната ефективност, опростяване на пренастройките на технологичните линии и управлението на отпадъците и разширяване на функционалността на системите за производство на по-широк
асортимент от продукти. Друга
водеща тенденция, която експерти-

те открояват, е ръстът в потреблението на замразени храни и ръст
в продажбите на съответното оборудване вследствие повишаването
на търсенето в сегмента. Популярност добиват непрекъснатите производства, както и разработките в
посока рационализиране на дизайна на
оборудването.
Глобални се запазват тенденциите към модернизиране на предприятията, сред които водещи са повишаването на степента на автоматизация, дигитализацията и роботизацията вследствие ускореното навлизане на Industry 4.0 и Internet of
Things технологии в хранително-вкусовия отрасъл, показват още данните на PRNewswire.

Развитие на сегмента
Друго мащабно актуално проучване с фокус върху развитието на сегмента машини и оборудване за ХВП
– доклад на популярната маркетингова компания Technavio, отличава
следните три основни тенденции
като основополагащи за технологичните промени в сектора: рационализиране на дизайна на машините и
линиите в посока към непрекъснатите производства; разширяване на
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практиката за производство „по
поръчка“ за трета страна по силата
на
договор
(contract
manufacturing), както и цялостно
оптимизиране на възможностите
за експлоатация и поддръжка на оборудването.
В съответствие с първата тен-
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денция, производителите на храни и
хранителни продукти се стремят
към повишаване на производителността, намалявайки броя на работниците на технологичната линия,
съкращаване на времената за преход
на заготовките между отделните
станции за обработка, както и на

паузите между два производствени
цикъла, опростяване на почистването, подобряване на качеството и
увеличаване на асортимента от
продукти на база тип и размер/разфасовка. Така основният фокус на
производителите на технологично
оборудване е върху ефективността
и производителността. Все по-масово се наблюдава и внедряването на
нови, специфични машини за дадени
етапи от производствения цикъл с
цел подобряване на качеството или
рентабилността. В общия случай
тези машини са по-евтини за експлоатация и поддръжка и ускоряват
възвръщането на инвестицията в
оборудването на цеха.
Системите за автоматизация и
платформите за управление на активи, проектирани специално за
ХВП, са друга водеща тенденция в
отрасъла. Те значително повишават
ефективността на оборудването,
безопасността, качеството, хигиената и печалбата. Всичко това позволява увеличаване на скоростта
на производство и подобряване на
ергономията и сигурността на работната среда.
Модерните предприятия за преработка и производство на храни
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гични системи за визуална инспекция
и машинно зрение с цел поддържане
на високи стандарти за чистота и
качество. Консолидирането на голям
брой операции и етапи по преработка от отделни станции в общи технологични линии пък спомага за съкращаването на цялостния процес по
производство, пестене на енергия и
оптимизиране на ресурсните потоци, отбелязват анализаторите от
Technavio.

Роботизирани
приложения

търсят все по-гъвкаво оборудване,
позволяващо ефективно сортиране и
намаляване на загубите на суровини
и отпадъци, сочат още данните на
Technavio. Нараства популярността
на оборудването за производство в
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по-малки партиди, както и компактните инсталации. Съвременните
решения на пазара включват все повече усъвършенствани функции, като
дигитално броене, сортиране и теглоизмерване, както и високотехноло-

В контекста на ускореното навлизане на Industry 4.0 в хранително-вкусовата промишленост непрекъснато
нарастват и приложенията на роботи и роботизирани системи в този
отрасъл. Експертите очакват стойността на глобалния пазар на специализирани средства за автоматизация в ХВП да нарасне до 2,5 млрд.
щатски долара до 2022 г. Сред найпопулярните приложения на роботи
в сектора са pick-and-place операциите на транспортните линии за готови/пакетирани продукти, както и
манипулирането с плодове и зеленчуци, които традиционно са предизвикателство за роботизираните при-
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ложения поради лесното повреждане
и разнообразните и неправилни форми и размери. Все повече предприятия обаче въвеждат роботизирани
системи с гъвкави и прецизни грипери, подходящи за деликатно захващане дори на ронливи печива и крехки
отделни листа салата.
С цел повишаване на ефективността и безопасността за работниците някои месопреработвателни
цехове внедряват роботи транжори
и разфасовчици, които лесно, сигурно и с постоянна ефективност се
справят с прерязването на кости и
месо. Рязането и кълцането, традиционно извършвани от хора в ХВП,
все по-често се поверяват на роботи, които отново съчетават висока и постоянна ефективност с елиминиран риск за работниците. В прецизни задачи като филетирането на
риба роботите се подсигуряват с
различни типове сензори и системи
за машинно зрение, които позволяват премахването на дефекти толкова ефикасно, колкото би го сторил
най-опитният работник във фабриката.
Сред най-новите и интересни приложения на роботи в хранително-вкусовата промишленост е производ-
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ството на пици и декорирането на
торти и сладкиши. С нарастваща
популярност са и приложенията с
извънредно високи хигиенни изисквания, тъй като гладките повърхности
на роботизираните системи са много по-лесни за почистване и стерилизиране от човешките ръце и облекло, а специалните модели със санитарен дизайн включват уплътнени
корпуси, подходящи за работа не
само в условия на влага, но и в досег
с хранителни продукти, както и в
зони, за които е характерно напръскване и дори промиване с вода
под налягане.

