www.comet.bg

www.engineering-review.bg
www.tllmedia.bg
брой 9, декември 2015

®
.
цена 4 00 лв.

ISSN 1311-0470

4

декември 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2015

5

6

декември 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

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

декември
2015

®

в броя:
10
17

18

21

Накратко.

ifm electronic достави
високотехнологично
лабораторно оборудване
в Русенския
университет.

Интервю с инж. Теодор
Маринов, ръководител
на направления
Дигитализирано
производство &
Процесни индустрии и
Задвижвания на Siemens
България.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2015

24

Интервю с
Калин Маринов,
заместник-главен
директор на
Главна дирекция
„Европейски фондове
за конкурентоспособност“,
Министерство на
икономиката.

Алмекс
представи актуални
решения за
питейни и
отпадъчни води от
Xylem.

7

27

28

38

44

Организаторите на
Light+Building 2016
очакват ръст на
изложители и
посетители.

Машини за обработка
на листов материал технологичен и
продуктов преглед.

Оптични
комуникационни
компоненти - част II.
Приемници,
предаватели, приемопредаватели.

Тенденции
в развитието на
процесната
автоматизация.

®

ISSN 1311-0470
Инженеринг ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа
ООД. Всички права запазени. Никаква част от текстовете и илюстрациите в това списание не може да бъде
препечатвана или копирана под каквато и да е форма без
писменото разрешение от страна на Издателя. Авторските права на графичното оформление и статиите
принадлежат на Издателя. Авторските права на използвания илюстративен материал принадлежат на Издателя или на съответните му собственици. Издателят
не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, платени статии. Правата на всички споменати търговски
марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и
т.н. принадлежат на съответните им собственици.
Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД
са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев.

8

62

66

74

моноблокови
обработващи центри.

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

60

72

50 Вертикални

®

56

Полупроводникови
контактори - част II.
Особености при резистивни и индуктивни
товари. Трифазни SSC.

Помпи за течности с
висок вискозитет.

Съвременни технологии
в корпусите на
индустриалните LED
осветители.

Мониторинг и контрол
на водоснабдителни
системи.

Актуални решения за
вентилация в
индустрията.

Новости в безконтактните 3D измервателни
технологии.

главен редактор
финанси и администрация
рекламeн отдел reklama@tllmedia.bg
Дарена Мартинова
Таня Терзиева
Петя Найденова % (02) 818 3810 0888 414 831
% (02) 818 3828 0888 335 882
% (02) 818 3858
d.martinova@tllmedia.bg
Мариета Кръстева % (02) 818 3820 0888 956 150
0888 335 881
tanya@tllmedia.bg
редактори
Анна Николова % (02) 818 3811 0887 306 841
editors@tllmedia.bg
Мирена Русева % (02) 818 3812 0889 717 562
Петя Накова
0889919256
Галина Петкова % (02) 818 3815 0889 919 253
Пепа Петрунова
Габриела
Иванова % (02) 818 3813 0888 395 928
0878 361 379
Яница Цонкова % (02) 818 3821 0882 931 216
Елеонора Еленкова
% (02) 818 3822
маркетинг
Мария Кояджикова % (02) 818 3802 0889 256 232
и разпространение
abonament@tllmedia.bg
компютърен дизайн
Мирена Русева
prepress@tllmedia.bg
www.engineering-review.bg
m.russeva@tllmedia.bg
Теодора Бахарова
% (02)8183812 0889717562
1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
Камелия Кирилова
тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800
Емилия Христова
office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg
% (02) 818 3830
% (02)8183848 0887662547

декември 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2015

9

накратко
Инж. Нишан Бъздигян получи награда за иновации и технологии от
Сдружението на
Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик
присъди награда за иновации и технологии на инж. Нишан Бъздигян, управипредприемачите
тел на РАИС ООД. Тя беше връчена на инж. Бъздигян от председателя на
в Пазарджик
Сдружението инж. Евтим Янев на тържествена церемония на 12 декември
2015 г. Наградата бе присъдена за въведени в експлоатация файбър лазер от
най-ново поколение и разработването и пускането в експлоатация на роботизиран комплекс металорежещи машини.
„Това е третата награда, с която Сдружението на предприемачите в
Пазарджик отличава РАИС“, информираха от компанията. „През 2011 г. на
инж. Бъздигян бе връчена голямата награда Предприемач на годината, а през
2014 г. управителят на РАИС беше отличен със специална награда за принос
в утвърждаване авторитета на Сдружението на национално ниво“, допълниха те.
„Фирма РАИС планира да разшири производствената си база в Пазарджик,
като за целта закупи терен от 7 дка. В началото на 2016 г. предстои да
бъде направена първа копка на нов производствен цех“, съобщи управителят
на дружеството по време на церемонията.

FANUC със световен рекорд в производството на индустриални роботи
FANUC има инсталирани повече от 400 000 индустриални робота по
целия свят, което е нов световен рекорд в бранша, съобщиха от компанията.
„Факторите, които стоят зад този значителен ръст, се коренят в популярността на сериите FANUC R-2000i, LR Mate и на индустриалния колаборативен робот CR-35iA. Сериите FANUC R-2000i и LR Mate са най-продаваните
роботи на фирмата, а колаборативният робот определено предизвика интереса на потребителите. Именно колаборативните роботи допринесоха за
редица подобрения в производствения процес, включително и за създаването
на по-добри условия на труд и за повече икономия на разходи. Заедно с това
повишеното търсене на китайските производители, желаещи да преоборудват фабриките си и да внедрят най-нови технологични решения, даде силен
тласък на производството на индустриални роботи и изигра основна роля за
удвояването на производството на FANUC за последните седем години“,
коментираха от FANUC Europe.
„Достигането на този брой днес подчертава нашето място като водещ световен доставчик на средства за промишлена автоматизация и индустриална роботика. Невероятно горди сме, че счупихме световния рекорд и вярваме, че това е свидетелство за дългосрочните усилия на FANUC
в областта на иновациите и за непрекъснатото разширяване на приложното поле на автоматизацията с цел повишаване на производителността“,
сподели Конрад Гроос, ръководител отдел Маркетинг и продажби на FANUC
Europe.
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Microchip представи нови PIC микроконтролери с ниска
енергоконсумация
Microchip обяви, че разширява гамата си от микроконтролери с ниска консумация Low Power PIC. Новата фамилия PIC24F „GB6“ има 1 МВ Flash памет с
код за корекция на грешки (ECC) и 32 KB RAM, което я прави първата от 16битовото портфолио на Microchip, оборудвана с толкова голям обем памет.
Благодарение на разделената на два дяла Flash памет, и на възможностите за актуализация в реално време, микроконтролерите могат да поддържат
две независими софтуерни приложения едновременно, позволявайки едновременно програмиране в единия дял на паметта и изпълнение на кода на приложението от другия. Тези възможности правят фамилията PIC24F „GB6“ подходяща за индустриални, компютърни, медицински и фитнес приложения, за
мобилни устройства, изискващи дълъг живот на батерията, както и за устройства за съхранение и пренос на данни без нужда от външна памет. Приложенията включват още електромери, ОВК контролери и др.

Фирма Easy3D отбеляза Световния ден на 3D печата с Ден на
отворените врати
Българската компания Easy3D организира Ден на отворените врати в офиса си в София по случай първия Световен ден на 3D печата, отбелязан на 3
декември 2015. В инициативата се включиха още над 200 други фирми по цял
свят. „Основна цел на събитието бе да запознаем широката публика с технологията адитивно производство и отделните й етапи. Засегнахме трите
основни услуги, в които имаме най-силно ноу-хау: 3D моделиране, 3D сканиране
и 3D печат с FDM принтери“, разказаха от Easy3D. „Посетителите бяха разнородни, имаше много млади хора и студенти, дойдоха и ентусиасти, които
искаха да научат повече за 3D печата. Това е изключително целесъобразна и
ефективна технология за изработване на прототипи, макети и малки серии
детайли от пластмаса или метал. Особен интерес има от машиностроителната индустрия, както и от страна на рекламни агенции, които се занимават
с изработка на цялостен проект за опаковка на нов продукт“, допълниха от
фирмата. За да насърчи иновациите в българското производство, до края на
месец декември 2015 Easy3D предложи безплатна изработка на прототип,
детайл или набор от детайли за клиенти от определени индустрии.

Китайски инвеститор се интересува от проекта за нова мощност в
АЕЦ Козлодуй
Китайска компания проучва възможността за участие в изграждането на
нова мощност в АЕЦ Козлодуй. Вицепремиерът Томислав Дончев съобщи, че
до 3-4 месеца ще бъде изяснен икономическият модел, по който китайският
инвеститор може да участва в проекта.
Делегация с представители от китайската корпорация посети ядрената
електроцентрала в Козлодуй. Във визитата участваха заместник-министър
председателят по европейски фондове и икономическа политика Томислав
Дончев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, зам.-министър
Николай Николов и изпълнителният директор на АЕЦ Димитър Ангелов. Представени бяха възможностите за бъдещо сътрудничество в сферата на ядрената енергетика и по-специално при изграждането на нова ядрена мощност.
Наличието на енергийна и транспортна инфраструктура, опитен персонал,
връзка с енергийната система на страната и с тези на съседните страни
са сред предпоставките за бъдеща реализация на съвместен проект.
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Енерджи сорс бе сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS
От края на 2015 г. Енерджи Сорс въведе система за работа по междунаOHSAS 18001:2007
родните стандарти за Управление на качеството – ISO 9001:2008, Околната среда – ISO 14001:2004 и ЗБУТ – BS OHSAS 18001:2007 със сертификати
с международна валидност под акредитация от Изпълнителна агенция БСА
(EA BAS), съобщиха от офиса на компанията.
„Енерджи Сорс работи в областта на търговията с акумулаторни батерии, резервно електрозахранване, продуктов инженеринг и оптимизиране енергийни ресурси в проекти с различна специфика и мащаб. Фирмата е отговорна към клиентите си и е надежден бизнес партньор, който спазва изискванията по утвърдени критерии за управление на качеството на работните механизми. Фокусът в приложението им е върху управлението на процесите и
удовлетвореността на клиентите, също и гаранция за грижа и защита на
здравето и безопасността на хората, работещи под контрол на организацията. Водещ е стремежът ни за устойчивото развитие чрез управление на
екологични аспекти, като по този начин се намалява значително рискът за
околната среда“, разказаха от Енерджи Сорс.

Прието бе окончателно инвестиционно решение за интерконектора
Акционерите в съвместната проектна компания „Ай Си Джи Би“ - БългарГърция-България

ският енергиен холдинг и гръцката „Посейдон“, подписаха официално окончателно инвестиционно решение за изграждане на междусистемната газова
връзка между Гърция и България (IGB). На церемонията в Министерския съвет
присъстваха премиерът Бойко Борисов, министрите на енергетиката на
България и Гърция Теменужка Петкова и Панос Скурлетис, представители на
Европейската комисия и други официални лица.
Документът ангажира акционерите да осигурят финансиране, необходимо
за завършване на етапа на строителство. Предвижда се строителството
на интерконектора да се осъществи от четвъртото тримесечие на 2016
г. до средата на 2018 г., когато да започне търговската експлоатация. Прогнозният бюджет за изграждането на проекта е около 220 млн. евро. Очаква
се при влизането му в експлоатация интерконекторът да е с до 3 млрд. куб.
м. годишен капацитет, който може да бъде увеличен на следващ етап.

Бош Термотехника награди победителите в конкурс за инсталатори
Бош Термотехника връчи награди на победителите в конкурса „Най-добър
инсталатор на България“, който се проведе в периода 23 септември - 10 декември 2015 г. Победител е Наско Гетов от Световни Нови Технологии (София), който спечели голямата награда - автомобил Dacia Sandero. На второ
място бе класиран Илиян Минчев от Терм (Русе), който получи новия газов
котел Bosch Condens 2500W, а на трето място – Дамян Цветков от Тератерм (Плевен), с награда комплект професионални инструменти Bosch, акумулаторен перфоратор Bosch GBH 18 V-Li Compact и прахосмукачка Bosch GAS 15.
Финалът, до който след теоретичен тест достигнаха 12 фирми, се проведе в Българо-германския център за професионално обучение (БГЦПО), клон Стара Загора, където се намира базата за обучения на Бош Термотехника. Практическото състезание включваше три задачи: пуск на кондензен газов котел
с термоуправление, пуск на соларна инсталация за топла вода и писмен тест.

14

декември 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2015

15

накратко
ИПО спечели награда за индустриална сграда на годината
Специалната награда за индустриална сграда на конкурса Сграда на годината 2015 бе присъдена на фирма ИПО за новия им административен и сервизен център в град Карлово, който отвори врати през месец юни 2015 г.,
съобщиха от офиса на компанията.
В обекта ще се извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт на
двигатели Cummins, скоростни кутии Allison, дизелови генератори Cummins
Power Generation и горивни системи за тежкотоварни автомобили и пътностроителна техника в демонтирано или монтирано състояние на оборудването. Сградата е проектирана с три надземни етажа и сутерен. На кота 0 е
разположен главният вход за посетители на административната част на
обекта. Тук е и основното помещение за диагностика и техническо обслужване на двигатели и скоростни кутии. Обособени са зони за разглобяване, измиване, настройка и калибровка за отделните части и възли. С помощта на 8тонен мостов кран отделните елементи се транспортират в различните
сектори. „Изключително щастливи сме, че получихме тази награда за проект,
изпълнен изцяло с българско участие - от инвестицията през проектирането
до изпълнението. За нас е радост да имаме възможността да създаваме една
продуктивна и мотивираща среда за нашите служители“, споделиха от ИПО.

Четири предприятия получиха сертификати за инвестиция от БАИ
Българската агенция за инвестиции връчи сертификати на четири предприятия - Аркомат България и Стар АБС Инвест получиха сертификати за
инвестиция клас „А“, а Еско Трейд и Клайммат - за клас „Б“. Общата стойност
на четирите проекта е 6,33 млн. лв.
Проектът на Аркомат България включва разширяване на производствената дейност на фирмата с изграждане на фабрика в гр. Карлово за производство на кабелни снопове за автомобили. Възложителят на производството на
кабелните комплекти е турската фирма Делфи. Новоучреденото дружество
Стар АБС Инвест възнамерява да изгради логистичен център на обща площ
от 32 448 кв. м. за нуждите на куриерската фирма Спиди. Инвестиционният
проект на Еско Трейд за 1,5 млн. лв. включва изграждане на логистичен център
за складиране и съхранение на материали и суровини. Фирма Клайммат, част
от групата Уолтопия, планира изграждане на производствена база с административна и складова част, като инвестицията възлиза на близо 2,8 млн. лв.

Софийска вода проведе кръгла маса за борбата с климатичните
Софийска вода проведе кръгла маса, посветена на международната конфепромени

ренция на ООН в Париж за глобалните климатични промени (COP 21) и борбата с климатичните промени. В събитието взеха участие икономисти, студенти и преподаватели от Техническия университет в София, УНСС, СУ „Св.
Климент Охридски“, Нов български университет и др.
„Всички хора сме отговорни за опазването на нашата планета и можем да
допринесем за устойчивото развитие и опазването на природните ресурси.
Това е и един от водещите принципи в политиката на Веолия в световен
мащаб, която също така се прилага на практика и в Софийска вода“, заяви
Арно Валто, заместник-изпълнителен директор на Софийска вода.
Станислав Станев, директор „Експлоатация и поддръжка“ в Софийска вода,
представи реализирания проект за пречиствателна станция за отпадъчни води
в Кубратово като пример за кръгова икономика. Интерес предизвика представянето на новоизграденото столично предприятие за третиране на отпадъци. Директорът инженер Николай Савов обясни, че заводът работи съгласно
график за поетапно натоварване. Изпълнителният директор на Веолия Енерджи-Варна инж. Тодор Николов представи иновативния проект „Зелено Трошево“ във Варна, който ще пести въглеродни емисии и е възможно да стане
пилотен за съвременни урбанистични и екологични градски решения.
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ifm electronic
electronic достави
високотехнологично лабораторно
оборудване в Русенския университет
Фирма ifm electronic достави високотехнологично оборудване за модернизацията на лаборатория в Русенския университет „Ангел Кънчев“,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
компанията. Реновираната лаборатория към катедра „Автоматика и
мехатроника“, дисциплина „Сензори и
сензорни технологии“, която беше
официално открита през септември
т. г., е оборудвана със сензори за
следене на разстояние, позиция, ниво,
налягане, температура, сравнение и
разпознаване на обекти, 3D камери,
баркод четци и сейфти завеси от ifm
electronic.
В рамките на официалното откриване на модернизираната лаборатория експертите от ifm electronic направиха демонстрация на технологичните възможности на оборудването и запознаха присъстващите с
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предлаганата от фирмата продуктова гама на българския пазар.
„За лабораторията в Русенския
университет доставихме най-новото от предлаганото в момента подобно оборудване на пазара. То се
характеризира с висока производителност и удобство при работа.
Датчиците позволяват бързо и лесно инсталиране, свързване и въвеждане в експлоатация. Също така, те
предлагат много нови възможности
за постигане на по-висока производителност на машини и технологични процеси“, разказаха от фирмата.
След модернизацията студенти,
дипломанти и докторанти от катедра „Автоматика и мехатроника“
в университета ще имат възможност за практически занимания с
новото оборудване, инсталирано на
четири стенда. То ще може да бъде
използвано и за целите на различни

декември 2015

научни изследвания.
„Новото оборудване позволява разработването на различни приложения
в областта на автоматизацията с
технологии от последно поколение,
които се използват и в практиката.
Това ни дава възможност да доближим максимално университетското
обучение до реалните индустриални
процеси“, коментираха от Русенски
университет „Ангел Кънчев“.
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Задаваме
стандарти в
автоматизацията
инж. Теодор Маринов,
ръководител на направления
Дигитализирано производство &
Процесни индустрии и
Задвижвания на Siemens България,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Маринов, наскоро отчетохте поредна успешна финансова година. Каква е равносметката Ви
за постигнатото и какви бъдещи цели си поставяте във финансов план?