Industry 4.0 в ХВП
Четирите крайъгълни камъка на
Industry 4.0 - вертикалната интеграция в мрежа на интелигентни производствени системи, хоризонталната интеграция чрез координация
на производството и логистиката,
виртуализацията и интеграцията
по цялата верига на доставките, експоненциалните технологии – разкриват нови възможности пред производителите на хранителни продукти в глобален мащаб. В интелигентните фабрики от бъдещето ще
бъдат масово достъпни множество

иновативни приложения като интелигентното етикетиране, например. Комбинацията от безжично
етикетиране, софтуерни приложения и облачни платформи позволява
на потребителите да сканират
етикетите на продукти със смартфоните си, за да проверят автентичността на продукта или да получат информация относно съдържанието му, потребителски рейтинги, програми за лоялност на клиенти (като клиентски карти) и др.
Технологията изисква само т. нар.
NFC комуникация в близкото поле,
която се осъществява посредством
съвместими мобилни устройства
като смартфони и таблети. Данните, които умните етикети
съдържат, могат да включват демографска информация, локация, нагласи сред потребителите, достъп
до социални мрежи за споделяне и
коментиране и др.
Важен аспект във връзка с дигитализацията на сектора е оптимизираното управление на информация.
Събирането и обменът на данни между отделните машини по линия на
продуктовата верига позволява бърз
достъп до необходимото знание от
всяка точка и гарантира сигурното
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документиране на всеки производствен етап с цел по-лесна проследимост.
И макар производството на единични и персонализирани изделия в
ХВП „по желание на клиента“ доскоро да беше почти невъзможно, все
повече производители правят опити
да разширят дейността си в това
направление. Възможността производството максимално да се автоматизира и напредъкът при сензорните технологии днес позволяват
почти неограничено персонализиране
на продуктите. Популярен пример са
пакетите с мюсли и зърнени храни,
смесени в съответната комбинация
по желание на клиента и доставяни
индивидуално с персонални етикети.
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Технологии като изкуствения интелект, машинното обучение и виртуалната реалност са други фундаментални двигатели на технологичното развитие в сектора вследствие на Industry 4.0. Носимата електроника в комбинация с изкуствен
интелект например може да направи възможна отдалечената поддръжка на технологичните линии,
съкращавайки разходите и прекъсванията. Средствата за автоматизация пък стават все по-прецизни, надеждни и ефективни, благодарение на
усъвършенствани алгоритми за машинно обучение, което освобождава
човешки потенциал с възможности
за пренасочването му към по-креативни задачи в индустрията.
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Биогаз
от суроватка
За много от млекопреработвателните предприятия
третирането и оползотворяването на суроватката е много актуален проблем. От една страна суроватката е продукт, който може да бъде продаван, но от друга страна
пазарът и търсенето практически отсъстват. Съществуват няколко варианта за третиране на суроватка:
l Концентриране и използване на концентрата за фураж;
l Анаеробно биологично разграждане с добив на биогаз.
Първият метод за преработка на суроватката изисква предварително концентриране чрез мембранни системи. Съществен недостатък на тази технология са значителните експлоатационни загуби и сложното технологично обслужване.
Вторият метод за третиране на суроватката се състои в прилагане на биологични процеси  анаеробно третиране. Суроватката съдържа огромно количество органични
вещества, 10 пъти повече от отпадъчната вода от млекопреработвателните предприятия.
Фирма ЕнвироХеми предлага специално разработените
анаеробни реактори за третиране на суроватка тип
Biomar® AWR. Тези технологични решения са патентовани
и се използват широко в млекопреработвателните предприятия. Благодарение на тази технология не само органичните замърсители се разграждат, но и се генерира биогаз,
които може да бъде използван като източник на енергия.
Биологичната анаеробна технология за третиране на
суроватка има по-ниски експлоатационни разходи, а утилизацията на добития биогаз може да съкрати потреблението на пара или електроенергия с 10-15 %.

Новият преносим денситометър
от Mettler Toledo
Серията преносими денситометри Density2Go e част от изцяло
обновеното портфолио на Mettler Toledo за измерване на плътност и
рефракция. Densito е уред с интуитивен потребителски интерфейс
за лесно използване. Идеален е за всички приложения: не само тестване на зрялост или ферментация на грозде, но и качествен
входящ контрол на стоки или крайни продукти. Измерва плътност, специфично тегло, Brix и много други показатели. Уредът има памет за до 1100 резултата и възможност за експорт
на данни на USB памети или в EasyDirect софтуер.

Измерване на плътността навсякъде
Отлична видимост на закрито и на открито с ярък цветен дисплей. Лесна проверка за наличие на мехурчета или нехомогенност на
пробата благодарение на измервателната клетка с подсветка.

Лек и ергономичен
За лява или дясна ръка, със или без ръкавици. Ниското тегло и
ергономичният дизайн позволяват извършването на серия от последователни измервания с лекота, само с една ръка.

Гарантирано лесно използване
Край на ръчното вземане на проби. Просто натиснете джойстика нагоре и помпата автоматично зарежда с проба измервателната клетка.

Подобрени работни процеси
Уредът има вграден RFID и баркод четец. Елиминирайте грешките във всички етапи на работа, от въвеждане на данни до взимане на проба и печат на протоколи от измерванията.
Подходящ за всички индустрии, преносимият денситометър на
Mettler Toledo e всичко, от което се нуждаете за измерване на плътност в лабораторията или на открито. Предлага се с противоударен калъф, преносим безжичен принтер, софтуер и др.
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Редукторите на VARVEL и Dana BREVINI гаранция за високи стандарти на
качество и безопасност в ХВП
Динамично развиващата се хранително-вкусова промишленост е един
от най-взискателните и труднодостъпни браншове. Това е силно регулиран бизнес, прилагащ строги изисквания и високи стандарти за качество и
безопасност.
Италианските промишлени заводи,
са сред водещите световни производители на части за хранителната индустрия. Те са еквивалент на надеждност
и ноу-хау във внедряване на прецизни и
иновативни технологии.
Такива са и компаниите "VARVEL" Spa
и "Dana BREVINI Power Transmission" стратегическите партньори на ЙОВ
България ООД. Когато говорим за редуктори с приложение в хранително-вкусовата индустрия, двете фирми-производителки присъстват на пазара като синоним на гаранция, която е резултат
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от многократни фази на тестване и
пълен контрол на производствената
верига.
Сред продуктовия асортимент,
предлаган от ЙОВ България, ще откриете разнообразие от конусно-цилиндрични редуктори (серия RN/RO/RV Varvel Spa). Те се предлагат в алуминиев корпус (до размер 3), както и сив чугун (размери 4, 5 и 6), с еластичен съединител към мотора. Предавателните
отношения, които обхваща гамата,
варират от 6,3 до 710 и входящи мощности до 60,1 kW. Изходящият въртящ
момент може да достигне до 3400 Nm.
Тази серия намира широко приложение,
заради високата си ефективност и дълъг експлоатационен живот. Тихият
режим на работа, както и лесните варианти за монтаж (на вала, на фланец,
на реакционно рамо, или на самия кор-
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пус), допринасят положително за предпочитаната им употреба при машините в бранша. Маслата, с които се зареждат редукторите, също се подбират в съответствие с изискванията
на хранително-вкусовата индустрия.
Продуктите на VARVEL и Dana
BREVINI, могат да бъдат приложени в
машини за производство, готвене, преработка, обработка, опаковане на храни, бутилиране на напитки, както и в
още редица приложения и отрасли.
Предлагаме специфични изделия с
ATEX-сертификат, при които контролът на температурата по време на
употреба се превръща в отличителен
и незаменим фактор.
За допълнителна информация и контакт, моля свържете се с нас чрез някоя от контактните ни форми.
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Машини за
цилиндрично
листоогъване
Ц

илиндричното листоогъване
или валцуването е отдавна утвърдена технология за огъване на листов
материал, която продължава да се
развива в синхрон с глобалните тенденции в металообработката, за да
отговори на променящите се нужди
на индустрията. Съвременните изисквания за валцуване на по-плътни
типове метал с все по-точни радиуси, по-високи работни скорости и подобрена производителност налагат
въвеждането на редица новости при
производството на валцуващи машини за листов материал (наричани
понякога в практиката „валмашини“)
– подобрена автоматизация, IoT
възможности, нови конфигурации на
валовете и подобрени централни
програмни управления.
Този сегмент днес обслужва мно-
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го нови приложения като вятърната
енергетика, а основните технологични цели при конструирането на машините за цилиндрично листоогъване са да се ускори и увеличи производителността и да се намалят разходите. Благодарение на усъвършенстваното управление, комуникацията между машините и постигнатата по-голяма мощност отвсякога,
днешната технология за валцуване
се адаптира към изискванията на
четвъртата индустриална революция.

Валцуване
В металообработката валцуването е процес на формообразуване, при
който металният материал преминава през една двойка или повече
ролки, за да се намали и уеднакви
дебелината. Концепцията е подобна
на разточване на тесто. Валцуване-

то се класифицира в зависимост от
температурата на валцувания метал. Ако температурата на метала
е над температурата на рекристализация, тогава процесът е известен
като горещо валцуване. Ако температурата на метала е под температурата на рекристализация, процесът се нарича студено валцуване.
От гледна точка на експлоатационните възможности, процесите на
горещо валцуване обработват повече тонаж, отколкото всеки друг производствен процес, а процесите на
студено валцуване обработват наймного тонаж от всички студени
обработващи процеси.
Валцовите групи, съдържащи двойки ролки, се инсталират заедно във
валцуващи станове, които бързо
могат да преработват метал, обикновено стомана, в продукти като
конструкционни профили (двойно Т-
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образни, ъглови, U-образни и др.),
прътове и релси.
Съществуват много видове процеси на валцуване, познати в практиката като валцуване на пръстени,
огъване чрез валцуване, формоване
чрез валцуване, профилно валцуване
и др. Цилиндричното листоогъване
произвежда цилиндрично оформен
продукт от плочи или стоманени
материали. Металният лист не се
изрязва и части от него не се отстраняват. Поради тази причина
огъването на метални листове чрез
валцуване е един от най-евтините
методи за формоване на листови
метали.

Валцуващи машини за
листов материал
Машините за валцуване на метални листове представляват агрегат,
който валцува различни видове метални листове в кръгла или конична
форма. На практика това са три- или
четиривалови машини (с три или
четири работни вала), които се прилагат в машиностроенето за огъване във вид на цилиндър, конус с цел
получаване на тръби или други профили. Съществуват различни видове
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технологии за валцуване на метални
заготовки.
Четириваловите машини имат
горна ролка (вал), ролка за притискане и две странични ролки. Плоският
метален лист се поставя в машината от която и да е страна и се
„прегъва“ от същата страна. Страничните ролки извършват самото
огъване. Притискащата ролка държи
пластината.
Триваловите машини имат една
притискаща горна ролка и две притискащи странични ролки. Трите
ролки с променлива стъпка работят,
като всички три ролки могат да се
движат и накланят. Горната ролка
се движи във вертикалната равнина,
а страничните ролки се движат в
хоризонталната равнина. При валцуване горната ролка натиска металната плоча между двете странични
ролки. Предимството на променливата геометрия е способността да
се валцуват цилиндри с различни дебелини и диаметри.
Машините за цилиндрично листоогъване с 3 вала обикновено имат
малко по-ниска начална цена. Технологията се използва при широка гама
от материали, главно за огъване на