Наистина фискалната 2015 г. бе изключително успешна за направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания на Siemens България.
Реализирахме много значими проекти в сферата на водите, хартиената индустрия, фармацията и металургията, което даде своето отражение в отличните финансови резултати, отчетени от направленията. За фискалната 2015 г. отбелязахме ръст на приходите от 27%.
Междувременно стартирахме и нови важни проекти,
които се очаква да бъдат реализирани през следващите
години, и продължихме да затвърждаваме името на
Siemens България като лидер и иноватор в областта на
индустриалната автоматизация.
За наша радост усилията ни не останаха незабелязани както от нашите клиенти, така и от централата на
Siemens AG. В края на годината получихме 2 награди,
които целият ни екип приема като изключителна чест
и признание за усилията ни. С едната от тях - трето
място в категорията „Растеж“ - бяхме удостоени по
време на традиционната среща на нашите направления,
която ежегодно се провежда във Виена. Това действително е голямо признание за нас, тъй като сме заслужили това място в съревнование с общо 19 държави от
регион Централна и Източна Европа. Смея да кажа, че
другата ни награда е още по-голям комплимент за работата ни, тъй като тя ни отличава в световен мащаб.
Отличието ни бе присъдено за най-добре представило
се направление в областта на контролно-измервателните прибори измежду всички близо 200 държави, в които
Siemens присъства.
Приемаме тези отличия като индикация, че стратегията ни и ежедневните ни усилия са в правилната посока. Плановете ни за бъдещето включват по-нататъшно
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разширяване на клиентската ни база и пазарната ни
позиция в България и извън нея. Целта ни е да увеличаваме добавената стойност, която осигуряваме за клиентите и партньорите на Siemens България чрез нашите
продукти и интегрирани решения.
Как се измени пазарът на индустриалните технологии у нас през последните години? Като
дългогодишен специалист в областта какви положителни тенденции в производството наблюдавате?

Моите лични впечатления са, че все повече български
предприятия осъзнават необходимостта и ползите от
индустриалната автоматизация като ключов компонент от устойчивото развитие на един бизнес. Нашите индустриални технологии отговарят на най-високи-
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те стандарти за надеждност и ефективност, а благодарение на технологичното ни ноухау във всички индустриални сектори имаме възможност да предложим на
своите клиенти сигурно партньорство за непрекъснато подобряване на производителността и повишаване
на кoнкурентoспoсoбнoстта в дългосрочен план.
Една от тенденциите, която набира скорост и у нас
през последните години, е свързването между системите за индустриална автоматизация и ERP системите,
което осигурява значителна добавена стойност за една
компания. Вече има родни предприятия, които са готови
да инвестират в подобни решения. За мен това е ясен
сигнал, че българските фирми притежават нужната бизнес и технологична прозорливост, за да бъдат сред пионерите във внедряването на подобни комплексни решения.
Друга тенденция е засиленият акцент върху мониторинга на енергийните консумации и потоци. Фирмите се
ориентират все повече към ефективното и екологично
използване на енергията, инвестирайки в подобни технологии.
Бихте ли разказали повече за най-интересните
актуални внедрявания и реализации в български
предприятия, осъществени с високоефективни
решения на Siemens?

През 2015 г. завършихме доста мащабни проекти за
интегрирането на съвременни индустриални решения на
Siemens, които гарантират висока ефективност за компаниите, които ги използват. Такъв проект, например,
бе реализиран в завода за производство на опаковки и
хартия „Монди“ в град Стамболийски, където участвахме чрез наш партньор. Основната цел беше да се модернизира съществуващата система за безопасна експлоатация на СРКА чрез изграждане на автоматично управление на котела при нетипични технологични параметри. Там имахме задачата да доставим и пуснем в експлоатация нисковолтова апаратура за защита, контрол и
електроразпределение, както и задвижващи системи и
средства за автоматизация от последно поколение.
Конкретните технологии с марка Siemens, които доставихме, включват типово тествани табла SIVACON S8,
двигатели SIMOTICS, честотни преобразуватели
SINAMICS G150, разпределена периферия SIMATIC ET 200S
и трансформатори 6,0/0,4 kV. Резултатът бе подобряване на безопасността на работната среда и увеличаване на производствения капацитет.
През последната година работихме усилено върху
иновативен проект за 6-осни роботизирани системи в
Идеал Стандарт - Видима. Референтен за нас е и реализираният проект за процесен контрол в Балканфарма
Дупница. Друго знаково внедряване, изпълнено от наш
партньор, е за миксиране и интерлогистика в Брамак
Турция.
На каква стратегия за запазване на водещите
пазарни позиции на компанията се доверявате?
Каква е философията Ви за бизнес развитие на
направленията Дигитализирано производство &
Процесни индустрии и Задвижвания в корпоративен, маркетингов и технологичен аспект?

Направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания на Siemens непрекъснато
се стремят да задават нови стандарти в областта на
автоматизацията. В тясно сътрудничество с клиента
нашите експерти разработват и предлагат комплексни и устойчиви решения, осигуряващи по-висока производителност, по-ниски разходи и оптимизирано управление на процесите.
През следващата година възнамеряваме да поставим
още по-силен акцент върху сервизния бизнес на направле-
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нията. Вече имаме специализирано бизнес звено за сервизни услуги за металообработващи машини (Customer
Service Motion control/Machine tools), което предоставя
услуги, свързани основно с цифрово-програмните управления на Siemens. Вярваме, че инвестициите в поддръжка
и превенция се отплащат, особено когато става дума за
гарантиране на висока производителност, така че възнамеряваме в бъдеще да развиваме този тип услуги.
Работата с партньорски фирми също е ключова за
успеха на компанията. Продължаваме да работим за
въвеждането и разширяването на глобалната концепция
на Siemens Solution Partner. Програмата дава възможност
за тясна интеграция със специализирани инженерингови
партньори при изграждане на системи и цялостни технологични решения в ключови сектори, както и в цели
индустрии. Вече седем български компании са част от
програмата, което им осигурява достъп до световните
пазари, благодарение на факта, че концепцията е добре
позната на нашите клиенти.
Междувременно продължаваме да внедряваме т. нар. EBilling процес за автоматизирано електронно изпращане
на фактури още в момента на тяхното издаване, което
осигурява не само по-голямо удобство за клиентите, но и
помага за защита на околната среда. Горди сме и че сме
сред водещите направления в регионалния клъстър за
Централна и Източна Европа по отношение на електронния бизнес, като почти 70% от поръчките към двете
направления се изпълняват изцяло по електронен път.
Върху кои направления в разнообразното технологично портфолио на Siemens за индустрията
планирате да акцентирате през 2016 г.? От кои
глобални тенденции ще се ръководите?

Със засилването на глобалната конкуренция увеличаването на взискателността на клиентите и все по-бързо
навлизащите цифрови технологии, автоматизацията и
дигитализацията в производствената верига се налагат
като задължителен елемент за всички компании, които
залагат на дългосрочно развитие на бизнеса.
Концепцията на Siemens за Totally Integrated Automation
(TIA) позволява пълна хоризонтална и вертикална интеграция на производството, обединявайки системи за управление, задвижвания, комуникации, средства за визуализация, полеви устройства, решения за индустриална
сигурност и интегрирана безопасност. Посредством
тази платформа не само се проследява целият продуктов цикъл - от дизайна и проектирането, снабдяването
със суровини, през производството и доставката на
готовия продукт до осигуряването на поддръжка и сервиз, но се осъществява и гъвкава комуникация и обмен на
данни със системи за управление от високо ниво (MES/
ERP). Резултатът е прозрачно отчитане и разпределяне
на разходите в производството, както и възможност
за прогнозиране на финансовото отражение на специфични производствени процеси.
Съвременните индустриални системи за автоматизация като TIA Portal, предлагани от Siemens, осигуряват
сериозно конкурентно предимство, като гарантират
оптимизиране на инженеринговите разходи и увеличаване на ефективността на инженеринговия процес. Съвсем
скоро се очаква да излезе нова версия TIA Portal V14, която предстои да бъде представена официално по време
на Хановерския панаир през 2016 г.
Предстои излизането и на нова версия на системата
за процесен контрол на Siemens PCS V8.2. Междувременно компанията пусна на пазара и нови разработки в
сферата на двигателите, които са още по-енергийноефективни. Тези иновации позволяват на Siemens да остане на гребена на технологичната вълна, продължавайки да осигурява на клиентите си всичко необходимо за
успеха на техния бизнес сега и в бъдеще.
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Вече са одобрени
първите 202 проекта
за подобряване на
производствения
капацитет в МСП по
ОПИК 2014-2020
Калин Маринов,
заместник-главен директор на
Главна дирекция „Европейски
фондове за
конкурентоспособност“,
Министерство на
икономиката,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Маринов, каква е равносметката
за българските предприятия по отношение на
изминалия програмен период 2007-2013 г.?
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) 2007-2013
г. е в ключов етап от своето изпълнение – етап на приключване. До края на 2015 година следва бенефициентите да направят всички плащания и да приключат изпълнението на проектите си. Общият брой на бенефициентите по грантовите схеми на ОПРКБИ е 2084 със сключени 2591 договора, като те попадат в няколко категории
– съществуващи МСП и големи предприятия, стартиращи предприятия, клъстери, университети и др. В зависимост от фокуса на процедурите, те са получили целева
безвъзмездна помощ, за да осъществят проекти в някоя
от следните категории: 1) подобряване на производстве-
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ния капацитет, включително мерки за увеличаване на
износа и насърчаване на заетостта; 2) разработване и
внедряване на иновации; 3) повишаване на енергийната
ефективност в производството; 4) насърчаване на
сътрудничеството между научните организации и бизнеса чрез съвместни инициативи.
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В резултат на направените инвестиции по ОПРКБИ,
в подкрепените предприятия са въведени сертификати
за управление на качеството, което подобри процесите
на производство и управление в съответствие с международно признатите стандарти. Едновременно с това
се постигна и намаляване на средната възраст на технологичното оборудване и се повиши неговата енергийна ефективност.
Към началото на декември 2015 година разплатените средства по програмата вече надхвърлят 93% от
общия й бюджет. През първите четири месеца на 2016
г. предстоят и още редица финални плащания към бенефициенти. Към равносметката по ОПРКБИ задължително трябва да се добавят и над 7400 предприятия, които
се възползваха от финансовите инструменти по инициативата Jeremie.
Кои са най-съществените ползи от реализираните проекти за индустрията и икономиката
като цяло?
Насърчаването на инвестициите в България е основната предпоставка за развитието на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен
пазари. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за програмен период 2014-2020 (ОПИК) са елементи на Кохезионната политика, които допринасят и ще
допринасят за постигане на балансираност и преодоляване на различията в социално-икономическото развитие,
както между отделните райони на страната ни, така и
по отношение на България спрямо останалите страни
членки на ЕС. Средствата по двете програми представляват един от основните публични източници за инвестиции за българските предприятия. В допълнение, трябва да се отчете, че грантовите схеми и финансовите
инструменти са програмирани така, че да активират и
определен процент частен капитал в допълнение към европейските средства.
Как се развива ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 дотук? Кои са основните
бенефициенти по програмата и от какви
възможности могат да се възползват?
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. бе одобрена от Европейската комисия през март 2015 г., като реално стартира през месец май т. г. с обявяването на първата процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на българските предприятия, ориентирани към
подобряване на производствените процеси, разнообразяване на продуктовия асортимент и внедряване на нови
технологии. Това е процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия
(МСП)“ с три крайни срока. По първия краен срок вече са
одобрени първите 202 проекта, с които ще бъдат сключени договори до края на 2015 г. По тази процедура, както
и по цялата Приоритетна ос 2, е налице фокусиране на
подкрепата във високо, средно и нискотехнологичните
сектори и интензивни на знание услуги, определени в
Националната стратегия за насърчаване на МСП.
До дни предстои да бъде обявена и втора процедура
по ОПИК - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Тук фокусът ще падне върху подкрепата на
българските предприятия за повишаване на иновацион-
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ната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС),
като изпълнението на подкрепените проекти ще води
до пазарна реализация на продуктите, стоките или услугите в приоритетните направления на тематичните
области на ИСИС (мехатроника и чисти технологии; ИКТ
и информатика; индустрия за здравословен живот и
биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии). По процедурата е предвидена
приоритизация по отношение на няколко основни елемента, като наличие на регионална специализация съгласно
одобрената ИСИС, проекти, които се изпълняват на
територията на Северозападния район, надграждане на
резултатите по рамковите програми на ЕС, както и
подкрепа за еко-иновации. Общият бюджет на процедурата е 50 млн. евро, като допустими кандидати по нея
ще бъдат микро, малки, средни и големи предприятия.
Как ще бъдат стимулирани иновациите в стартиращи предприятия през новия програмен
период?
В момента за обществено обсъждане на интернет
страницата на програмата са публикувани насоки за
кандидатстване и пакета документи по процедурата
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ с бюджет 10 млн. лв, която ще бъде
отворена за набиране на проектни предложения през
януари 2016 г. За разлика от предишната процедура за
иновации, по тази допустими ще бъдат само стартиращи предприятия за изпълнението на проекти, водещи до
разработване на продуктова или процесна иновация в
приоритетните направления на тематичните области
на ИСИС. Стартиращи са предприятията, които имат
по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.
Какви мерки, свързани с енергийната ефективност в индустрията, ще се насърчават?
Третата процедура, която ще стартира съвсем скоро е „Енергийна ефективност в МСП“ Предвиденият
бюджет е 90 млн. евро. Чрез подкрепените проекти ще
се цели подобряване на енергийната ефективност на
предприятията и използване на енергия от ВЕИ. Ще се
подкрепят дейности, свързани с придобиване на ДМА и
ДНА (дългосрочни материални и нематериални активи),
които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията; извършване на строително-монтажни работи, които водят до намаляване на
енергоемкостта на съществуващия сграден фонд,
свързан непосредствено с производствения процес; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или
производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление.
Краят на годината и първите шест месеца на 2016
г. е изключително интензивен период за екипа на оперативната програма, тъй като на дневен ред е приключването на стария програмен период и в същото време
подготовката на процедурите от новата оперативна
програма.
Очаквайте продължение на разговора с Калин Маринов в следващия брой на изданието, в който той ще разкаже за възможностите в рамките на новия програмен период на ОПИК 20142020. В случай че имате конкретни въпроси към него, може да
ги отправите на имейл editors@tllmedia.bg.
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събития

Алмекс представи
актуални решения за
питейни и отпадъчни
води от Xylem
Н

а 1 декември т. г. в Пловдив
се състоя презентация на новостите в продуктовото портфолио на
световния лидер във водните технологии - Xylem, организирана от
фирма Алмекс - официалния дистрибутор за България на марките Flygt,
Wedeco, Sanitaire, Godwin и Leopold,
притежание на шведската компания
Xylem Water Solutions. В началото на
събитието Григор Йорданов, управител, приветства присъстващите,
представи накратко програмата и
лекторите.
Кале Пакаринен, регионален мениджър „Пречиствателни технологии“ за Източна Европа и Евразия в
Xylem Water Solutions Швеция, запозна присъстващите с възможностите за обработка на питейна вода с
озон. В рамките на презентацията
бяха представени характеристиките на сериите озон генератори
Wedeco GSO, SMOevo, PDOevo, приложими във водоснабдяването, хранително-вкусовата промишленост,
пречистването на отпадъчни води,
индустрията и др. „Дизайнът на една
озонова инсталация Wedeco включва
следните елементи: модул за подготовка на газ, озон генератор, охлаждаща система, въвеждаща система,
PLC и SCADA, измервателно устройство, озон деструктор", разказа той.
Следващият модул бе посветен на
технологиите за UV дезинфекция на
води с марка Wedeco. В него бяха
представени приложенията на тези
системи в третирането на питейни, отпадъчни и дъждовни води. „Сред
предимствата на системите за UV
дезинфекция Wedeco са високата надеждност, сензорите за наблюдение
на UV дозата и автоматичната избърсваща система, технологията
OptiDose за реален контрол на дозата и дългият експлоатационен живот на лампите от над 14 хил. часа
благодарение на подобрената технология EcoRay. Системите Wedeco на-
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мират приложение в пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води,
промишлени и напоителни
инсталации, аквариуми и
рибни стопанства, плувни
басейни и др.“, разказа г-н
Магнус Сьодер, мениджър
помпени технологии.
Акцент в следващата
лекция бяха технологиите за
пречистване на отпадъчни
води Sanitaire и миксерите
Flygt, включително различните типове потопяеми, компактни,
вертикални, средни и бавнооборотни миксери, както и джет миксерите и хидро ежекторите от Xylem.
Лекторите запознаха гостите със
системите за биологично пречистване и SBR реакторите ICEAS на
Sanitaire, с продуктите в областта
на аерацията и разбъркването, както и с референтните обекти на
компанията в България, сред които
пречиствателните станции за отпадъчни води във Варна, Созопол,
Сливен, Смолян, Раковски и др.
„Гамата Sanitaire обхваща системи за дифузна аерация и биологично
пречистване за пречиствателни
станции за битови и индустриални
отпадъчни води. Системите за
фино-мехурчеста дифузна аерация
осигуряват по-висока ефективност
на трансфер на кислород. Мембранните дифузори се отличават с подобрена равномерност, експлоатация над 12 години в битови и над 5
години в индустриални приложения.
Дифузорите серия Gold с модулна
конструкция гарантират най-висока
стандартна ефективност на аерацията“, поясниха лекторите. Лекторите обърнаха внимание и на преимуществата на технологията за
биологично пречистване ICEAS, която осигурява лесна поддръжка, високоефективна аерация, надежден технологичен процес, както и намалени
разходи за инсталация и експлоатация.