по-тънки метални листове. Въпреки
това, те могат да се използват и за
тежки приложения, включващи материали с по-голяма дебелина.
Листоогъващите машини с 4 вала
са по-подходящи за управление с ЦПУ,
тъй като материалът е разположен
между две притискателни ролки и
позицията му може да бъде контролирана. Те помагат на операторите
да наблюдават удобно производствените процеси, тъй като компютърът следи точността и обема
на производството. Производителите обикновено използват огъващите
машини с 4 вала за материали с големи дебелини и за големи производствени обеми. С автоматизирани
валцуващи центрове много четиривалови машини редуцират значително времето, необходимо за изпълнение на основни приложения. Краткото време на цикъла създава възможности за по-голяма производителност. Тези машини се характеризират и с подобрена точност за приложения, които изискват голямо разнообразие от форми.
В практиката се срещат и машините за огъване с два вала, които се
използват за по-специфични приложе-
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машини
ния, отколкото техните аналози с 3 и 4 вала, предназначени за метали с по-големи размери. Двуваловите машини са подходящи за огъване на тънки материали с малки
размери. Такива машини могат да се конструират и за
високи производствени натоварвания. Надеждна машина за листоогъване с два вала може значително да увеличи производителността, като бързо и точно огъва големи партиди от малки цилиндри в унифициран диаметър
без водещи и задни направляващи.
Производителите на метални изделия се сблъскват с
огромни предизвикателства в съвременната динамична
индустрия. Изискванията към машините за обработка
на листов материал са за намаляване на времето за
производство, подобряване на гъвкавостта, повишаване на качеството и редуциране на използваната енергия. Бизнесът с валцуващи машини за цилиндрично листоогъване днес е силно конкурентен, особено в условия
на масово серийно производство. Те се нуждаят от валцуващи машини за листов материал, които са бързи,
точни, надеждни и лесни за употреба, в съчетание с
възможности за постигане на по-ниски разходи за изработка на валцувани изделия.
В допълнение, клиентите изискват детайлите да
бъдат изработвани от по-здрави и същевременно по-леки
материали, отколкото използваните в миналото, включително стомани, устойчиви на абразивни среди и износване. Основните предизвикателства при тези материали с висока якост на провлачване са еластичната
възвращаемост по време на процеса на формоване.

Еволюция в технологията
С навлизането на четвъртата индустриална революция в машиностроенето листоогъването също е поставено пред задачата да се адаптира като производствен
метод към завишените стандарти на модерните фабрики и цехове. Технологията за листово валцуване днес
значително е еволюирала в сравнение с техниките от
преди десетилетия, възприемайки по-широко средствата за автоматизация и подобрено управление на машините с фокус върху повишаване на производителността. Наред с възможностите на технологията, значително са се разширили и приложенията й. В течение на много
години валцуващите машини можеха да се използват
само от квалифицирани оператори с дългогодишен опит.
Автоматизацията в съвременните производства значително разширява приложния им кръг обаче. Благодарение
на технологичния прогрес в машиностроенето, с просто докосване на монитора операторът може да въведе необходимите параметри на листа и управлението
на машината да създаде програма за огъване. Операторът може и самостоятелно да генерира програма за
огъване, която ЦПУ да изпълни автоматично. Системата изучава необходимите координати, които автоматично се изпълняват с максимална точност и автоматично се коригират всякакви отклонения. Ако формата
на детайла включва няколко диаметъра, скоростите на
интерполираните движения се избират в напълно автоматичен режим и всяко напрежение и температура се
контролира в процеса на огъване в реално време. Системата със затворен контур позволява едновременна проверка на процесите, които винаги се показват на екрана. Ако валовете започнат да се отклоняват от въведеното положение, въртенето ще се увеличи или забави
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машини
автоматично, за да се гарантира, че
огъването се извършва правилно.
Друг сегмент, който успоредно се
развива с машинната технология, е
ЦПУ софтуерът. Съвременните решения са с удобен графичен интерфейс, което означава, че операторът
не е необходимо да разполага със специфични умения по програмиране, за
да може да валцува дори и най-сложните детайли в един преход.
В контекста на Индустрия 4.0,
която постепенно повлиява всички
аспекти на металообработващата
промишленост, и при машините за
цилиндрично листоогъване се интегрират възможности за обмен и анализ на данни в реално време; интернет връзка; цифрова поддръжка; модерни информационни и комуникационни технологии, цифрови устройства, софтуерни програми и телекомуникации.
Някои от най-модерните машини
на пазара позволяват безжична комуникация, взаимно свързване, събиране на данни и анализ в реално време,
както и визуализиране на желаната
форма на изработвания детайл в 3D
графика. Експертите прогнозират,
че сред бъдещите нововъведения
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вероятно ще бъде и изцяло автоматичното валцуване на конусовидни
форми - както обикновени, така и
ексцентрични. Решенията, предлагани на пазара като готови за Industry
4.0, предлагат системна диагностика, телесървис, управление, импортиране на чертежи, статистически
данни за производството и гъвкава
мрежова работа.

Валцуващи машини за
листов материал с ЦПУ
Необходимостта в металообработващата промишленост да се
използват компютърно управлявани
валцуващи машини излиза на преден
план още в началото на 80-те години, припомнят пазарните анализатори. Днес машини с ЦПУ могат да
бъдат намерени в почти всички индустрии, от малки металообработващи цехове до големи производствени предприятия. Едва ли има
фаза от производствения процес,
която да не може да бъде оптимизирана от автоматизирани машини с
ЦПУ.
Много производители съсредоточават усилията си върху подобряването на автоматизацията при вал-

цуването на листов материал, използвайки индустриален хардуер и удобен за потребителя графичен интерфейс. Такива управления правят производството на валцувани детайли
много по-лесно и го свеждат до удобен избор на опции за форма и размери на детайла на екрана, интегриран
в самата машина.
Операторите днес могат да
създават програми за валцуване на
променливи дебелини на материала
с изчисляване на дължината на заготовката, времето на цикъла и т. н.
След като дадена програма бъде проверена и изпълнена за производствен
цикъл, тя може да бъде изведена и
следващия път, когато трябва да се
изработи такъв детайл, за да се ускори преминаването от един детайл
към друг без излишна пренастройка
наново. Това значително съкращава
времето за настройка, което помага на производителите да покрият
съвременните графици за производство „на момента“.
Тъй като съвременните валцуващи машини за листов материал работят основно под управлението на
програмата, нивото на специализираните умения, които се изискват
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машини
ри от много дебел материал и е подходяща за обработка на конусни и
дори ексцентрични форми. Въпреки
че този тип ролкови валове е разработен като алтернатива на традиционните четиривалови машини,
съвременните модели с ЦПУ осигуряват още по-прецизен контрол. Геометрията и управлението на по-новите машини позволяват превалцуване, но и постигане на изключително тесни допуски при размерите, за
да се сведе до минимум процентът
на повторно валцувани конуси.

Материали с висока
якост и повишена
производителност

от оператора, намалява, което елиминира зависимостта на производството от един и същ висококвалифициран оператор.
В практиката днес някои от валцуващите машини с ЦПУ могат да
работят и без надзор по време на поголямата част от работния си цикъл.
Това позволява на оператора да изпълнява други задачи, намалява умората за работниците и редуцира дефектите, предизвикани от човешка
грешка. Машинните аксесоари, като
захранващата маса, центровката на
детайлите, страничните и горните
опори, както и затягащите устройства, могат да се управляват с ЦПУ
чрез опростена функция за управление
на движението, която управлява 15
програмируеми оси.

Усложняване на
приложенията
Турбините за вятърна енергия
днес са по-големи и по-мощни от използваните в миналото. Ето защо
валцуваните конуси и кутиите за
секциите на кулите, произвеждани
чрез цилиндрично листоогъване, също
са се уголемили. Производителите на
такива изделия в съвременните фабрики огъват конични и цилиндрични
пластини с много по-големи диаметри и дебелини. В практиката се използват различни модерни решения
за справяне с проблемите, свързани
с теглото и размера. Разработени
са например устройства, които поддържат пластината по време на
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валцуване, за да се предотврати
провисването й под действие на
собственото й тегло и да се избегне необходимостта от използване
на кран. Съвременните извънгабаритни структури и компоненти на
валцуващите машини, ефективните
системи за охлаждане и централизираното смазване им помагат да работят добре и в условия на тежко
натоварване.
Изискванията да се валцоват поточни радиуси и по-твърди материали също изискват по-нестандартни
подходи. Производителите конструират персонализирани четиривалови
машини, при които горният вал е с
по-малък диаметър за по-добро и
ефективно валцуване на зададените
диаметри, като същевременно покъсият плосък край остава физически достижим. Такава конструкция
изисква по-строга геометрия на машината и подлага компонентите на
по-големи натоварвания и въртящи
моменти.
За да се подобри способността им
да валцуват по-точни радиуси, някои
машини от висок клас имат три
моторизирани вала с променлива ос.
Горният валяк се движи по вертикалната си ос и се държи като преса в
контакт със страничните валове,
които се движат по хоризонталната си ос. Страничните валове могат
да се доближат до горния, което
помага да се огъват детайли с минимална мощност. Машината може да
валцува изключително малки диамет-

За да се преодолее пружинният
ефект, който възниква при обработката на цилиндричните детайли, е
необходима по-голяма сила на огъване. За да се справят с непрекъснато
нарастващите изисквания за мощност, много производители напълно
преработват своите производствени линии, за да предлагат машини с
по-голяма огъваща мощност и
въртящ момент, предназначени да
работят с почти неограничен брой
помощни функции. Машините са оборудвани с критично важни опорни
валове под долния валяк, които регулират короната. Тази поддръжка
също така разширява обхвата на
дебелините, които могат успешно
да се валцуват на машината.
На теория, щом две спирали имат
идентични качествени описания, то
те трябва да имат и еднакви свойства. В действителност двата детайла могат да имат различни характеристики, които водят до неравномерно изкривяване. За да се
отстрани това, ЦПУ извършва бързо
изпитване на металния лист, което
води до оптимални резултати още
от първият детайл.
В допълнение към увеличението на
работната скорост благодарение на
автоматизацията, ускорените
стъпки и манипулациите от един
оператор, съвременните валмашини
се конструират специално за побърза работа. Новите хидравлични
системи предполагат подобрени скорост и мощност, за да подобрят
качеството на валцуване и да спестят време в последващи процеси
като монтаж и заваряване, като по
този начин увеличават производителността и същевременно намаляват разходите.

октомври 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

измервателна техника

Инфрачервена термография
за поддръжка
на ел. инсталации
И

нфрачервената термография е
метод, използван за идентифициране на потенциално проблемни зони
чрез откриване на „горещите точки“ в електрическите системи. Техниката се основава на принципа, че
температурата на повечето неизправни компоненти е по-висока. Покачването на температурата може да
е вследствие например на нестабилни свързвания, дефектирала електроапаратура, къси съединения, претоварвания, товаров дисбаланс и дори
неправилен монтаж. Инфрачервената термография позволява изследване на локалните загрявания в системата, които могат да бъдат използвани за определяне на местоположението на евентуални проблеми, които да бъдат анализирани и отстранени преди оборудването да се повреди и да се стигне до още неизправности.
Методът се прилага най-често
при въвеждане в експлоатация на
инсталациите, както и в рамките на
програмите за превантивна поддръжка. В първия случай целта е откриването на зоните с по-висока
температура за по-нататъшната
им оценка, докато при превантивната поддръжка инфрачервената термография се използва за събиране на
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данни за проследяване на тенденции.
Процесът включва използването
на подобно на камера устройство
(термовизионна камера, термограф),
с което наведнъж се сканира голяма
част от инсталацията, за да се засекат естествените инфрачервени
излъчвания от оборудването и да се
преобразуват в изображения (термограми). В цветните термограми белият и червеният цвят обикновено
се използват за изобразяване на зоните с по-висока температура, а
черният и синият – за тези с по-ниски температурни стойности.