Семинарът продължи с презентация на джет аераторите Flygt, които предлагат редица предимства:
незадръстваща се N-помпа, лесна
поддръжка, опростен и бърз монтаж,
както и солидна стойка, намаляваща
вибрациите.
Гостите на форума имаха възможност да научат повече и за решенията за препомпване на отпадъчни
води Flygt. Гамата включва потопяеми помпи, миксери и оборудване за
механична аерация, което се използва в пречистването на питейни и
отпадъчни води, индустриални процеси, мини, строителство, а също
така и в напояването. Бяха презентирани серията помпи с революционното полуотворено самопочистващо се работно колело N3000,
помпите със завито едно- или многоканално работно колело C3000, помпите с режещи функции за течности, съдържащи сухи или влакнести
материи, F3000, пропелерните помпи Flygt за големи дебити и нисък
напор серия 7000 и др.
Семинарът завърши с презентация на оборудването за филтрация
Leopold и възможностите за пречистване на води чрез гравитачна
филтрация. „Технологиите Leopold
намират приложение в пречиствателни станции за питейни води,
третично пречистване на отпадъчни води, предварителна обработка
при обезсолителни инсталации и
други“, подчертаха от Xylem.
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БАЙЕР-БГ представлява световни
лидери в производството на машини
за обработка на листов материал
Машините, които БАЙЕР-БГ ЕООД - гр. Кърджали предлага на българския пазар, са символ на качество и надеждност и са познати в почти всички области на българската индустрия. Производителите, които компанията
представлява у нас, са с лидерски позиции всяка в своята
област - COHERENT LAZER, JORNS, AKBEND, BAYKAL,
EUROSTAMP, DIRINLER и други. Партньорите на БАЙЕРБГ произвеждат машини, които са с най-високо качество
и на световно ниво.

BAYKAL
е традиционен и дългогодишен партньор на БАЙЕР-БГ.
Историята на BAYKAL датира от далечната 1950 година. Днес BAYKAL е един от световните лидери в областта и изнася на 5 континента машини за рязане и огъване
на метални листове като абкант преси, гилотини, щанц
машини, плазмени и лазерни системи за разкрой, водно рязане, които са известни с качеството, технологичната
си иновативност и надеждност.
С производствени мощности, разположени на площ от
60 000 м2 в три различни площадки, BAYKAL е един от найголемите производители в Европа в своята сфера. Машините се произвеждат в модерни халета с високопроизводителна техника. За компанията работят 650 човека персонал, в това число 50 инженери с дългогодишен опит.
Партньорството на БАЙЕР-БГ и BAYKAL е повече от
успешно у нас и продължава да се развива. Компанията
има повече от 500 клиенти в България, като всички те са
лидери в своята област.

Иновативни технологии при CNC
фибролазерните системи за
разкрой на листов материал
В CNC фибролазерните системи за разкрой на листов
материал на машиностроителна компания BAYKAL е
внедрен най-новият лазерен резонатор Tera Diode. Иновативната технология, внедрена в третото поколение
лазерни резонатори на Tera Diode - WBC, е с директно
диодно генериране на лазерния лъч. Диодните матрици
позволяват комбиниране на некохерентни лъчи - каквато и да е дължина на вълната на диода.
Новото поколение лазерни резонатори с директен
диод са с по-висока продуктивност при преобразуването на електрическата енергия в оптична - ∼45%
ефективност на конвертора. Притежават високо качество на лъча, нечувствителност към отражения,
ниски оперативни разходи. Източник с най-висока
ефективност при рязане на стомана и други метали.
При една и съща мощност от 2000 W и разкрой на
"черни" ламарини, Tera Diode позволява разкроя на заготовки с дебелина 20 mm, докато при предишните поколения фибролазери диапазонът на рязане е 15-16 mm.
През 2014 г. "БАЙЕР-БГ" ЕООД достави и внедри в
производството на наш дългогодишен партньор фирма "Стимекс" ООД гр. Хасково, високотехнологична линия за производството на елиптични дъна. Поточната линия за производство на дъна за резервоари включва два отделни модула, които работят независимо от друг, хидравлична преса за оформяне на
дъното с автоматичен манипулатор и хидравлична
преса за оформяне на радиуса на дъното.
Линията е с капацитет за изработване на дъно
от листов материал с дебелина до 25 mm и максимален диаметър 5000 mm. Оформянето на дъното става автоматично, като по този начин се игнорира човешкият фактор и евентуалните грешки, които би
могъл да допусне операторът.
Ефективността на производството се увеличава
значително и от факта, че при оформяне на дъна с
дебелина на заготовката от 5 до 7 mm могат да се
изработват до 4 дъна едновременно.

6750 Ардино, ул. "Бор" №1
Тел.: 03651 40 36; Факс: 03651 40 46
GSM: 0878 95 84 24
bayar@bayer-bg.com, www.bayer-bg.com
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Организаторите
на Light+Building
2016 очакват ръст
на изложители и
посетители

Официалната пресконференция за предстоящото издание на водещото изложение за иновации в областта
на осветлението, електроинженерството и домашна и
сградна автоматизация Light+Building 2016 се състоя на
25 ноември 2015 във Виена, Австрия. Организаторите
от Франкфуртския панаир представиха най-важните
теми, които ще са акцент на събитието, както и своите очаквания за посещаемостта през идната година.
„Времето не спира, технологичното развитие – също.
Затова управлението на ресурсите и технологиите за
безопасност са въпроси, на които трябва да обърнем
внимание. На Light+Building 2016 пазарните лидери ще
представят редица продукти и решения от областта
на технологиите за безопасност и защита от хакерски
атаки, енергийна ефективност, намаляване на емисиите на въглероден диоксид и много други“, обясни старши
вицепрезидентът на Франкфуртския панаир Ирис Йеглица-Мосхаге по време на пресконференцията.
Освен технологии за безопасност, на Light+Building
2016 ще бъдат представени и редица интелигентни измервателни уреди и енергийни мрежи, възможности за
управление на интелигентни домове чрез приложения за
iOS и Android и сградни информационни модели (BIM). В
областта на осветлението пък Light+Building ще се съсредоточи върху модерните стилистични елементи, технологиите за контрол на осветлението, адаптирани
според естествения ход на дневната светлина, както и
осветлението с акцент върху човека, включително лечебно осветление и осветление за по-добър сън. Изложението ще се проведе под надслов „Където модерните
пространства оживяват“, а новото му мото олицетворява три ключови елемента за създаването на модерни
жилищни пространства - „Digital – Individual – Networked“
(„Цифрово – Индивидуално – Мрежово“).
Light+Building ще се проведе от 13 до 18 март 2016
г. във Франкфурт, Германия. В предишното издание на
изложението взеха участие над 2400 изложители и 211
хил. посетители, а организаторите предвиждат през
2016 г. те да са съответно със 7% и 8% повече.
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Машини за
обработка на
листов материал технологичен и
продуктов преглед
В продължение на статията, посветена на възможностите и спецификите на машините за обработка на листов материал, списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, покани за
коментар водещи производители и доставчици на решения в областта. Представяме ви някои от
най-актуалните оферти за българския пазар, подредени по азбучен ред на техните доставчици.

Предлагаме на своите клиенти последно
поколение машини с внедрени найактуалните постижения в сектора
АРАМЕТ ЕООД предлага на българската индустрия
широка гама машини и системи за обработка на листов
материал – автоматични системи за 2D лазерно рязане,
машини 2D & 3D плазмено рязане и машини за газо-кислородно рязане на листов материал, CNC хидравлични абкант преси, CNC хидравлични гилотини, CNC координатни преси с марката ERMAKSAN, хидравлични вал-машини
за обработка на листов материал с марката SAHINLER.
Машини за премахване на оксидация след лазерно рязане,
както и премахване на шлаки след плазмено и газо-кислородно рязане, заглаждане на ръбове и премахване на заусенъци след щанцова обработка с марката LISSMAC.
АРАМЕТ ЕООД залага на динамиката в развитието си
и ориентира изцяло дейността си към изискванията и
очакванията на клиентите по отношение на технологиите. В унисон с развитието на технологичните новости в машините за обработка на листов материал компанията предлага на своите клиенти последно поколение машини с внедрени най-новите постижения в сектора. Благодарение на това позволяваме на всички наши
клиенти да постигнат максимална ефективност на процесите на рязане и огъване и да могат да бъдат конкурентоспособни на световните пазари. Потвърждение за
това е предлагането на последната новост в сектора,
а именно за автоматични системи 2D лазерно рязане на
листов материал с фиброоптичен лазерен източник
Fibermak Gen-3 G-Force и CNC хибридни хидравлични абкант преси.
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Автоматичните системи за 2D лазерно рязане на
листов материал с фиброоптичен лазер източник
Fibermak Gen-3 G-Force с марката ERMAKSAN са поредното постижение в сектора. ERMАKSAN започна производство преди няколко години с Gen-1 и Gen-2. В началото на
2015 г. представи Gen-3 за първи път както на българския, така и на световния пазар. През годината премина
през Fibermak Gen-3 Pro и в края на годината представи
последното постижение в сектора Fibermak Gen-3 G-Force
на международното изложение в Щутгарт.
Fibermak Gen-3 G-Force постига 15% по-висока производителност на час, средно 30%, благодарение на по-голямото ускорение гарантира несравнима бързина и много
по-кратки цикли на изработка на детайлите за рязане.
Технологията за 2,5 G ускорение е налична при серията
SM във версията Momentum Gen-3 G FORCE. Това ускорение е характерно за моделите със серводвигател
Momentum Gen-3 Pro и всички предстоящи версии.
ERMАKSAN постига всичко това благодарение на
дългогодишното партньорство на R&D отдела със световни лидери като IPG, PRECITEC, BECKHOFF, LANTEK в
сектора за машини за лазерно рязане на листов материал с фиброоптичен лазер източник.

инж. Живко Димитров,
управител на АРАМЕТ ЕООД

Bosch Rexroth предлага иновативни
персонализирани решения за обработка
на листов материал
Bosch Rexroth предоставя разнообразни иновативни
персонализирани решения за листообработка на българския пазар чрез фирма БР Техника, основен търговски
партньор и сертифициран сервизен център на компанията у нас.
С лесни за интегриране мултитехнологични продукти, функционални модули и системни решения, компанията представя редица решения, повишаващи енергийната ефективност и производителност в много класически приложения в индустрията.
Системата, състояща се от асинхронен двигател с
маховик и аксиално-бутална помпа A4, задвижва хидравличен радиално-бутален мотор. Асинхронният двигател
с маховик първи се довежда до номиналната скорост на
въртене и енергията се прехвърля чрез помпата на хидравличния мотор. Скоростта на изхода на радиално буталния двигател може да се променя непрекъснато, като
се използва ъгловото завъртане на помпата. Изходната
мощност на радиално-буталния двигател след това е на
разположение в целия диапазон на скоростта.
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шения да следват модулния принцип.
За абканти Bosch Rexroth предоставя множество готови за инсталиране, тествани функционални модули за
реализиране на системи с хидравлични или електрозадвижвания. В зависимост от размера и приложението
задвижващи модули, състоящи се от електромотор,
хидравлична помпа с променлива скорост от фамилията
Sytronix и вентилен блок, са на разположение за хидравлично задвижвани абкант машини. Машинните конструктори имат избор от 1 до 3 блок варианта и имат
решение, което им дава висока степен на индивидуалност, продуктивност и безопасност.

БР Техника

Когато натоварването се забави, получената енергия може да бъде съхранена в маховика. След това във
фазите на ускоряване тази енергия се възстановява. Това
позволява значително намаляване на инсталираната електрическа мощност на двигателя. Допълнителното инсталиране на регенеративни контролни единици дава
възможност за обмен на енергия с други потребители.
Това позволява по-нататъшно значително намаляване на
консумацията на енергия.
С решенията си за автономни хидравлични оси Rexroth
предлага на инженерите предимствата на хидравлично
линейно движение без необходимостта от инвестиране
на средства в хидравлични агрегати и необходимите
тръби. Решението се състои от готов за инсталиране
модул с интегрирана, напълно затворена хидравлична
верига, контролен блок с дигитални вентили и хидравличен цилиндър. Мощността се доставя от хидравлична
помпа с променлива скорост от фамилията Sytronix.
Автономната ос се нуждае единствено от електричество и може да комуникира с контролните системи чрез
multi-Ethernet интерфейс. По този начин оста може да
бъде адаптирана и оптимизирана към съответната
функция за задвижване. Това позволява машинните ре-
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Плазма Сервиз предлага
високотехнологични портални машини
Vanad за обработка на листов материал
Фирма Плазма Сервиз предлага на българския пазар
широка гама специализирани машини и консумативи за
металообработване. Акцент в каталога ни са високотехнологични машини за термично рязане с ЦПУ от чешкия производител Vanad, работещи със следните технологии: плазма, лазер, газо-кислородно рязане, 3D рязане.
Порталните машини Vanad са подходящи за обработка
на листов материал с различни дебелини в разнообразен
набор от приложения.
Vanad BLUESTER е машина за термично рязане с ЦПУ,
проектирана за рязане на метални листове с големи
размери и с дебелини до 400 мм чрез плазмена или газокислородна технология. Машината е оборудвана с изцяло автоматична 3D плазмена глава и се отличава с висока производителност и прецизност, възможност за
автоматично регулиране на портала и дигитално измерване на позиции.
Vanad PROXIMA е портална CNC машина за газо-кислородно и плазмено рязане на големи метални листове с
дебелина до 200 мм и ширина до 6100 мм, която се характеризира с висока ефективност и прецизност дори
при високи натоварвания. Високоточната машина раз-
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полага със сензорен екран за управление, възможност за
едновременно рязане с до 8 газо-кислородни горелки и
висока товароносимост на портала.
Друга високоефективна портална система за газокислородно и плазмено рязане, предимно в по-малки и
средни по мащаб приложения, е Vanad SUPREMA. Машината е оборудвана с няколко горелки и е подходяща за
бързо и прецизно рязане на листов метал с максимална
надеждност и отлична динамика. Запалването на газокислородната горелка е чрез електрическа искра. Vanad
SUPREMA разполага с USB и LAN входове за трансфер на
програми за рязане към програмното управление, система за автоматизиран контрол на възпламеняването и
на височината на горелките и лазерен маркер за задаване на изходната позиция на горелката. Подготовката и
настройката на машината за работа се извършват посредством CAD/CAM софтуер.
За бързо и точно термично рязане на метални листове с дебелина до 50 мм е предназначена порталната
машина с ЦПУ Vanad KOMPAKT. Моделът се отличава с
висока производителност и компактни размери. Машината може да бъде оборудвана със спомагателни технологии за пробиване, маркиране, етикетиране в допълнение към рязането.
ARENA е сред порталните машини в гамата на чешкия производител на оборудване за термично рязане,
специално насочени към фирми и предприятия със среден
мащаб на операциите. Предимствата на машината
включват висока прецизност и надеждност, минимални
загуби на материал по време на рязане и оптимална
ефективност. Vanad ARENA е предназначена за обработка на метален листов материал с дебелина до 150 мм.
Машината за термично рязане с ЦПУ Vanad MIRA
работи отлично със стандартни системи за въздушноплазмено рязане, тъй като дизайнът й е базиран на концепцията за портални CNC машини за газо-кислородно и
плазмено рязане на листов материал. Моделът разполага със собствен модул за газо-кислородно рязане за обработка на метални листове с по-голяма дебелина.

Николай Найденов, управител на Плазма Сервиз

DURMA HD LASER3015 обединява в себе
си технологичните новости в
листообработващата промишленост
Фирма Полимета С ООД е официален представител
на машините DURMA за България от 2003 г. Със своето
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годишно производство Durmazlar Machine е най-големият производител на маталообработващи машини в Турция, както и водещ производител на световния пазар.
Днес, повече от половин век след създаването си,
Durmazlar Machine прави износ за 82 държави в света и
притежава общо над 150 000 кв. м затворена производствена площ и над 1500 служители, като стремежът на
фирмата е към постоянно усъвършенстване.
Машините, които DURMA произвежда, притежават
предвидена система за намаляване на консумацията на
използваната ел. енергия: всички машини са с цифровопрограмно управление; настройка за изключване на машината, машината се изключва след определено време
на работа на празен ход; "спящ режим" поставя машината в режим на ниска консумация, докато е в режим на
програмиране; настройка за изключване на стружко
транспортьорите, автоматично ги изключва след определено време на работа на празен ход; настройки за
пестене на енергия на дисплея.
DURMA HD LASER3015 включва в себе си качество,
надеждност, новостите на технологиите в листообработващата промишленост и напълно ще оправдае очакванията на клиентите за висока ефективност и скорост,
точност, широк диапазон на приложение, ниска себестойност на работа и поддръжка, което е резултат от постоянни изследвания и диагностика. DURMA HD LASER
ще оправдае напълно и очакванията за продукт с приятен технически дизайн и функционалност.

DURMA HD LASER може да изпълнява бързи и прецизни
рязания на много тънки контури благодарение на тесния
диаметър на лазерния лъч (R=0,130 мм). Времето за преминаване между контурите е малко. Лазерното рязане е
най-продуктивният метод за изработка на детайли с
отлично качество за единица време. В сравнение с други
методи за рязане на детайли, при този метод се получават по-чисти и гладки повърхности на среза, остър срез
и монтирането може да бъде извършено директно, без
довършителни процеси.
DURMA HD LASER3015 притежава надеждна, здрава,
монолитна и високодинамична конструкция, която е изработена благодарение на над половинвековен опит на
фирма DURMA в производството на металообработващо оборудване. Високият клас машина с лазерно рязане,
произведена в Турция, се предлага на световния пазар за
листообработващи машини с голям набор от конвенционални резервни части и консумативи. Фибро лазерът е
най-бързият и най-качествен метод за разкрояване на
листи от различни дебелини в диапазон от 0.3 мм до 35
мм от всякакъв вид материал, което го прави и много
ефективен. Бързината му по време на работа достига
до 35 000 мм/мин.
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Полимета С има доставени на българския пазар досега 9 машини за фибролазерно рязане, като през 2014 г.
инсталирахме първия и в България, и на Балканския полуостров 6 kW фибро лазер, който достига дебелина на
рязане 30 мм meld steel и 25 мм s.s.

Георги Белчев, управител на Полимета C

Започваме производството на машини
за обработка на листов материал през
2016 г.
До момента РАИС има в производствената си гама
само машини, които обработват детайли чрез струговане и фрезоване, като нашата работа ни поставя сред
най-добрите. Разбира се, ние ще продължим да развиваме тези наши машини. Но тъй като в България липсва
производител на машини за обработка на листов материал, преди време ние проявихме интерес към тази област, проучихме потенциала на пазара. Като начало искаме да се насочим към производството на машини за
лазерно рязане, като ще започнем с вграждането на fiber
laser генератор, произвеждан от фирма FANUC, оборудван със софтуер и ЦПУ на FANUC, на разработена от нас
механична конструкция на машината. Параметрите,
които сме заложили, като производителност се доближават до параметрите на машини на световноизвестни производители. Имаме желанието да покажем нашата установка тази година на изложение в Германия,
което е специализирано за машини за обработка на листов материал.

Като политика ние не искаме да заложим само на
високи скорости за рязане, а ще предложим и съвременно
технологично решение за захранване на машината с
листов материал, както и отвеждането на отрязаните
детайли от машината. Така ще можем да демонстрираме не само бързо рязане по зададена траектория, но и
осигуряване на непрекъснат процес на работа. В момента всички предлагат много бързи машини – с много висока скорост на преместване и ускорения от 4 до 6 пъти
G, но малко от тях предлагат допълнителна автоматизация като стандартна окомплектовка към машината,
която действително да увеличава производителността. На повечето установки за рязане детайлите се слагат ръчно, а това забавя процеса като цяло. Ако желаете автоматизация, е необходимо да си купите робот и
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да го програмирате – това пък повишава цената драстично. Нашето решение е доста по-различно, тъй като
машината ни е със заложена автоматизация.
За разширяване на производството ни с машини за
обработка на листов материал ние закупихме терен от
7 декара и започваме изграждането на нов цех в Пазарджик. Проектът ни вече е готов. Минал е необходимите
съгласувания с различни държавни и общински институции. Планираме да направим първа копка през януари 2016
година, а докато строителството бъде завършено, ще
започнем производството на машини за лазерно рязане
на листов материал в сега съществуващото предприятие на РАИС в Пазарджик.

Инж. Нишан Бъздигян, управител на РАИС

Специализираният софтуерен модул за
конструиране на щанци NX Mach 3
Progressive Die Design значително
улеснява процесите
Eдна от най-разпространените технологии за обработката на листов материал e щанцованетo. Конструирането на щанци е сложна задача, част от която изисква задълбочените познания на опитните конструктори, друга част представлява рутинни операции, напълно
по силите на по-неопитни колеги. За оптимизиране на
конструкторската работа Siemens PLM разработи модула NX Mach 3 Progressive Die Design. Неговата задача е
да обобщи експертните познания и практическия опит,
за да напътства конструктора, без значение от неговия
стаж, в процеса на моделирането и изработката на
щанцата. В този смисъл NX Mach 3 Progressive Die Design
на Siemens PLM е специализиран софтуерен модул от повисок клас, замислен изцяло в помощ на CAD/CAM конструкторите на щанци, чийто традиционен начин на работа в момента е базиран на класически 3D софтуер, в
най-добрия случай обогатен с библиотеки от типови
детайли. NX Mach 3 Progressive Die Design автоматизира
редица операции.

Първата от тях е дефинирането на нов проект; изборът на материал със заложените му формули на деформируемост; довършителната параметризация на
импортирани несъвършени твърдотелни модели във
формат STEP, IGES и др.

декември 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2015

35

във фокус
Друга операция, подлежаща на автоматизиране, е
превръщането на елементите от формата в процеси
(огъване, щанцоване, щамповане, изтегляне); изчисляването на разгънатото състояние; дименсиониране на
ламаринената лента, оптимирането на процента отпадък; 3D симулацията на всички операции по рязане и
огъване.
NX Mach 3 Progressive Die Design автоматизира също
така и конфигурирането и производството на активния инструмент (поасон, режещи ръбове); подбора на
стандартни части за конструкцията на инструмента
(винтове, щифтове, плъзгачи); фрезоването на плочите.
NX Mach 3 Progressive Die Design работи по определен
начин. Съветник, който води конструктора през стъпките на изграждане на модела на щанцата; библиотеки от
стандартни части и заготовки; автоматично "пренасяне" и съгласуване с инструмента на 3D модела на формата за щанцоване.
Разполага с вградени проверки за деформируемост,
допустимост и реализуемост на формата; изграждане
на библиотека от цели възли от детайли; "рециклиране"
на налични сходни модели като основа за моделиране на
нови, реален 3D модел на инструмента; готов модел за
NC-производство; при работа с фичъри FBM (Feature-based
machining), каквато възможност предлага NX CAM, машинното време на фрезата при производството на
щанцата може да се съкрати до 4 пъти.
NX Mach 3 Progressive Die Design е внедрен успешно
от нас в конструкторския отдел на Шети България
ЕООД, с. Костиево, обл. Пловдив, където съществено

улеснява процеса на конструиране на щанци за производство на сложни детайли от жилава неръждаема стомана, изключително взискателна към начина на разделяне и формоване. Вградените предварителни проверки
предпазват производителя не само от излишен брак на
материал, но и от нарушаване на договорни срокове.
NX Mach 3 Progressive Die Design се предлага и във варианта на надстройка над CAD продуктите на NX oт
серията NX Mach. Солтех ЕООД е официален представител на Siemens PLM за България и е надежден партньор на българските предприятия при внедряването на
комплексни решения за металообработващата индустрия.

Момчил Якимов, мениджър продажби CAD/CAM,
Солтех ЕООД

Най-голямата комбинирана дробометна
машина WHEELABRATOR намалява
значително времето за обработка
WHEELABRATOR Technology в Mетелен, Германия, внедри своята най-голяма комбинирана дробометна машина
в технологичния център на Liebherr Container Cranes в
Киларни, Ирландия.

Новата дробометна машина почиства отделните
компоненти на кран с тегло до 52 т и с размери до 52
метра дължина, 3.5 м ширина и височина 4,2 m. Новото
оборудване е проектирано като комбинирано преминаване през монорелсова бластираща машина и е 36 метра дълго, 8 метра широко и 8 метра високо, и се дели на
две по дължината на оста на транспортиране.
Преди да инвестират в тази нова машина, огромните заготовки са били бластирани ръчно от оператор в
кабина с размер на телефонна, която се движи по протежение на надлъжната ос на детайла. Работата е физически трудна и отнема между 8 и 12 часа - няколко
оператора ръчно чрез въздух бластират отделните
компоненти на крана. Преминаването от ръчно бластиране с въздух към автоматизирано съкращава времето за обработка до 5 часа за част – общото време
намалява с между 35% и 60% в сравнение с предишния
процес.
Новата дробеструйна машина е революция за операциите и в конкретния случай е идеалното разширение на
съществуващата ръчно въздушно бластираща зала.
На българския пазар решенията на WHEELABRATOR
Technology се предлагат от фирма Хофман Консулт България.

Стоян Тонев, мениджър продажби, Хофман
Консулт България
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Оптични
комуникационни
компоненти
Част II. Оптични предаватели, приемници и приемо-предаватели.

В

Стефан Куцаров

предишния брой на сп. Инженеринг ревю бяха разгледани структурните особености на оптичните
комуникационни мрежи, както и дискретните прибори за реализацията
им – драйвери, източници и приемници на светлина. Тук продължаваме с

Оптичните предаватели
Обикновено те са в модулно изпълнение с масово използвано наименование Transmitter Optical SubAssembly (TOSA), а поради своето
естество са за осигуряване на еднопосочни връзки (Simplex Transmission).
В структурата на предлаганите от
различните производители има значителни различия, но с известно приближение те се свеждат до опростената блокова схема на фиг. 1. Данните от диференциалния вход IN
преминават през изравнителя EQ за
осигуряване на практически еднакво
ниво на сигналите в целия честотен
обхват. Блокът CDR (от Clock and
Data Recovery) осигурява обработката на данните и необходимите за

целта тактови импулси, който
в някои модели (без това да е
задължително) се управлява от
D
IN
EQ
CDR
микроконтролера UC, обикновено свързан към някой от масово
използваните интерфейси (наUC
пример I2C).
Един от разпространените
Фиг. 1.
начини за реализация на CDR е
като самостоятелна ИС, пример за на табл. 1 са основните оптични
каквато е GN2425 на Semtech, пред- параметри на типични предаватели,
назначена за обхвата 25-28 Gbps. като l е максималната дължина на
Друг типичен случай е EQ и CDR да установяване на връзка, а в колона 6
са самостоятелна ИС, например са електрическите параметри, като
ADN2927 на Analog Devices. Накрая е VIL и VIH са логическите нива на входрайверът DD за захранване на LD
да съответно за „0“ и „1“, а ZIN е
или LED, от който заедно с куплунга импедансът между изводите на IN.
зависи с какви видове оптични влак- Предавателите на редове 1 и 2 рана може да работи предавателят. ботят с приемниците на същите
Техният диаметър OF∅ е един от паредове в табл. 4, като тези на редораметрите на предавателите, като ве 2 имат 12 паралелни канала, всене трябва да се забравя, че по-голям ки от които с дадената DR. Това
диаметър означава възможност за обяснява приложенията в мрежи 100
подаване към него на по-голяма Ро и Gbps. Особеност на предавателя на
съответно увеличаване на дължина- ред 2 е и установяването на 8 вида
та на връзката.
изравняване чрез 3-битово число, поТипични схеми за свързване на давано на EQ от UC. Специално предпредавателите обикновено се дават назначен за тестване на видеосисв документацията им. В колони 4 и 5 теми е предавателят на ред 3, като

Таблица 1. Оптични предаватели.
Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

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

Po,m W ] (tr/tf,ns)
[ O F Æ ,m m ] { l ,m }

1

HFBR-1119TZ

Avago

0,266 (1310) [137]

12,6-39,8 (2/2); [50/62,5]
{1500}

2

AFBR-811FH3Z

Avago

1,25-10,3125 (850)
[0 ,3 5 ]

0,468-1,74 {400}

3

SPS-7110VW-1TG

O p to w a y

0,05-1,5 (1310) [3max]

O p to w a y

0,05-3 (1310è1550)
[1 ,5 ]

0 ,2 -1 (1 ,5 m a x / 1 ,5 m a x )
{21k}
0,316-1 è 0,158-0,5
(0,8max/0,8max) {10k}

2,5 è 3,3/280 è 105
(0,4max/2,3min) [100]
3,3 ±0,17/130
(0 ,8 m a x / 2 m in )
3,3 ±0,17/200
(0 ,8 m a x / 2 m in )

Toshiba
S e m ic o n d .
Toshiba
S e m ic o n d .

10-4-0,015 (650)

0,00794-0,0316

5 ± 0 ,2 5

Àóäèîñèñòåìè

-4 0 ¸ + 8 5

0 ,0 0 0 5

0,02-0,0631 {0,2-10}

5 / 1 ,5

Ïðèáîðè ñ ìàëêà êîíñóìàöèÿ

-40¸+85 (13x10,8x8,5)

4 SPB-9110VW-T3T5G
5

TOTX1300(F)

6

TOTX1352(F)

38

V CC,V /ICC,m A (V IL/V IH,V )
[ZIN ,W]

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

¹

5 ±0,5/165 (3,36/3,98)

Ï ðèëîæ åíèÿ

Ì íî ãî ì î äî âè î ïò . âëàêíà;
êîìóíèêàöèè òî÷êà äî òî÷êà 0¸+70 (41x12,2x9,8)
100G; 10G Ethernet;
0¸+70 (22x18,6x15,6)
âèñîêîñêîðîñòíè âðúçêè
SMPTE292M/297M259M çà SD- 0¸+70 (55,5x14,8x11,6)
S D I è H D -S D I
S M P T E 2 9 7 -2 0 0 6 ç à S D -S D I ,
0¸+70 (58x14,8x11,5)
H D -S D I , 3 G -S D I
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Таблица 2. Усилватели на импеданс.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Z t ,k W ( I i,p -p ,m A ) [ B W ]

R o,W (U om ax,m V )
[ V C C ,V ]

1

ADN2821_2

A n a lo g D e v ic e s

2; (0,2) [15kHz-9,5GHz]

5 0 ; (5 2 0 ) [5 ]

2
3
4
5
6

A D N 2882
MAX3970
N T25L59
ONET8541T
ONET2591TA

Analog Devices 3,7; (0,045) [12kHz-3,5GHz]
M a x im in t e g r a t e d
0,6; (0,13) [9GHz]
S e m te c h
2 9 [1 ,5 G H z ]
Texas Instruments
4 [3 0 k H z - 9 G H z ]
Texas Instruments
2 ,6 [4 0 k H z - 1 ,8 G H z ]

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

Ï ðèëîæ åíèÿ

Ìîäóëè çà 10,7Gbps SONET/SDH OC-192/STM-64
-4 0 ¸ + 9 5 (1 ,2 x 0 ,7 x 0 ,2 5 )
10G Ethernet
Ïðèåìíèöè çà 4,25Gbps SFFÑ8472
-4 0 ¸ + 9 5 (1 ,2 x 0 ,7 x 0 ,2 5 )
10,3G Ethernet OC-192
0¸+85 (1,35x0,864)
G P O N 2 ,5 G b p s
10G Ethernet 8G/10G Fibre; 10GEPON SONET OC-192 -40¸+100 (1,04x0,87x0,203)
SONET/SDH çà OC-24 è OC-48; Gigabit Ethernet
-40¸+85 (1,18x0,78x0,203)

5 0 ; (2 6 0 ) [5 ]
50; (470) [3-3,6]
[3 ,3 ]
5 0 ; (3 0 0 ) [2 ,9 7 -3 ,6 3 ]
5 0 ; (2 0 0 ) [2 ,9 -3 ,6 ]

Таблица 3. Усилватели с ограничение.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
2

A D N 2891
MAX3971A

A n a lo g D e v ic e s
M a x im I n t e g r a t e d

3

SY88349N D L

4
5

NT24L71
ONET8501PB

D R ,G b p s ;(G ,d B )
[ U i,p -p , m V ] { t r , t f, n s }

0,155-3,2; (50) [3,5]
10,7; [2] {0,02/0,02}
2,5; (42); [5-1800]
M ic r e l
{0,15max/0,15max}
S e m te c h
1 ,2 5 ; (4 6 )
Texas Instruments 2-11,3; (34) [5];{0,028/0,028}

U CC,V ; (ICC,m A ) [V oL/V oH,V ]
{ U o ,p - p , m V }

2 ,9 -3 ,6 (4 5 )
3,3; (50) {240}

3 -3 ,6 ; (9 0 ) [0 ,3 5 / 2 ,7 ]
3 -5 ,5
2 ,9 5 -3 ,6 ; (5 0 ) {3 5 0 }

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

Ï ðèëîæ åíèÿ

OC-3/OC12/OC-48 Gigabit Ethernet 10GBASE-LX4
OC-92; 10G Cable 10G Ethernet
X G P O N .1 / G E P O N / G P O N G ig a b it E t h e r n e t
OC-3/12/24/48 Sonet/SDH
OC-3,OC-12, Gigabit Ethernet
10G Ethernet SONET OC-192/SDH-64

-4 0 ¸ + 9 5 (3 x 3 x 0 ,9 )
0¸+85 (4x4)
-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 0 ,8 5 )
-40¸+100 (3x3x0,9)

Фиг. 2.