Събиране на данни
Едно от важните изисквания при
провеждане на изследване с термограф е системата да работи на натоварване от поне 40% от номиналното. Тъй като отделянето на топлина от оборудването е пропорционално на квадрата от големината на
тока, тестването при пълно натоварване спомага за по-лесното откриване на дефекти.
Инфрачервените изображения не
трябва да се правят през стъклени
врати или прозорци. Част от електроапаратурата разполага със специални прозорци за инспекция чрез инфрачервена термография. В случай че
такива не са налични, за провеждане
на изследването шкафовете с елек-
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трооборудване трябва да бъдат
отворени, при условие че процедурите по безопасност го позволяват.
Това обаче увеличава риска от образуване на волтова дъга.
Вятърът и въздушните течения
от естествени източници също
трябва да бъдат взети под внимание, тъй като те могат много бързо
да охладят местата с по-висока
температура до нива под границата
на откриване. Използването на вентилатори и климатици може да има
същия ефект. При извършване на
инспекция с инфрачервен термограф
в такива условия шкафовете за електроапаратура трябва да бъдат отворени едва след като камерата е
настроена и фокусирана, което ще
гарантира максимална точност на
събираните данни. Температурата
на околната среда също може да окаже значимо въздействие върху отчитанията – високите стойности
могат да замаскират загретите
места върху термограмата, а при
ниските стойности оборудването
може бързо да се охлади.
Както е известно, излъчвателната способност на даден материал се
дефинира като относителната способност на повърхността му да излъчва енергия спрямо тази на абсолютно черно тяло. Настройката за
този показател на термовизионна-
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та камера изисква специално внимание преди извършването на инспекцията. Тестовете могат да бъдат
количествени или качествени. При
количествена инспекция е важно да
бъде анализирана излъчвателната
способност на всеки един компонент, за да се осигури висока точност на отчитанията. Специално
внимание трябва да се обърне на
силно отразяващите повърхности и
небоядисаните метали, тъй като
отраженията могат да окажат влияние върху прецизността на измерването. По-често обаче за рутинни
инспекции се провежда качествен
анализ, при който се проследяват
тенденциите в температурата на
даден компонент или на едни и същи
части на аналогични елементи от
електрооборудването. Тъй като
този тип оценки са относителни,
термовизионната камера може да
бъде настроена за излъчвателна способност 1,0.
Ъгълът и разположението на камерата също са фактори от изключително значение. Те трябва да се изменят, за да се провери дали някое
от местата с по-висока температура не изчезва. Ако при промяна на
ъгъла тези горещи точки изчезват,
това означава, че те са били причинени от отражение. Отражението
на пряка слънчева светлина и други
светлинни източници от метални
повърхности може да повлияе на получаването на термограмата.
В редки случаи зоните с по-ниска
температура на изображенията са
всъщност проблемните области.
Пример за това е неизправен предпазител, през който не протича ток
и поради това е с по-ниска температура от останалите компоненти.
В допълнение към термограмите,
е добре да се записват и числените
стойности, които ще помогнат за
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качествения анализ за оценка на
тенденциите в изменението на температурата на един и същи компонент с течение на времето. Необходимо е да се регистрират и настройките на термовизионната камера,
при които са получени определени
данни, за да се осигури повторяемост и висока точност.

Интерпретация на
изображенията
Прецизната интерпретация на
термограмите е също толкова важна, колкото самият процес на събиране на данни. На всяко изображение
има точка с най-висока температура, но това не означава, че температурата на този компонент надвишава определената му гранична
стойност, или че оборудването дефектира. Горещата точка може да е
просто индикатор за това, че даденият компонент е с по-висока температура от останалата част от
системата.
Важни параметри на термовизионните камери са обхватът и нивото на цветовата скала на изображенията. Ако настройките им са неправилни, даден компонент от електроинсталацията може да изглежда с повисока температура, макар и действителната стойност да е в допустимите граници. Без настройка на
тези параметри камерата засича
максималните и минималните температури в цялата обследвана зона
(включително заобикалящата среда)
и визуализира стойностите им в
този обхват. Това затруднява преценката дали горещите точки на
изображението реално отговарят на
неизправни компоненти. За да се
избегне това, е необходимо да се
определи праговата температура.
Ако предмет на инспекция са например конектори с максимална работ-

на температура от 50°C, а температурата на околната среда е 23°C,
абсолютната температурна граница е 73°C. Когато стандартите за
даден вид оборудване задават няколко различни температурни граници,
цветовата скала трябва да се регулира спрямо най-ниската от тях.
Тъй като излъчваната енергия е
индикатор за температурата на
даден обект, е добре оборудването
да е с матова повърхност с ниска
отражателна способност. По този
начин стойността на излъчвателната способност е висока, което осигурява възможност и за по-точно
отчитане на температурата. За
съжаление, излъчвателната способност на по-голямата част от преносното и разпределителното оборудване е доста ниска. Това означава, че
отчитането на температурата на
определен обект само чрез измерването на общото инфрачервено излъчване най-вероятно ще доведе до
грешни данни. За да се получат поточни резултати за количествен
анализ, трябва да е известна излъчвателната способност на инспектирания обект. Стойността за емисионната способност на галванизирана
шина например може да е различна
от тази на негалванизирана шина.
Затова при извършване на количествен анализ на оборудването, настройката за излъчвателната способност е от съществено значение.
Разбира се, дори когато стойностите за емисионната способност са
известни, точното отчитане на
температурата може да е трудно.
Грешки в измерването на температурата могат да възникнат вследствие не само на допускане на грешки в методологията, но и в резултат
на грешки в самата термовизионна
камера заради неправилно калибриране например.
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инструменти, материали