всички операции се извършват чрез интерфейса I2C. С
подобно предназначение е предавателят на ред 4, но той
е двуканален.
Сравнително редки са модулите, работещи в широки
граници на околната температура (с възможност за
използване и в автомобили), каквито са дадени на последните два реда на табл. 1, а този на ред 5 работи с
приемника TORX1300(F). Практическа особеност е, че
двойките предавател-приемник обикновено са с еднакво
външно оформление.

Оптични приемници
Аналогично на предавателите, те също се реализират като модули и имат различия в структурата и съответно приложенията си. Масово използвана е блоковата
схема от фиг. 2, на чийто IN постъпва токът от LD. За
усилването и преобразуването му в напрежение се използва усилвателят на импеданс (Transimpedance
Amplifier) TIA, който е самостоятелна ИС и съвкупността му с LD обикновено се означава като ROSA (от Receiver
Optical Sub-Assembly). Напрежението от диференциалния
му изход постъпва на усилвателя с ограничение (Limiting
Amplifier) LA, понякога наричан Post Amplifier и Limiting Post
Amplifier. Освен допълнително усилване той осигурява контрол на напрежението от TIA и чрез блока си LOS (от
Loss-Off-Signal) изключва приемането при напрежение под
определен праг (в част от LA прагът се регулира чрез
външно управление). Втората функция на LA е премахване (Offset Cancelation) на нежеланата постоянна съставка във входното напрежение, а реализацията също е чрез
ИС. Вече споменатият блок CDR има различия от този в
предавателите, тук се нарича Receive Signal Conditioner
и също е отделна ИС. Пример за такъв CDR е ADN2926
на Analog Devices.
Усилватели на импеданс. Наименованието им се
дължи на това, че вместо коефициент на усилване по
напрежение имат като параметър предавателен импеданс Zt (или Z21 ) като отношение на изходното напреже-

40

Фиг. 3.

ние Uo и входния ток Ii. Действието им изисква да имат
малко входно и изходно съпротивление, имат множество
други приложения извън оптичните комуникации, а мерната единица на Zt е Ω (или V/A). Основните параметри
на популярни TIA са в табл. 2, като Ii,p-p е токът от връх
до връх, Ro е изходното съпротивление и Uomax е максималното изходно напрежение. Дадените на редове 1, 2,
5 и 6 се предлагат като кристал без корпус.
Усилватели с ограничение. Те също са ИС със специфични основни параметри коефициент на усилване по
напрежение (Small Signal Gain) G, минимално входно напрежение от връх до връх Ui,p-p (означавано от някои
производители като Differential Input Sensitivity) и изходни напрежения на лог.0 (VoL) и лог.1 (VoH), вместо или
заедно с които понякога се дава изходното напрежение
от връх до връх (Voltage Swing) Vo,p-p. При тези усилватели tr и tf са фронтовете на изходните им електрически
импулси, а основни сведения за типични усилватели с
ограничение има в табл. 3. За практиката е полезно да
се знае, че в документацията често се дава свързването на LA с подходящ TIA, пример за което е фиг. 3.
Съществуват ИС, съдържащи TIA и LA (Limiting
Transimpedance Amplifier), пример за каквато е ONET8541T
на Texas Instruments c Zt=4 kΩ, BW=30 kHz-9 GHz и DR=11,3
Gbps с приложения в 10G Ethernet, 10G EPON, SONET OC192 и 6G CPRI.
Модули на оптични приемници. Типични модули с основните им параметри са дадени в табл. 4, като често
те се предлагат в комбинация с предаватели със съвместими параметри, а почти винаги и със същия външен
вид и размери – например приемниците на редове 1, 2, 5,
6 и 8 в табл. 4 работят съответно с предавателите на
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Таблица 4. Модули на оптични приемници.
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Ì î ä åë

Ï ðîèçâ îä è ò åë

D R (l p ,n m )

P i , m W ] ( U o ,p - p , m V )
[R o,W]; {l,m }

V CC,V /ICC,m A (V oL/V oH,V )
[tr/tf,ns]

1

HFBR-2119TZ

Avago

266Mbps (1300)

{1500}

5±0,5/100

2
3
4
5
6
7
8

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

Ï ðèëîæ åíèÿ
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10G 100G Ethernet, IB-QDR, IB-DDR,
I B -S D R
LAN c POF, èíäóñòðèÿ, îôèñ è
á èò î âè óñò ð î éñò âà

0¸+70 (41x12,2x9,8)

AFBR-821FH3Z
Avago
1,2-10,3Gbps (850) 61,1ma{0x,;5(-540000)} [100]; 2,51±5% [è0,30,43/±05,0%4]/430 è 48
0¸+70
5 / 4 0 m a x (2 ,9 -3 ,4 / 3 ,9 -4 ,3 )
HFD7520-212
Honeywell 4-156Mbps (650)
6,31-631
0¸+70 (15,2x12,5x9,6)
[3 m a x / 3 m a x ]
1
,
6
5
3
,
5
G
b
p
s
(
7
8
8
;
P1RX4C-SX4D-01MM Omron
2 5 ,1 (5 0 0 )
3,15-3,54/127
4 -ê à í à ë í è â ð ú ç ê è
0¸+65 (48x16,5x10)
800; 825; 850)
0 ,0 5 -1 ,5 G b p s
10-1000; (660) [100];
SPS-7110VW-1RG
O p to w a y
3,13-3,47/120 [0,8/1,5]
SMRTE 292M/297M/259M âèäåîðóòåðè 0¸+70 (55,5x13,4x8,5)
(1260/1620)
{21k}
0
,
0
5
3
G
b
p
s
PTE 297-2006 SMPTE 424M
SBP-9110VW-R3R5G Optoway
10-1000; (660 {30k}) 3,13-3,47/150 [0,135/1,35min] âèäSåM
0¸+70
(1310/1500)
î ð ó ò å ð è S D -S D I ;H D -S D I ;3 G -S D I
9 ,9 5 -1 1 ,3 G b p s
10GBASE SONET OC-192 LR-2 DWDM
G N 3352
S e m te c h
2 {8 0 k }
3 ,3
(1265-1610)
s y s te m s
TORX1353(F)
Toshiba
0 -5 0 0 k b p s
4,47-79,4 {0,2-10} 4,75-5,25/0,3 (0,4max/4,2min)
Ïðèáîðè ñ ìàëêà êîíñóìàöèÿ
-40¸+85 (13,3x10,8x8,5)

Таблица 5. Модули на оптични приемо-предаватели.
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1 ,2 5 G b p s
(3 ,3 ± 5 % / 3 5 0 )
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A F B R -5 9 7 2 R

3
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SPM-7100WG

6

TODX2353(F)

D R (V C C ,V /IC C ,m A )
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Ï ðèåì íèê
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C I S P R 2 2 G E -P O N
650;(17max) [0,1-0,5]
6
5
0
(
1
7
m
a
x
)
Èíäóñòðèàëåí
0 ,2 2 -1 ,6
0 ,5 -0 ,9 [2 ,8 / 2 ,8 ]
{1 ,8 / 1 ,8 }
[2 -5 0 0 ]
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1261-1360;(7,7) [0,0316- (VCC-2min¸VCC-- 1261-1360 (7,7)
0 ,6 -0 ,9
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0,158] {2max/2max}
0,74max)
[0 ,7 9 4 m a x ]
[2max/2max] STM-1 ATM 155Mb/s
1500;(1max) [0,158-0,5]
0 ,2 -1 ,2
1260-1360
0 ,5 5 -0 ,8 5
SMPTE207-2006
{0 ,8 m a x / 0 ,8 m a x }
(0 ,5 m a x / 2 ,5 m in )
[7,94-15,8]
[0 ,8 m a x / 0 ,8 m a x ]
âèäåî ð óò åð è
850;(0,85) [0,126-0,5]
700-900
Ethernet1000BASE-0
,
5
2
,
4
0
,
6
2
(0 ,2 6 / 0 ,2 6 }
[20-1000]
SX 100-M5-SH-1
Ï
ð èá î ð è ñ ì àëêà
650 [0,02-0,0631]
[4,47-79,4]
(0 ,2 / 4 ,8 )
êîíñóìàöèÿ

редове 1, 2, 3, 4 и 5 на табл. 1. Приемникът от ред 4 е
за работа с „многомодови“ кабели (Multimode Fiber), в

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

0¸+70
(48,4x13,3x8,2)
-4 0 ¸ + 8 5
(21,5x15,9x12,6)
-4 0 ¸ + 8 5
(3 9 ,6 x 2 5 ,4 x 9 ,8 )
0¸+70
(58x14,8x11,5)
-10¸+85
-4 0 ¸ + 8 5
(22x15,5x8,5)

случая с 4 влакна, всяко от които е за лъч с определена
λp. Схемата на модула е дадена на фиг. 4 и показва, че за
всеки от лъчите има отделен PIN фотодиод и комбинация от TIA и LA, а изходите (Lane 0 – Lane 3) са диференциални. За диагностични цели са приемниците на редове
5 и 6, като последният е двоен – единият му канал е за
λp= 1310 nm, а другият е за 1550 nm. Последният от
характерните приемници на ред 8 е главно за прибори с
батерийно захранване и малки размери и се съединява
чрез POF.
Специфична категория са приемниците за прибори с
дистанционно управление чрез инфрачервени лъчи, пример за какъвто е TSOP6236FTR на Vishay, който е с λp=980
nm.

Оптични приемо-предаватели
Основната част от оптичните приемо-предаватели
(Optical Transceiver) са под формата на модули за двупосочна връзка, като за едновременния обмен в двете посоки ползват отделни оптични влакна с еднаква или
различна λp за приемане и предаване. Освен това връзките може да са от обект до множество обекти (Point to
Multipoint), а предаването и приемането да са съответно в пакетен (Burst) и постоянен режим (Continuous Mode).
Например такъв е модулът на ред 1 в табл. 5, която
съдържа основните параметри на типични модули на
приемо-предаватели. Полезно е да се има предвид, че
нараства относителният дял на модули за работа с POF,
какъвто е даденият на ред 2. В колона 4 са общите параметри на модулите, в колони 5 и 6 са оптичните и
електрическите на предавателя и в следващите две –
тези на приемника. Типична структура на приемо-предавател е дадена на фиг. 5 и тя показва практически задължителните диференциален вход и изход за данните,
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

Фиг. 6.

контролния изход за регистриране на приемане и вида
на куплунга за връзка към оптичния кабел.
С усъвършенстване на технологиите се увеличава количеството на ИС на приемо-предаватели, но те все още
не включват всички блокове на модулите. Първият типичен пример е ADN2928 на Analog Devices с опростена схема на свързване на фиг. 6. Приемането става чрез PD и
TIA, а предаването е с помощта на драйвера LDD и LD.
Стойността на DR е между 9,953 и 11,1 Gbps, а основните приложения са в мрежи 10 Gb Ethernet и SONET ОC-192.
С вграден LDD (ползва само външен TIA) е SY88432L на
Micrel за DR=155 Mbps-4,25 Gbps и приложения в SONET
OC3/12/24/48. Подобна е серията от десет ИС на
Semtech за работа с различни видове LD и вграден LA и
LDD. Предназначени са за DR между 2,5 и 11,3 Gbps и имат
приложения в EPON, GPON, 10GEPON и 10 Gb Ethernet. От
тях характерен е GN7354 с допълнителен блок за CDR и
съдържащ предавател до 2,5 Gbps и приемник до 10,3 Gbps.
Подобни на приемо-предавателите, но с разширени
възможности, са модулите с наименования Fiber Duplexer
и Fiber Duplex Module, които могат да осигуряват двупосочна връзка едновременно по два независими канала
(един във всяка посока) чрез едно или две оптични влакна.
Типичен пример е модулът HOD2135-142/GB на Honeywell
с различни λp (850 и 1300 nm) на каналите, който осигурява DR=25 Mbps и l=2 km.
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Тенденции
в развитието на
процесната
автоматизация
В

ажността на автоматизацията продължава да нараства в процесните индустрии с отпадането на бариерите между средствата за автоматизация, комуникационните и информационните технологии. Днес
ефективността на процесните системи се основава на развитието на
технологиите в областта на безжичните мрежи, полевите шини и платформите за мениджмънт на активите и управление на процесите.
Съвременната процесна автоматизация е насочена към цялостно
оптимизиране качеството на продукцията, повишаване безопасността на процесите, съкращаване на
непланираните прекъсвания, подобряване на ресурсната ефективност и
намаляване на въглеродния отпечатък в индустрията. Важен фокус
на технологичните подобрения в
областта е масовото производство,
където е налице огромен потенциал
за реализиране на икономии на енергия, ресурси и труд. Нараства търсенето на системи за автоматизация
на процесите в химическата промишленост и петрохимията, енергетиката, фармацевтичната индустрия и много други сектори, в които
съществуват възможности за цялостна процесна оптимизация и подобряване на процесния контрол.
Основно предизвикателство днес
се оказва проектирането на комплексни и мащабни разпределени системи за процесна автоматизация. Те
изискват нови методи и техники за
моделиране, усъвършенствани ди-
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зайн и функционалност на контролните технологии, възможности за
управление на сложни мрежи с голям
брой взаимодействащи помежду си
управляващи вериги, координиране на
множество автономни мрежови елементи и др.

Развитие на
комуникационните
технологии и протоколи
Еволюцията на комуникационните
технологии изигра огромна роля за
трансформацията в структурата на
индустриалните системи за автоматизация. До неотдавна комуникационната поддръжка на заводските технологии за автоматизация се дефинираше спрямо концепцията за компютърно-интегрирано производство
(Computer integrated manufacturing,
CIM). В тази йерархична структура
отделните устройства бяха проектирани за конкретни задачи, използваха се специфични мрежи за свързване на устройства, изпълняващи една

и съща задача на едно и също мрежово ниво. С развитието на технологиите в областта обаче полевите устройства стават все по-мултифункционални, повишава се интелигентността на оборудването, налага се модулният дизайн. Устройства като
сензорите например, които традиционно се използват за различни измервателни дейности, в съвременната
процесна автоматизация, все по-често се интегрират в системи за мониторинг и прогнозна поддръжка. Така
традиционната йерархична структура в стратегиите за процесен контрол постепенно се оказва недостатъчно функционална и бива изместена
от разпределена комуникационна архитектура.

Съвременни
комуникационни средства
в процесната
автоматизация
Най-широко използваните индустриални комуникационни технологии
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днес могат да бъдат подразделени в три основни категории: традиционни полеви шини, Ethernet-базирани мрежи и безжични мрежи.
В областта на полевата комуникация при технологиите за автоматизация се налагат стандарти и протоколи като Profibus, Fieldbus, Interbus, HART и др. Постепенно
нараства интелигентността на полевите инструменти,
които, освен за управление и мониторинг на процесни
променливи, днес разполагат и с функции за самодиагностика, както и за диагностика на процесите, в които са
интегрирани. С разрастването на тази тенденция се
очаква бум в полевите технологии, базирани на прогнозно
моделиране и поддръжка. Възможно е все по-ранно регистриране на потенциални проблеми и по-лесно идентифициране на потенциални зони за повишаване на ефективността. От инструмент за управление на системите в кризисни условия полевата автоматизация прераства в средство за превенция на кризисни ситуации.
Потребността от все по-високи скорости на обмен
на данни опосредства масовото навлизане на Ethernet-базираните технологии от офисните в индустриалните
мрежи. Същото се случва и с безжичните архитектури,
които обещават множество ползи за процесната индустрия. Тя намалява нуждата от скъпо и сложно окабеляване
и от персонал за поддръжка на кабелните линии. В безжичните мрежи за автоматизация в процесните индустрии
могат да бъдат интегрирани дори и отдалечени, пространствено изолирани измервателни уреди и полеви устройства. Основни предимства на безжичната технология са подобрената гъвкавост, лесната инсталация и експлоатация, възможностите за визуализиране, отдалечено конфигуриране, диагностика и управление.

Друга водеща тенденция при комуникационните средства в автоматизацията на процеси е интегрирането
на интерфейси, поддържащи трансфера и обмена на различни типове данни от различни източници в едно устройство – данни от процесни измервания, контролни команди, диагностична информация, данни от мониторинг,
йерархична информация и др.

Интеграция на производствените и
бизнес операции
Съоръженията в различните области на процесните
индустрии се разглеждат като производствени системи с множество елементи: процес (трансформация на
изходен ресурс), входяща и вътрешнозаводска логистика
(транспорт на материални ресурси), оборудване (физическа архитектура), автоматизация (технологии за автоматизиране на процесите) и организационна структура (операции, надзор, управление). Оперативните дейности са колаборативни процеси на производствената
система, а оптимизацията им е насочена към правилно
разпределение на задачите между отделните елементи
на системата. Този интегриран подход все по-често се
наблюдава при индустриалните производствени мрежи,
обхващайки цялата верига на стойността, включително доставчиците и крайните потребители.
За да се отговори на потребностите на съвременните комплексни приложения в процесните индустрии, е
необходима безпроблемна хоризонтална и вертикална
интеграция на информационните, комуникационните
технологии и средствата за автоматизация в цялата
структура на индустриалното предприятие. Ключово
решение за постигане на тази цел е ефективната интеграция на различните типове процеси в единна производствена платформа и осъществяването на комуникация между отделните системи.
За оптимизация на бизнес процесите, подобряване
качеството на продукцията, усъвършенстване надеждността на процесите и намаляване на усилията за валидиране и стандартизация в съвременните високотехнологични процесни индустрии все по-масово се използват
комплексни системи за изпълнение на производството
(Manufacturing Execution Systems, MES). Чрез тях се обединяват ресурсното планиране, процесният контрол и автоматизация, управлението на персонала и активите,
доставките, разпространението и всички други разнотипни направления на мениджмънта в производствените системи. Тези платформи разполагат с модули за графици на производството, управление на материалните
ресурси, планиране, логистика, обслужване и др. Оптимизацията на работата на процесните съоръжения, съчетана с още по-активна интеграция на системите за
автоматизация с информационните и комуникационните технологии, е водеща технологична тенденция с
нарастващо значение за бъдещото развитие на процесните индустрии.

Управление чрез прогнозни модели
Управлението чрез прогнозни модели (Model predictive
control, MPC) се превърна в стандартно решение при
мениджмънта на непрекъснати процеси в индустрията
и понастоящем фигурира при над 90% от внедряванията
на системи за мултивариационно симулиране и анализ.
Прилагат се основно два вида прогнозно моделиране –
линейно и нелинейно. Основна причина за все по-масовото прилагане на този подход е възможността му за
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управление на системи с множество
променливи, подлежащи на редица
входни и изходни ограничения.
Днес на пазара на решения за процесен контрол и автоматизация се
предлага четвърто поколение MPC
технологии, които включват възможности за паралелна оптимизация на
много нива, приоритетно реализиране на контролни задачи, подобряване
на качеството и ресурсната ефективност, както и усъвършенствани
инструменти за идентификация, базирани на методи за прогнозиране на
грешки и неизправности. Такива технологии се използват за изключително широк кръг от процесни приложения, включително в химическата индустрия, добива и преработката на
нефт и газ, целулозно-хартиената,
хранително-вкусовата, фармацевтичната, каучуковата и полимерната промишленост, както и редица
други сектори.
Развитието на технологиите в
областта обхваща подобрени инструменти за нелинейно оптимално управление, комбинирана оценка на
статус и параметри, както и анализ
на устойчивостта и синтез при нелинейните системи. Съвременните
решения за управление чрез прогнозно моделиране позволяват и усъвършенствано пространствено разпределение, децентрализация и хоризонтална интеграция на мащабни нелинейни мрежови процеси, изграждане
на хибридни дискретно-непрекъснати контролни приложения и др.

Приложение на изкуствен
интелект в контрола на
процесните индустрии
Повечето от приложенията на
технологиите, базирани на изкуствен
интелект, в процесната автоматизация се проектират за единични процеси в началото на производствената верига. Типична особеност на тези
процеси са затрудненията при изграждането на детайлни механистични модели. Същевременно, процесните индустрии в глобален мащаб са
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изправени пред предизвикателството значително да повишат ефективността и качеството на продукцията, за да отговорят на пазарните и
регулаторните изисквания.
Най-успешните внедрявания на
изкуствен интелект в тази област
са в сферата на контрола на качеството на крайните продукти, където малки подобрения в управлението на процесите могат да доведат
до реализирането на значителни конкурентни предимства за предприятието. Важността на технологиите, базирани на изкуствен интелект,
в процесната автоматизация е найзначима при процесния контрол в
реално време и ресурсното планиране и управление, където тепърва
предстои тяхното по-масово приложение и развитие.

Развитие при мониторинга и диагностиката на
процеси
Мониторингът на качеството на
продукцията в процесните индустрии и възможностите за прогнозна
диагностика на аварии, неизправности и непланирани прекъсвания са ключови инструменти за подобряване на
качеството, оптимизиране на производствената верига и повишаване
на ефективността. От първостепенно значение при управлението на
процеси е и тяхната сигурност и
безопасност за персонала и оборудването. Последствията от възникването на непланирани и нежелани
събития от различен характер варират от драстично увеличаване на
оперативните разходи до цялостни
прекъсвания на производствените
процеси за дадени периоди от време
със значителен негативен ефект
върху икономиката, имиджа и надеждността на предприятието.
На практика, колкото по сложен е
един процес, толкова по-комплексна
технология за мониторинг и диагностика е необходима за ефективно
предотвратяване на непланирани
прекъсвания и аварии. В съвременната процесна автоматизация се прилагат основно две групи методи
спрямо използваната форма на познания за процесите. Едната е базирана
на предварително процесно моделиране и включва различни качествени
и количествени методи за симулация
и прогнозно изчисление на стойностите и развитието на дадени променливи във времето. Другата категория се основава на извеждане на
тенденции, базирани на историчес-

ки данни за процесите, и обхваща
прилагане на различни качествени,
количествени и многовариантни
статистически методи.

Еволюция на човекомашинните технологии
Развитието на средствата за
автоматизация и информационните
технологии в процесните индустрии
и повишаването на тяхната комплексност и интелигентност доведе
до генерирането на огромни обеми
данни, които изискват обработка и
анализ. Паралелно с това значително намаля броят на хората, ангажирани с управление на процесите, за
сметка на автоматизираните системи. Операторите днес са натоварени с най-високоотговорните задачи като кризисен контрол и бързо
вземане на решения в критични ситуации. За целта те се нуждаят от
обработена и лесно достъпна релевантна информация. Ето защо водеща тенденция при технологиите за
контрол на процеси е интегрирането на инструменти за мениджмънт
на знания и информация. Това развитие е базирано на задълбочени изследвания на взаимодействията между хора и машини в производството,
които обхващат всички възможни
технически и социални аспекти на
тази комуникация, както и всички
дейности, в които хората използват, управляват или наблюдават
различни машини, оборудване или
технологични системи.
През последното десетилетие
при човеко-машинните технологии
се наблюдава преход от хардуернокъм софтуерно- и системно-ориентирани архитектури. Те се основават
на инструменти за анализ, проектиране, моделиране и оценка на взаимодействието човек-машина, включително методи за вземане на решение и когнитивни процеси, моделиране на човешкото поведение, реални
и виртуални среди за симулация, комплексни методологии за дизайн, споделяне и разпределяне на задачи, проектиране на колаборативни приложения и др. Достиженията при съвременните човеко-машинни системи в
процесната автоматизация включват интелигентни HMI (HumanMachine Interfaces) интерфейси, инструменти за навигация на оператора,
автоматизирано генериране на програми за управление на машините,
работни графици и обучителни програми на базата на готови функционални модули и блокове и др.
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Hай-висока производителност
при щанцоване
Висока производителност и максимална гъвкавост предлага новата TruPunch 5000 от TRUMPF.
С множество иновации TruPunch 5000 е лидер по
отношение на производителността, надеждността и гъвкавостта на процеса и предлага
пълната гама от TRUMPF технологии за щанцоване. В зависимост от изискванията системата
може да бъде индивидуално автоматизирана и
позволява изключителна гъвкавост, по-специално при работа на смени.

кирането, TruPunch 5000 може да изработва много
и разнообразни избушвания. С функцията активна
матрица се изработват както нестандартни, така и много високи избушки. Нещо повече, в комбинация с маси с четки и активна матрица се постига високо качество на готовата продукция без
драскотини.

TruPunch 5000 - една класическа
машина, направена още по-продуктивна
Новоразработеното осово задвижване прави найбързата щанцова машина в света още по-бърза.
Задвижването позволява по-високи скорости и ускорения по осите на въртене на новата TruPunch
5000 и по този начин увеличава производителността й. С висока хидравлична мощност се постигат
скорости на щанцоване от 1600 удара в минута и
гравиране от 3000 удара в минута. Интелигентните функции гарантират надеждна и гъвкава работа на всички процеси.

Благодарение на подвижните щипки целият
лист може да се използва без ограничение за оптималния разкрой на детайлите. Операторите вече
не трябва да влагат мъртва зона при всяка щипка, което спестява материал и увеличава продукцията. Това позволява листът да се обработва изцяло, без препозициониране и също така опростява програмирането и повишава точността на детайлите. В допълнение към щанцоването и марИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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За да използвате целия потенциал на новата
TruPunch 5000, TRUMPF предлага безгранични възможности за автоматизация, а клиентът може да
избира дали да автоматизира машината поетапно или цялостно. Новият линеен складов магазин
за инструменти ToolMaster Linear е лесен и ергономичен за обслужване и заема много малка площ,
побирайки в себе си до 90 инструмента. В сравнение с предишното поколение склад за инструментални новият е и много по -бърз.
TruPunch 5000 притежава две награди за дизайн
iF Design Award и the Red Dot Award 2015. Интелигентен и опростен, неподвластен на времето
и устойчив, последователен и систематичен тези свойства характеризират новия дизайн на
машината TRUMPF и покориха журито и на двата конкурса.

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

Вертикални
моноблокови
обработващи
центри
Ч

аст от основните изисквания
към носещата система на обработващите центри е високата статична стабилност и термосиметричността на конструкцията. Последното изискване е необходимо за избягване на ъгловите топлинни деформации, свързани с изкривяването на корпусните детайли под въздействието на променящата се температура на околния въздух, двигателите, в
зоната на рязане, магистралите за
мазане и охлаждане. Едноколонната
компановка на вертикалните обработващи центри, която в исторически план е първа и в момента е с
най-широко разпространение за този
вид машини, не съответства на
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съвременната тенденция за оптимално съчетаване на висока производителност и точност. Неудовлетворителните показатели на статичната стабилност се дължат на голямата конзолност на шпинделната
кутия и съответно - на високия момент на силите на рязане, който
води до повишени завъртания в подвижното съединение с колоната; на
собствените деформации на колоната. Едноколонната компановка принципно не е термосиметрична - топлинното натоварване от лицевата
страна на колоната е по-силно, тъй
като там е зоната на рязане, главния и подавателния двигател, шпинделните лагери, сачмено-винтовата
двойка. Несиметричното термично
натоварване предизвиква изкривява-

не на колоната, компенсирането на
което е трудно или невъзможно за
изпълнение. Сравнително успешно в
практически план се решава проблемът с линейните топлинни деформации. Поради това стремежът
на конструкторите е да се елиминират или поне сведат до минимум
ъгловите топлинни деформации.
Един отговор в тази посока са
класическите портални компановки,
които се състоят от две колони,
свързани помежду си с напречна греда. Образува се рамка, наречена портал, който може да е подвижен или
неподвижен. Широко разпространение има решението с неподвижен
портал, което притежава предимства пред едноколонните машини:
порталът е с по-висока коравина, а
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Фиг. 1. Вертикален моноблоков 5-осов обработващ център
с въртяща и наклоняваща маса тип „люлка“.

топлинните му деформации са предимно линейни. Практиката показва, че приложението на класическия портал
е при голямогабаритните машини от типа на надлъжнофрезовите (фрез-хобели) и надлъжно-стъргателните (хобели).

Моноблок
За повишаване на статичната и топлинната стабилност на машините от по-малките типоразмери (примерно средните от 400 до 800 mm) се използва едно сравнително ново решение, базирано на класическата портална компановка. При него порталът, изработван от
отделни елементи, се замества от монолитна отливка,
наречена моноблок. Моноблокът, в сравнение с класическия портал, е с променени пропорции. Колоните са покъси, контактната им площ с тялото е по-голяма, хоризонталната част е по-широка. Така моноблокът става
едно масивно твърдо тяло, притежаващо високи показатели на собствената коравина, демпфиращата способност, топлинната инерционност, термосиметричността. Повишава се контактната стабилност в съединението му с тялото.
Благодарение на тези предимства, вертикалните
моноблокови обработващи центри се радват на много
добър прием сред потребителите. Предлагат се както
в базовото 3-осно изпълнение, така и в 5-осно. Всъщност,
именно 5-осното изпълнение разкрива най-пълно достойнствата на моноблока.

Носещи системи на вертикални
моноблокови обработващи центри
На фиг. 1 е показан най-характерният представител
- 5-осна машина с комплект въртяща и наклоняваща маса
тип „люлка“. По направляващите 8 и 16 на моноблока
14, свързан с тялото 22, се движи шейната 10 по ос Х,
а по нейните направляващи 12 вертикално движение по
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машини

а

б
Фиг. 2. Свойства на телата от чугун
и полимербетон: а - изменение на температурата на тялото в зависимост
от колебанията на температурата
на околната среда; б - амплитуда и време за затихване на трептенията.

Фиг. 3. Вертикален моноблоков 5-осов
обработващ център с намалена конзолност.

ос Z извършва шейната 13 по ос Z. Върху шейната 3 по
ос Y е монтиран комплект кръгови оси 4, състоящ се от
въртящата маса 6 по ос С и наклоняващата маса 5 по ос
А. Компановката осигурява много добра статична и
топлинна стабилност, лесен достъп до работната зона,
благоприятни условия за отвеждане на стружката. Корпусните детайли са масивни отливки, получени от високояк сферографитен чугун тип meehanite.
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Фиг. 4. Вертикален моноблоков 5-осов
обработващ център с конзолна въртяща и наклоняваща маса.

В шпинделната кутия 15 е разположен шпинделът 17,
който се изпълнява или като мотор-шпиндел, или е с
последователно куплиран главен двигател 9. И в двата
случая шпинделната кутия е компактна в направленията Х и Y и e с малка конзолност. Малкото й тегло дава
възможност да се избегне механизмът за вертикално
уравновесяване, което опростява конструкцията. Шейната по ос Х е лека, с голяма коравина и малка височина,
способстваща за намаляване на конзолността. На същия
принцип е изградена и шейната по ос Y - лека конструкция с голяма коравина и малка височина, минимизираща
преобръщащия момент от хоризонталните компоненти
на силата на рязане. Направляващите са от типа линейни релсови търкалящи направляващи (ролкови или сачмени) с висока точност, стабилност и скоростни характеристики. Задвижването на шейните обикновено е по
традиционния начин посредством роторни двигатели (1,
7, 11) с двуопорни предварително опънати сачмено-винтови двойки. При високоскоростните машини с големи
ходове по осите се предлага директно задвижване с
линейни двигатели. Кръговите оси получават движение
от двигателите 19 и 20. Инструменталният магазин
14 обикновено е присъединен към моноблока. Системата
за автоматична смяна на инструментите може да бъде
с автооператор (както е показано) или без - по схемата
„pick-up“.
Масивният характер на моноблока повдига центъра
на тежестта на носещата система на машината. За
свалянето му (това е необходимо за намаляване на нивото на вибрациите) отливката на тялото се изработва
по-масивна, подходящо оребрена. Тук като едно решение,
освен традиционния чугун, все по-широко се налага полимербетонът, въпреки че оскъпява изделието. Полимербетоновите тела се отличават с високи демпфиращи
свойства, много ниска топлопроводност и линейни топлинни деформации, не поглъщат влага, което гарантира
постоянството на якостта и размерите. Някои от предимствата на полимербетоновите тела спрямо чугунените са илюстрирани на фиг. 2. Едно от тях е по-голямата топлинна инерционност - при изменение на температурата на околната среда вариацията на температура-
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та на полимербетоновото тяло е
значително по-малка от тази на чугуна (фиг. 2а); това
се проявява в помалки изменения
на топлинните деформации на тялото от полимербетон. При вибрации
амплитудата и
времето за затихването им при полимербетоновото
тяло са съществеа
но по-малки от
тези при тялото,
изработено от чугун (фиг. 2б), което
прави работата
по-спокойна, качеството на обработената повърхнина по-добро, а инструментът - с
по-висок експлоатационен ресурс.
За повишаване
на общата стабилност на машината
се търсят пътища
за намаляване на
б
конзолността на
Фиг. 5. Вертикални моноблокови 5шейните,
приосни обработващи центри с наклоняваща шпинделна глава.
движващи шпиндела. В носещата система, показана на фиг. 3, тази конзолност е намалена
значително в сравнение с тази от фиг. 1 - шейната по
ос Х се движи по направляващи, оформени в хоризонталната част на моноблока. Едновременно с повишаването
на стабилността, формиращият се резерв се използва
за увеличаване на масата на шпинделната кутия - монтира се по-мощен (и съответно по-тежък) главен двигател, което разширява технологичния обхват на машината. Друго предимство е възможността самата шейна по ос Х да се изработи като корпусен детайл с поголяма собствена коравина.
При машините за обработване на заготовки с по-малки размери и тегло се предпочита конзолен блок,
съдържащ въртяща и наклоняваща маса (фиг. 4). Тази
носеща система е много подходяща за високоскоростна
обработка.
При машините от горния сегмент на средния типоразмер, които се характеризират с по-високо тегло на
заготовката, кръговите оси се пренасочват към шпиндела. Пример за това е обработващият център, показан
на фиг. 5, при който въртящата маса (ос С) носи заготовката, а кръговата ос е реализирана като наклоняваща шпинделна глава. Разликата между двата варианта
се състои в това, че при фиг. 5а се наклонява самият
шпинделен възел (ос А), докато при фиг. 5б се това извършва цялата шпинделна кутия. Последното позволява
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Фиг.7. Възникване на
вибрации при ускоряване-забавяне на подавателен орган, задвижван извън центъра на тежестта.

Фиг. 6. Вертикален арковиден моноблоков 3-осов обработващ център с
кръстата маса.