Пластмаси
с минерални филъри
Ф

ункционалните пълнители
(филъри) се използват широко в пластмасите, като тенденцията за
все по-нарастващото им потребление се определя от няколко фактора. Първо, филърите придават на
пластмасовите материали широк
диапазон от свойства, включващ и
такива, които обикновено не са
присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост. В допълнение, функционалните пълнители могат да се използват за подсилване на пластмасите – например благодарение на
филъри като талк и стъклени влакна полипропиленът може да се конкурира успешно на пазара на инженерни полимери. Почти всички пластмаси се произвеждат от петролна суровина, а цената им неизбежно
се увеличава с изчерпването на наличните първични ресурси. За разлика от това, минералните пълнители са изобилни, а цените им намаляват с времето.

Форма и функция
Размерът и формата на частиците на пълнителя до голяма степен
определят механичните свойства,
които той придава на пластмасата.
Влакната и призматичните частици
например обикновено увеличават
както якостта на опън, така и якостта на огъване във всички направления. Филърите с частици под формата на люспи или пластинки могат да
увеличат якостта само в две направления, тъй като обикновено се ориентират пространствено спрямо
посоката на леене на детайлите.
Всички видове пълнители обаче допринасят за геометричната и термичната стабилност на пластмасата.
Размерът на частиците на филърите оказва влияние най-вече върху
якостта на опън, огъване и удар.
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Средният диаметър на частиците
варира между 1 и 10 микрона за естествени минерали и достига до 30
микрона за стъклени перли. По-големите частици създават по-високи
концентрации на напрежение в полимерната матрица.
Вариациите в размера на частиците за повечето филърни материали се движи от около 20:1 до 40:1.
При глината обаче може да се срещнат вариации от порядъка 1000:1. По
принцип колкото по-малки и по-еднородни по размер са частиците, толкова по-добри са якостните качества на композита. Достатъчни са
няколко по-големи частици в иначе
равномерно разпределени малки частици, за да се стигне до значително
понижаване на крайните якостни
характеристики.
Повърхността на частиците на
филъра също оказва ефект върху свойствата на пластмасите, особено
върху тяхната обработваемост.
Площта на повърхността може да
варира от 20 m2/g за глина до 1 m2/
g за силициев диоксид. Този параметър на филърните частици и
възможната им степен на омокряне

определят вискозитета на пластмасата по време на формоването й.
Добре омокряемите минерални филъри са с по-висока течливост и водят
до подобрени механични свойства.
Ако повърхността на частиците на
пълнителя обаче е толкова голяма, че
смолата да не достига за омокряне
на цялата им площ, то полученият
композит ще е с лошо разпределение
на филъра и нееднородни свойства.

Въздействия
Минерални филъри със съотношение дължина към ширина на частиците под 10:1 съществено влияят на
изотропното или равномерно свиване, като по този начин намаляват
деформацията в термопластичните
композити. Ограничаването на изкривяването обаче става за сметка
на якостта на опън и други механични свойства. Филърите с ниско съотношение дължина/ширина на частиците като талка например, също
подобряват възможността за формоване и съкращават работните
цикли.
Филърите с висока стойност на
това съотношение и тези с части-
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инструменти, материали
ци под формата на влакна или пластинки спомагат за поддържането
или повишаването на якостта на
опън в сравнение с пластмасите без
пълнители. Недостатъкът е, че тези
филърни материали са с по-висока
цена от пълнителите с кубични и
сферични частици и обикновено придават нееднородни свойства поради
пространствената им ориентация
при формоването.
За да постигнат по-еднородни
свойства, доставчиците на пластмаси разчитат на слюдени филъри,
които осигуряват добър баланс на
повишена якост на опън, еднакви
свойства и много по-малко свиване
след формоване.