машината да притежава пълноразмерно стационарно вретено, което
да работи с тежки режими на рязане.
Много ценни свойства може да
има носещата система на вертикалния арковиден моноблоков 3-осов обработващ център с кръстата маса.
Моноблокът тук е изпълнен като
арка, която има повишена собствена коравина. Ако в арката се оформи
ниша и в нея се разположи движението на шпинделната кутия, се появява възможност задвижването по ос
Z да стане през нейния център на
тежестта, благодарение на което
нивото на вибрациите се намалява
значително. Обяснението се състои
в следното.
Когато между центъра на тежестта на шейната и оста на винта на
сачмено-винтовата двойка съществува разстояние H, в периода на
ускоряване-забавяне аксиалната двигателна сила FДВ (фиг. 7) предизвиква момент М, който завърта шейната. При завъртането възниква ударно натоварване и в материала на
шейната се разпространява деформационна вълна, която бързо обхваща целия му обем и той започва да
вибрира.
При конвенционалните машини
ускоренията не са големи и възникващите вибрации не се отразяват
съществено върху точността на
обработката и трайността на инструмента. Затова традиционното
конструкторско решение допуска
дистанция между оста на винта и
центъра на тежестта. Това дава и
технологични предимства при монтажа, тъй като позволява като
първа стъпка винтът да бъде уста-
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новен и ориентиран с необходимата
точност спрямо направляващите и
като втора - шейната да бъде монтирана и контактната й повърхнина напасвана към челото на гайката.
За избягване на завъртането на
шейната при високоскоростните
машини, винтът би могъл да се монтира така, че да преминава през
центъра на тежестта. Това обаче не
се практикува, тъй като едно такова решение отслабва значително
напречното сечение по цялата дължина на шейната и намалява коравината й. Вместо това винтът се извежда извън зоната между двете направляващи и задвижването става не
чрез един, а чрез два винта, разположени от двете страни на шейната
(фиг. 8). Всеки от винтовете създава аксиална двигателна сила FДВ/2, а
резултиращата на тази система от
две успоредни сили е силата FДВ ,
приложена в центъра на тежестта.
Движението на шейната с използване на задвижване през центъра на
тежестта е практически безвибрационно, то подобрява динамиката на
машината, позволява да се повиши
ускорението, което от своя страна
открива възможност за намаляване
на времето за позициониране.

Технически
характеристики
Като пример е представена машина с наклоняваща шпинделна глава по
ос А и въртяща маса по ос С с диаметър ∅750 mm, която е предназначена за сравнително тежки заготовки с маса до 800 kg. Работните ходове са 885 mm по ос Х, 600 mm по
ос Y и 600 mm по ос Z. Ъгловият
обхват на наклоняващата вретенна
глава е -10°/+110°. Управлението
може да се изпълни чрез едновременна интерполация по 5-те оси или
като 3+2-осен вариант.
За постигане на високоскоростно
движение по линейните оси се използват линейни двигатели, а въртящите се задвижват директно с високо-

моментни ротационни. Скоростта
на бързия ход и максималната подавателна скорост по линейните оси е 90
m/min, ускорението надхвърля 2g.
Инструменталният магазин е с
вертикална ос, стандартна вместимост 30 гнезда, опционално - до 180.
Времето за смяна „от стружка до
стружка“ е 6 секунди. Автоматичната смяна на инструментите се осъществява на принципа „pick-up“.
Шпинделният възел е решен във вид
на мотор-шпиндел, разположен в корпуса на наклоняващата глава. Могат
да се монтират различни варианти
на мотор-шпиндели, съобразени с особеностите на конкретното технологично предназначение - 18 000,
28 000 и 42 000 min-1. Горната граница на честотата на въртене позволява да се работи с инструмент
с най-малък диаметър. Интегрираният главен двигател може да осигури
съответно мощност 45, 35 и 10 kW
и въртящ момент от 60, 38 и 6 Nm.
Управлението му е векторно, благодарение на което се постига достатъчно висок въртящ момент при
ниски честоти на въртене, високи
стойности на ускорението, твърдо
нарязване на резба с метчик без използване на компенсиращо приспособление. Двигателят се охлажда непрекъснато чрез циркулираща течност. Като опция се предлага охлаждане на зоната между базовия конус
и предната лагерна опора. Шпинделът е лагеруван върху хибридни
търкалящи лагери, които се мажат
с въздушно-маслена смес. Вградени са
сензори за следене на основните параметри на работата на шпинделния възел и интелигентно управление
на процеса на фрезоване. Базовият
конус е предназначен за HSK-A63 инструментодържачи; контактът
„шпиндел-инструментодържач“ е с
висока стабилност и повторяемост
на позиционирането. През шпиндела
може да се подава мажещо-охлаждаща течност и въздух под налягане.
За отмиване на стружката се
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Фиг. 8. Задвижване през центъра на тежестта на шейна с
два винта.

осигурява обилно количество мажещо-охлаждаща течност. Шнекови
транспортьори извеждат стружката извън работната зона, след което тя се поема от лентов транспортьор, който я насочва към стружкосъбирателен контейнер. Отработилата мажещо-охлаждаща течност се филтрира и охлажда, след
което отново навлиза в системата
за циркулация.
При обработване на графит се
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монтира
достатъчно мощна
аспирационна система за незабавно отвеждане и
събиране извън машината на образувалия се графитен
прах.
Машината е
предназначена за
обработване на
сложни и точни детайли за медицински и дентални
цели, за нуждите
на фината механика (механични часовници), автомобилната и авиокосмическата индустрия, за производството на обемен
формообразуващ инструмент, електроди, турбинни колела и др. Обработваните материали са легирана и
неръждаема стомана, титанови и
алуминиеви сплави, графит. Високата
стабилност на носещата система,
мощността и въртящият момент на
шпиндела позволяват да се обработва закалена стомана и материали с
голяма твърдост до HRC 65.

декември 2015

У нас се търсят предимно вертикални обработващи центри от средния типоразмер. Именно в този сегмент се проявяват предимствата
на моноблока. Работейки с такава
машина, българският машиностроител може да разчита на много благоприятни нива на производителност и точност. При избор на 5-осна
или 3+2-осна машина могат да се
обработват заготовки от различни
материали (от графит и алуминий до
закалена стомана), съдържащи сложни обемно-профилни повърхнини.
Предлаганите от производителите компановки са съобразени с теглото на заготовката. Обработващите центри могат да бъдат заявени
както за конвенционална обработка
(примерно с обороти на шпиндела до
12 000 min-1 и скорост на бързия ход
до 30 m/min), така и за високоскоростна (примерно с обороти на шпиндела до 50 000 min-1 и скорост на
бързия ход до 60...90 m/min). Конусът
на шпиндела може да бъде с традиционния дълъг плътен конус тип SK,
BT или с кух къс конус HSK за високоскоростна обработка.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Полупроводникови
контактори
Част II. Особености на контакторите за резистивни и индуктивни
товари. Дву- и трифазни SSC.

В

първата част на материала,
публикувана в бр. 8 на сп. Инженеринг
ревю бяха представени основните
характеристики и специфичните
особености на полупроводниковите
контактори (SSC). Тук продължаваме
разглеждането на контакторите за
еднофазни товари.
Контактори за товари със
съпротивителен характер (SSC of
Resistive Loads). Освен за нагреватели някои модели могат да се използват и за захранване на инфрачервени лампи. Принципът на действието
им се изяснява чрез типовата схема
на фиг. 1, като управляващото напрежение VC е постоянно или част от
мрежовото – за включване на товара Ld стойността му трябва да е в
определени граници, при което
блокът СВ формира светлинен лъч
към приемника R. При VC под друга
по-малка стойност лъч няма и Ld се
изключва. Ролята на ключ в R се осигурява от симетричен тиристор или
два успоредно и противоположно
свързани обикновени тиристори, а с
F е означен задължителният предпазител. Практически всеки модел има
множество разновидности за различни мрежови напрежения (най-често
240 и 480 V) и различен максимален
ток, който типично е между няколко
А и няколко десетки А. Важно е, че
стойността на последните е в сила
до определена околна температура
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на SSC (обикновено 20 °С, 25
°С или 40 °С), над която
токът намалява по линеен
закон (в каталозите обикновено има графики – Derating
Curves).
Контактори за товари
с индуктивен характер (AC
Фиг. 1.
Load Solid State Contactor).
Независимо от наименованието си те могат да работят и с товари със съпротивителен характер, а типичните им приложения са
за електродвигатели, соленоиди, осветление и нагреватели. Отново използват
споменатите два вида тиа
б
ристори и галванично разделяне на товара от управлението. За осигуряване на
допълнителни изисквания
към функционирането им
съдържат (в зависимост от
модела) различни допълнителни елементи. Това се
вижда от типичната схема
Фиг. 2.
на SSC с управление чрез постоянно напрежение на фиг.
2а. Управляващите входове са А1 и
А2, подаваното напрежение на които се ползва и за индикация чрез светодиод на включен SSC. Връзката
към товара е чрез фототранзисторен оптрон, а конкретната схема
ползва симетричен тиристор, управляван от съответния блок. Товарът се свързва между фазата на

мрежата и извод 1/L1, а нейната
нула – към 2/T1. Варисторът предпазва SSC от повреда, като не позволява напрежението между тези
изводи да надхвърли с няколко десетки процента максималното работно напрежение (защитата е главно
за предпазване от възникнали импулси поради преходни процеси – Surge
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Значителна част от SSC имат и изход за аларма при
температура на тиристорите над определена стойност (Overtemp Alarm). Трябва да се има предвид, че в
каталозите на SSC освен обяснение на действието на
подобни вериги се дават и множество други практически съвети, например за времената на включване и
изключване на товара (обикновено еднакви с типични
стойности 10-20 ms) и зависимостта на максималния
ток от околната температура при различни видове
радиатори.
Фиг. 3.

Protection). Последното е в границите 240V-660V, а минималното обикновено е между 24V и 85V, т.е. SSC осигуряват захранване на товари с голям обхват на работните си напрежения. Предназначението на RC групата на фиг. 2а е за намаляване на външни смущения, а
максималните осигурявани от SSC токове на товарите са типично между 10 А и 200 А.
Значителна част от SSC имат различни допълнителни вериги за контрол на работата им. В примера на
фиг. 2б един от тях е вграденият полупроводников предпазител от недопустимо голям ток през товара. Стойността на управляващото напрежение може да се контролира чрез извод IN Control, а при недопустимо голям
ток през товара допълнителният оптрон (двата блока
V/C) се получава сигнал на ALARM Out, например за задействане на червен светодиод на лицевия панел на SSC.

Контактори за двуфазни товари
Този тип (Dual-Phase Power Contactor) са със сравнително ограничени приложения и се използват за свързване на 3-фазни товари тип триъгълник (Delta) и звезда
(Star), като една от фазите им се съединява непосредствено към мрежата (2-pole switching + 1-pole direct).
Идея за това е дадена на фиг. 3. Изводите за товара
са L1-L3, като включването и изключването се прави
чрез тиристорните блокове Th1 и Th2, управлявани от
входовете IN1 и IN2 през оптроните Opt1 и Opt2. Означеното непосредствено свързване на фазата L2 е като
пример – то може да е на която и да е от фазите. Няма
принципни разлики в начина на управление в сравнение
с еднофазните SSC, нито в типичните стойности на
осигуряваните напрежения и токове на товарите. Разглежданите контактори не са задължителни за осигуряване на двуфазно свързване – често то се извършва
чрез два еднакви контактора за еднофазни товари.

Контактори за трифазни товари
Те са най-масово разпространените, предназначени са
основно за значителни мощности и поради това твърде
рядко се ползват за постояннотокови товари. Като
неписано правило освен максималният ток на товара
параметър е и максималната му мощност (в kW и НР),
но и двата са за всяка от фазите. Една типична структура на SSC е дадена на фиг. 4.
Управлението се осъществява с променливо или постоянно напрежение (AC/DC Control), за чието наличие
има индикаторен светодиод. Обикновено моделите са
с две или повече разновидности за различни негови стойности в твърде широки обхвати. Постепенно нарастват приложенията на многофункционалния начин на
работа (Multi-Function Analog Operation) за регулиране на
мощността на товара. При него чрез подходящи управляващи сигнали се избират режимите на работа, като
към фазовото регулиране обикновено се прибавят разпределено управление (Distributed Mode Control) и управление чрез пакети (Burst Switching Mode Control). При
първия за фиксирани интервали от 1,28 s се подават
между 1 и 64 самостоятелни синусоиди, т. е. мощността може да е 1/64, 2/64 и т.н. от максималната.
Вторият начин ползва интервали от време 1 s, 3 s и 5
s (три негови разновидности), като само през част от
всеки от тях на товара се подава мрежово напрежение, например при интервали 1s и подаване на напрежение за 0,2 s мощността върху товара е 20% от максималната. Галваничното разделяне на фиг. 4 вместо с
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Фиг. 5

Фиг. 4.

интегрален оптрон по-често се прави с отделни светодиоди и фотоприемници. Блоковете Trigger осигуряват управление на двойките обикновени тиристори през предпазни
схеми, които се ползват в повечето SSC, без да са задължителни.
Осигуряваните напрежения и токове на товарите са в същите граници както при SSC за еднофазни
товари с две съществени разлики –
много рядко се срещат SSC за токове над 125 А и понякога има ограничение на минималния ток обикнове-
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но до няколко десети от А.
Различието в параметрите на
моделите за дадена серия SSC често
се отразява чрез прибавяне към основното означение на множество
букви и цифри. Така например първата буква може да показва управляващото напрежение, след което да са
означени серията, максималният
ток, липсата или наличието на капак
на кутията и на охлаждаща пластина и видът на включването и изключването.
В рамките на дадена серия SSC
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често са разделени на две групи – с
комутация на всяка от фазите, и
ползващи свързването на фиг. 3,
като и двете се прилагат за товари
тип триъгълник и звезда. Специално
за товари тип триъгълник съществуват два начина на свързване в
зависимост от мястото на тиристорите. Външното свързване
(Outside Delta) на фиг. 5а е препоръчваното за трифазни SSC, докато
вътрешното (Inside Delta) на фиг. 5б
се реализира чрез три еднофазни SSC
и има предимството, че при дадена
мощност върху товара всеки от тях
работи с ток с √3 по-малък от този
във всяка от фазите на трифазните
SSC.
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Помпи за
течности с висок
вискозитет
П

омпите за течности с висок
вискозитет са конструирани така,
че да работят продължително, препомпвайки течности с голяма гъстота. Препомпването им може да се
окаже предизвикателство и да създаде проблеми от техническо естество. Затова при избора на помпа,
наред с всички останали фактори,
следва да се има предвид и вискозитетът на флуида. Високият вискозитет на препомпвания флуид има за
резултат по-висок работен напор,
по-голяма мощност на електромотора, по-малък дебит и възможно абразивно въздействие на флуида.
Зъбните, буталните, перисталтичните, ротационните крилчати,
помпите с гъвкави връзки и диафрагмените помпи са подходящи за течности с голям вискозитет. Най-общо,
тези помпи имат смукателни и нагнетателни щуцери и тръбопроводи
с по-големи диаметри, по-ниски работни скорости и по-мощни електромотори.
Неподходящи за течностите с
висок вискозитет са центробежните
помпи, помпите с гъвкаво работно
колело, помпите с ръчно задвижване
и пластинчатите помпи. В общия
случай тези видове помпи са най-подходящи за течности с вискозитет
от 200 сантипоаза (cp) или по-малко.

Особености на
приложенията
При избора на помпа за течност с
висок вискозитет, предназначена за
нова инсталация или за разширение
на съществуваща, винаги е най-добре да се осъществи консултация с
производителите и да бъдат проверени всички характеристики на избраната помпа – производителност,
напор, мощност и т. н.
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Вискозитетът на течността е
мярка за нейната гъстота, т. е. за
съпротивлението й на изливане и се
измерва с различни единици – сантистокове (centistokes), сантипоази
(centipoise) или паскал-секунди (pascal
second). Пример за течност с нисък
вискозитет е водата, а силно вискозни течности са например доматеното пюре и мазнината. Силно
вискозните течности се препомпват трудно, тъй като изискват
твърде голямо усилие или налягане,
за да бъдат придвижени. Ето защо
помпите, предназначени за тях,
трябва да са от много специфични
модели; може да се използват обемни помпи (помпите с положително изместване), за да е сигурно, че течността ще бъде препомпвана, тъй
като традиционните ротационнодинамични помпи не вършат работа.
Най-често зъбните, лобовите помпи
(помпите с профилни роторни тела),
пластинчатите, винтовите, перисталтичните и ексцентър-шнековите помпи са идеални за силно вискозни флуиди.

Характеристики на
помпите, работещи с
течности с висок
вискозитет
Препомпването на силно вискозни
течности е свързано с някои трудности и проблеми. При избора на
помпа, вискозитетът винаги трябва да бъде вземан предвид. Влиянието на вискозитета може да бъде
разбрано по-добре, като разгледаме
поведението на една силно вискозна
течност, подложена на усилие.
Нютонови течности – при тях
вискозитетът остава постоянен,
независимо от промените на силата на срязване или размесване. С нарастването на скоростта на помпата, дебитът расте пропорционално.

Течности, които имат нютоново поведение, са водата, минералните
масла, сиропите, въглеводородите и
смолите.
Псевдопластични течности –
Вискозитетът им намалява с нарастването на скоростта на деформация на течността. Но първоначалният вискозитет може да е достатъчно голям, за да попречи флуидът в
една типична помпена система да започне да се движи. Типични псевдопластични течности са геловете, латексовите бои и лосионите.
Дилатантни течности – При
тях вискозитетът нараства с увеличаването на скоростта на деформация. Помпите първоначално препомпват дилатантните течности,
но впоследствие могат да се задръстят и да спрат. Някои течности,
които имат поведението на дилатантни, са утайките, глините и
смесите за изготвяне на бонбони.
Тиксотропни течности – Както
при псевдопластичните, при тези
течности вискозитетът намалява с
увеличаването на скоростта на деформация или размесване. Когато
размесването спре или намалее, се
появява хистерезис и вискозитетът
нараства. Често пъти вискозитетът не се връща към началната
си стойност. Примери за тиксотропни течности са сапуните, катраните, растителните масла, лепилото, мастилата, фъстъченото масло и някои пулпове.