Често използвани
филъри
Калциевият карбонат е мек, евтин пълнител, който е лесно достъпен в световен мащаб. Калциевият
карбонат с висока чистота е безцветен, но поради разсейването на
светлината изглежда като бял прах.
Предлага се с различни размери на
частиците, както и с различно обработена повърхност. За много приложения калциевият карбонат е найподходящ, особено при по-евтините
полимери като PE, PP и PVC, където
може да доведе до подобрение на
твърдостта и съпротивлението на
удар, запазване на якостта и същевременно намаляване на разходите.
Предимно се използва смлян калциев
карбонат, но на пазара се предлагат
и по-фини частици със субмикронни
размери, получени в резултат на
утаяване. В случай че не е необходимо подсилване на полимера, калциевият карбонат често е първият избор.
Талкът е много мек минерал, който е безцветен, когато е чист, и е
под формата на бял прах. Частиците обикновено са плоски, което позволява при достатъчно високо съотношение между дължината и ширината им талкът да укрепи структурата на пластмасите. Той се използва широко за приложения, изискващи получаването на пластмаси с
добри механични свойства и ниски
тегло и цена. Талкът също допринася за по-бързото кристализиране на
полимери като PP и найлон и за ускоряване на производството на детайли.
Каолиновата глина е мек бял или
жълтокафяв прах, чиито частици
имат плоска форма. Подобно на талка, когато съотношението дължи-
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на/ширина на частиците е достатъчно високо, този пълнител
подсилва пластмасите. Каолиновата глина е широко достъпна, инертна и евтина.
Воластонитът представлява бял
прах с висока твърдост (4,5 по
Моос) в сравнение с другите често
употребявани пълнители. Това му
свойство го прави подходящ за постигане на устойчивост на надраскване, особено за PP, използван в автомобилната индустрия. Това е найчесто срещаната влакнеста минерална армировка, която напълно замества азбеста. Воластонитът не
е толкова ефективен, колкото са
най-добрите подсилващи филъри,
защото съотношението дължина/
ширина на частиците обикновено е
по-ниско, отколкото при талка или
слюдата. За разлика от другите
силикати, воластонитът няма добра устойчивост на киселини и основи.
Мусковитът (калиевата слюда) е
най-често срещаната форма на слюдата и е бял или светлосив на цвят.
Флогопитът е по-тъмен на цвят, но
има доста по-добра стабилност при
висока температура. Двата типа
филъри показват аналогични характеристики в полимерите, ако са
съставени от частици със сравними
размери и съотношение дължина/
ширина.
Стъклените перли се използват за
редуциране склонността към деформация особено при полимери със
стъклени влакна. Те подпомагат доброто леене и осигуряването на каче-
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ствена повърхностна обработка.
Особено популярни са за инженерните полимери като найлон и PBT или
термореактивни пластмаси като
фенолни и епоксидни смоли.
Стъклото обаче най-често се използва като пълнител под формата
на влакна. Обикновено повърхността
им се обработва за допълнителна
защита и подобряване на адхезията
към полимера при тежки условия
като висока влажност или повишена
температура. Стъклените влакна са
твърди и е нужно полагането на специални грижи за предотвратяване на
пречупването им и предпазване на
производственото оборудване от
износване.
Алуминиевият трихидрат (АТХ) е
най-разпространеният пълнител, забавящ горенето. Той се разлага при
нагряване над 180-200°C, абсорбирайки топлината и освобождавайки вода
за потушаване на пламъка. Ниската
температура на разлагане е подходяща за полимери, които се обработват под 200°С, като PE, EVA и EBA.
Той обаче не може да се използва за
PP и повечето други полимери поради това, че се разлага по време на
формоването. Повърхностната обработка спомага за редуциране на
вискозитета на пластмаси с високо
съдържание на АТХ. Големи количества от този пълнител се използват в плотове от синтетичен мрамор, които обикновено се третират
повърхностно с органосиланов
свързващ агент, за да се подобри
свързването към акрилната матрица на полимера.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Low Power Win - íîâà ñåðèÿ
DC-DC ïðåîáðàçóâàòåëè îò Aimtec

Aimtec ïðåäñòàâè íîâàòà ñè Low Power Win ïðîäóêòîâà ëèíèÿ, ñúñòîÿùà ñå
îò 4 ìîäåëà ìàëîìîùíè DC-DC ïðåîáðàçóâàòåëè, êîÿòî ùå ïðîìåíè ñõâàùàíåòî çà ìîäóëíèòå ðåøåíèÿ. Áëàãîäàðåíèå íà ïîäîáðåíèÿ â ïðîèçâîäñòâåíèÿ
ïðîöåñ è ìíîãîãîäèøåí R&D, òåçè ìîäåëè ñå ïðåäëàãàò íà öåíè, ïðàâåùè ãè
ïîäõîäÿùè çà ÷óâñòâèòåëíè ïî îòíîøåíèå íà ðàçõîäèòå ïðîåêòè. Öåíèòå íà
íîâàòà Aimtec Low Power Win ñåðèÿ ùå ïîìîãíàò íà êëèåíòèòå äà îñúùåñòâÿò çíà÷èòåëíè èêîíîìèè.
Íîâàòà ïðîäóêòîâà ëèíèÿ íà Aimtec ïðåäëàãà 5 VDC âõîä/èçõîä ïðè ìàêñèìàëåí èçõîäåí òîê 200 mA è ìàêñèìàëåí êàïàöèòèâåí òîâàð 2400 uF, çàùèòà
îò ïðîäúëæèòåëíî êúñî ñúåäèíåíèå, âèñîê ÊÏÄ, ðàáîòà â øèðîê òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí, íîðìèðàíè òîëåðàíñ è MTBF, êàêòî è íåçíà÷èòåëíè ïóëñàöèè è
øóì. Äðóãè îòëè÷èòåëíè õàðàêòåðèñòèêè ñà íèñêàòà êîíñóìàöèÿ íà òîê áåç
òîâàð, EMC ñúâìåñòèìîñò è èçîëàöèÿ ìåæäó âõîäà è èçõîäà 1500 VDC. Èçáîðúò íà ìîäóëíà àðõèòåêòóðà âìåñòî äèñêðåòíî ðåøåíèå èìà ðåä ïðåäèìñòâà: íàìàëåíè ðàçõîäè çà çàêóïóâàíå, íàìàëåíè ðàçõîäè è âðåìå çà ðàçðàáîòêà íà èçäåëèÿòà, êàêòî è çà ïîääúðæàíå íà ñêëàäîâè íàëè÷íîñòè. È ïî îòíîøåíèå íàìàëÿâàíå íà ðàçõîäèòå, è ïî îòíîøåíèå ïðåäèìñòâàòà îò äîêàçàëèòå ñå ìîäóëíè ðàçðàáîòêè íà Aimtec, êàêòî è êàòî àëòåðíàòèâà íà äèñêðåòíèòå ðåøåíèÿ, Low Power Win ñåðèÿòà íà Aimtec ùå áúäå â ïîìîù íà êëèåíòèòå ïðè ðàçðàáîòêàòà è ðåàëèçàöèÿòà íà íîâèòå èì ïðîäóêòè!
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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