Перисталтични помпи
Течностите с висок вискозитет
текат много по-бавно от тези, които са подобни на водата, по редица
причини, но най-вече защото силно
вискозитетните течности имат
много по-голямо съпротивление на изтичане. Силите на триене между
стената на тръбопровода и вискоз-
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ния флуид са много по-големи, отколкото при водата.
Перисталтичните помпи са идеални за препомпване на
силно вискозни течности. За да се увеличи до максимум
ефективността на една перисталтична помпа, е добре
да бъдат изпълнени определени условия като например:
l Намаляване на скоростта на помпата - така флуидът
ще се препомпва само до достигане на определена скорост. След като бъде достигната тази скорост, всяко
увеличение на скоростта на електромотора няма да
увеличи дебита.
l Избиране на смукателен и нагнетателен тръбопровод
с по-големи диаметри, отколкото са необходими за препомпване на вода - това би позволило повишаване коефициента на полезно действие на помпата при по-високи
скорости.
l Добре е да бъдат избрани твърди тръби с дебели
стени. Това ще повиши производителността, тъй като
тръбопроводите ще възстановяват първоначалната си
форма по-бързо, след като бъдат подложени на напора на
помпата. Това ще позволи течността да тече по тръбите с по-голям напор.
l Избор на тръби с гладки вътрешни стени, което ще
доведе до намаляване силата на триене.
l Налягането на смукателния щуцер на помпата трябва
да е малко по-малко от 1 до 1.4 бара - ще даде възможност смукателният тръбопровод да е пълен и ще повиши коефициента на полезно действие на помпата.
l Намаляване вискозитета на флуида - добре е да бъде
подгрят при възможност.
l Повишаване на диаметъра на тръбопроводите – това
ще увеличи скоростта на потока, тъй като напорните
загуби от триене намаляват при по-голям вътрешен
диаметър. Така не само флуидът ще се движи по-лесно,
но помпата ще може да работи с по-висока скорост без
загуба на КПД.

Преди да бъде избрана помпа, трябва да се вземат
предвид условията на засмукване; необходимият дебит;
диференциалното налягане; температурата; едрината
на частиците в течността; абразивните характеристики и корозивността на флуида.

Зъбни помпи
Зъбните помпи са подходящи за препомпване на силно
вискозни течности, като за това е достатъчно да бъдат
изпълнени следните условия: скоростта на помпата (оборотите в минута) трябва да е по-ниска, ако вискозитетът е над 100 cp; смукателният и нагнетателният
тръбопроводи трябва да са с един или най-добре с два
диаметъра по-широки от диаметрите на щуцерите на
помпата; мощността на електромотора трябва да е
по-висока от тази, необходима за препомпване на вода
при същото налягане и дебит.

Центробежни помпи
Центробежните помпи най-често не са подходящи за
препомпване на течности с голям вискозитет. Те могат да се използват за течности с вискозитет не повече от 200 cp. С повишаването на вискозитета на течността дебитът и напорът на помпата намаляват. Пониският КПД определено е най-големият недостатък на
центробежната помпа при препомпване на течности с
голям вискозитет. В такъв случай системата може да
пострада вследствие на намален капацитет, намален
напор и намалена необходима спирачна мощност, а освен това коефициентът на полезно действие на помпата е намален и работната й точка е изместена.

Обемни помпи
При избор на помпи за по-гъсти течности подходящо
решение са обемните помпи (с положително изместване). С нарастването на вискозитета в такава помпа се
увеличава и дебитът, тъй като по-вискозните течности запълват кухините в работната камера на помпата,
повишавайки обемния КПД. Обемните помпи работят с
по-ниски скорости и предават по-малко енергия на флуида в сравнение с центробежните помпи.
С повишаването на вискозитета се наблюдава и повишаване на КПД. Тъй като центробежната помпа работи със скоростта на електродвигателя, КПД намалява с
увеличаването на вискозитета поради повишените сили
на триене в помпата. При помпите с положително изместване обаче такъв спад на КПД не се наблюдава.
Изборът на обемна ротационна помпа не винаги е
лесна задача. Съществуват четири най-често използвани вида: вътрешно-зъбни, външно-зъбни, лобови (с профилни роторни тела) и пластинчати. Повечето помпи от
този вид могат да се адаптират за най-различни цели,
но някои видове са по-подходящи от други при определени обстоятелства.
Първият фактор, който следва да се има предвид, са
условията на препомпване. Обикновено нуждата от обемна помпа вече е налице, когато: е необходимо поддържане на определен дебит независимо от диференциалното
налягане; твърде висок вискозитет за центробежна
помпа; необходимост от високо диференциално налягане
или други фактори.
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осветление

Съвременни
технологии в
корпусите на
индустриалните
LED осветители
L

ED индустрията е един от найбързо развиващите се технологични
сектори. Светодиодното осветление е достигнало етап в развитието си, в който се отличава с достатъчна надеждност, за да бъде все
по-масово използвано в индустрията.
Тази надеждност до голяма степен
зависи от дизайна на корпуса и термичните му показатели. Внимателният подбор на материали за изработка на корпусните детайли, както и на съответните покрития, е
от водещо значение за гарантирането на оптимална ефективност и
дълъг експлоатационен цикъл на LED
осветителите за агресивни индустриални среди.
С динамичното развитие на технологиите в електрониката и LED
приложенията, основна задача при
дизайна на корпусите е осигуряването на бързо разсейване на топлината. Производителите разработват
все по-иновативни решения за подобряване на ефективността при
разсейване на топлината в корпуса
на светодиодния осветител чрез
свеждане до минимум на топлинното съпротивление. Водеща тенден-
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ция при капсулиращите технологии,
в които е разположена LED матрицата, е използването на защитни материали с подобрена топлопроводимост в комбинация с повишен светлинен поток, нанасянето на т. нар.
„конформни“ покрития (тънък защитен полимерен филм) и капсулиращи
смоли с различни свойства, подобряващи термичните показатели и екс-

плоатационните характеристики на
индустриалните светодиодни осветители.

Топлинно натоварване в
полупроводниковите
преходи
Значително количество топлина
се генерира в полупроводниковите
преходи на LED модулите. Тази топ-
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лина може да има негативен ефект
върху работата на светодиода и
трябва да бъде контролирана, за да
се извлече пълният потенциал на
технологията, особено в индустриални приложения с усложнени експлоатационни условия.
Промяната на работната температура на светодиода води до промяна и в цветната температура на
осветителя. При модулите, излъчващи бяла светлина, повишаването на
работната температура може да
доведе до излъчването на по-топла
бяла светлина или светлина с по-висока корелирана цветна температура (CCT). Поддържането на подходяща работна температура на LED
матрицата не само удължава експлоатационния живот на осветителя, но подобрява и количеството
произведена светлина, като така помалък брой светодиоди са необходими за постигането на необходимото
осветяване.
Повишаването на работната
температура типично оказва негативен, но обратим ефект върху работата на LED модула. Ако в полупроводниковите преходи обаче температурата се повиши над допустимата за светодиода (~120-150 °C), е
възможно настъпването и на необратими повреди в осветителя.

Работна температура и
експлоатационен живот
на светодиодите
Работната температура е пряко
свързана с експлоатационния период
на LED осветителите. Колкото повисока е тя, толкова по-кратък е
жизненият цикъл на изделието. Подобен принцип може да бъде изведен
и за LED драйверите, при които
продължителността на експлоатацията зависи от живота на електролитния кондензатор. Специалистите изчисляват, че на всеки 10 °C спад
в работната температура на светодиода животът на електролитния кондензатор се удвоява.
Ето защо осигуряването на ефективно управление на генерираната
топлина или т. нар. термичен мениджмънт чрез прилагането на
съвременни технологии в изработката на корпуса е ключът към осигуряването на постоянно качество на
осветлението, безпроблемна работа
и дълга експлоатация на LED модулите.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Технологии за термичен
мениджмънт
Съществуват редица способи за
управление на работната температура на LED осветителите. Изборът на подходящ топлопроводим
материал за изработка на корпуса,
за да се осигури ефективно разсейване на генерираната топлина, е от
водещо значение. Производителите
най-често се спират на термопроводящи смоли за капсулиране, които
осигуряват ефикасно разсейване на
топлината и ефективна защита на
матрицата от различни въздействия в околната среда, както и на
т. нар. топлинни интерфейсни материали. Те се използват за пренос на
топлината от източника, отвеждайки я далеч от полупроводниковите
преходи. Термоинтерфейсните материали попълват празнината между светлоизточника и радиатора,
намалявайки топлинното съпротивление на границата между двата
компонента, като могат да бъдат
използвани и за залепване на отделните компоненти. Така генерираната топлина лесно и бързо се отвежда към LED корпуса и извън него, намалявайки работната температура.
Примери за термоинтерфейсни материали са RTV силиконов каучук (вулканизиран на стайна температура)
и различни епоксидни съединения.
Изборът обикновено зависи от якостта на свързване (залепяне) и заложения от производителя температурен диапазон на работа на осветителя.
Друга технология за термичен
мениджмънт са термопроводящите
смоли за капсулиране. Те имат комбиниран ефект – защита на матрицата от условията на околната среда и отвеждане на топлината извън
корпуса на модула. Така самата смола играе ролята на радиатор. При
прилагането на такива материали за
изработка на LED корпуси, в състава
им често се използват различни
топлопроводими съставки заедно с
основната смола – втвърдители,
епоксидни, полиуретанови и силиконови добавки, както и други материали, придаващи различни свойства на
корпуса. Така LED корпусите, изработени от различни съединения, предлагат и различни предимства за
широк набор от приложения в индустрията – по-голяма здравина, по-висока прозрачност, гъвкавост и др.
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осветление
електрически спецификации и т. н.
Друг параметър, критичен за ефективността на продукта, е топлинната проводимост на корпуса, измервана в W/m”K (ват на метър в келвин). Тя описва свойството на материала, от който е изработен, да
отвежда генерираната в корпуса
топлина извън него. Номиналните
стойности на топлопроводимост на
LED осветителите могат да бъдат
намерени в техническите спецификации и показват какъв трябва да е
очакваният трансфер на топлина.
Така лесно могат да бъдат сравнени
продуктите, изработени от различни материали, за да се избере найподходящото решение за конкретното индустриално приложение.

Избор на материали за
капсулиране
В производството на LED осветители се прилага широка гама от
материали за капсулиране с различен
химичен състав и различни свойства.
Най-често използвани са епоксидни
смоли, полиуретанови системи и
силиконови каучуци.
Полиуретановите материали придават висока гъвкавост и еластичност на покритието, особено при
ниски температури, в сравнение с
епоксидните системи. Традиционно
полиуретановите покрития се използват за защита на печатните платки на светодиода, осигурявайки естетически финиш на продукта, като в
допълнение повишават ефективността на осветителя, отразявайки
светлината. Специални вариации на
полиуретанови покрития се използват за разсейване на светлината от
LED корпуса.
Силиконовите каучуци могат да
осигурят гъвкавост при ниска работна температура в комбинация с
отлична ефективност при високи
температури, което ги прави предпочитано от много производители
решение. Те предлагат висока прозрачност на покритието. Техен основен недостатък обаче са по-високите им цени.
Традиционно силиконовите и полиуретановите покрития са масово
използвани в практиката тъй като
се отличават с отлична комбинация
от прозрачност, гъвкавост, ефективност в широк температурен
диапазон и високо качество на покритието, което ги превръща в предпо-
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читан от редица производители избор за индустриални приложения.
Епоксидните системи типично са
високоиздръжливи и гарантират
много добра защита на светодиода
при агресивни индустриални условия.
Те са твърди и яки материали с ниски коефициенти на термично разширение. Типично епоксидните смоли
осигуряват по-добра защита в сравнение със силиконовите и полиуретановите покрития срещу механични
въздействия, но не толкова добра
еластичност на покритието, както
и недобра прозрачност и цветна
стабилност.
С определени химични добавки в
материала може да бъде постигната дадена степен на гъвкавост при
епоксидните покрития. Вариациите
от съставки в капсулиращите системи, базирани на епоксидни материали, са в основата на изключително широка гама от модели и версии
LED осветители за индустриални
приложения на пазара, които осигуряват специфични предимства за
конкретни работни условия.

Характеристики на
светодиодите в
зависимост от
технологиите в корпуса
На производствения етап всеки
от използваните материали в корпуса се характеризира с различни
свойства като вискозитет, време за
вулканизация и др. В зависимост от
избраната технология за термичен
мениджмънт, готовите LED изделия
се отличават със специфични работни характеристики – температура,

Технологии в областта
на покритията
Подобно на останалите електронни устройства, LED модулите работят добре, докато под въздействието на различни фактори (вътрешни – свързани с дизайна и работните характеристики, или външни –
под влияние на средата) ефективността им не започне да намалява.
Различни условия на индустриалните
среди, като висока влажност, корозивна атмосфера, съдържание на изпарения на различни химикали или
газове във въздуха, висока запрашеност, могат да влошат състоянието на светодиодния осветител с
времето.
В съвременната индустриална
практика LED осветление се използва за изключително широк набор от
приложения, включително осветяване на фабрики, заводи и други промишлени съоръжения и обекти, плавателни съдове и др. Осветителите
в тези приложения типично са изложени на вредни въздействия, които
биха могли да доведат до корозия на
компонентите на електронните
платки и значително да понижат
ефективността на изделието в
сравнение със стандартни битови
експлоатационни условия.
Ето защо от критична важност
е осигуряването на ефективна защита срещу тези въздействия. Покритията са едни от най-често използваните технологии за защита на LED
системите в индустриални приложения. Те са от също толкова голямо
значение за ефективността на светодиодния осветител като дизайна
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осветление
на тялото и материалите за изработка на корпуса.

Защитни свойства на
конформните защитни
покрития
Конформните защитни покрития
в електрониката (следващи профила
на комплексни структури като печатни платки и др.) представляват
тънък предпазен филм лак, който
покрива компонентите, без да добавя допълнителна тежест. Конформните покрития обикновено се нанасят чрез напръскване или потапяне
на изделието и са с типична дебелина от няколко десетки микрометра.
Покритията, нанасяни за защита
на корпуса, трябва да са с висока
прозрачност, която да се запазва в
рамките на целия жизнен цикъл при
заложените експлоатационни условия. Например, някои покрития за
корпуси на индустриални LED осветители, които се използват на открито, се проектират за издръжливост
на ултравиолетови лъчения.
Най-често използвани за защитно
покритие на корпусите на светодиоди са различни акрилни системи,

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

които осигуряват комбинация от
висока прозрачност и цветна стабилност, както и с отлична защита
срещу влага и други влияния на индустриалната среда. Акрилните покрития са на основата на разтворители, които позволяват нанасянето на
изключително тънък слой от материала върху субстрата.

Съображения по
отношение на цветната
температура
Различните защитни покрития,
нанасяни върху компонентите или
корпуса на LED осветителя, оказват
влияние върху цветната температура на светлината, излъчвана от светодиода. При повечето изделия цветната температура се променя при
нанасяне на дадено покритие, което
създава за затруднения за много производители. На практика, какъвто и
материал да бъде нанесен директно
върху светодиода, той води до промяна в цветната температура.
От значение е и дебелината на
нанасянето покритие. Типично, дебелините на защитните системи варират в границите 25-75 микромет-
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ра. При по-тънък слой защитен филм
е и по-малка промяната в цветната
температура. Трябва обаче да бъде
намерен подходящият баланс, при
който дебелината на слоя осигурява
достатъчна защита за сметка на
приемлива промяна в цветната температура, като не се допускат компромиси с ефективността на защитното покритие.
Конформните покрития за компонентите и корпуса на LED модулите
обикновено гарантират отлична защита срещу висока влажност, соленост или запрашаване на атмосферата в индустриалната среда на
експлоатация.
При по агресивни условия, като
потапяне във вода, опасност от напръскване с различни химически субстанции или корозивни газове и изпарения, е добре да се обмисли нанасянето на по-дебел слой капсулираща
система, за да се осигури по-ефективна защита. Така не само се гарантира по-добра устойчивост на LED
осветителя на негативни въздействия на средата, но и значително
се удължава експлоатационният му
живот.
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ВиК

Мониторинг
и контрол на
водоснабдителни
системи
В

одоразпределителните системи са сериозно предизвикателство
пред технологиите за структурен
мониторинг. Типично те се състоят от сложна тръбна мрежа, вкопана под земята, която е относително недостъпна за наблюдение.
Същевременно, поддържането на целостта на тези мрежи е от съществено значение за осигуряването
на чиста питейна вода за абонатите на съответното ВиК дружество,
което стопанисва системата. За да
се осигури ефективно управление на
водоснабдяването и безпроблемна
работа на съоръженията, са необходими централизирани платформи за
мониторинг и контрол на ВиК мрежите с локално разположени измервателни устройства и сензори из
цялата система, които да изпращат данни в реално време към контролния център. Посредством такива технологии могат да бъдат
своевременно регистрирани и бързо
локализирани течове по водопроводите, както и да се откриват зоните, подложени на най-голямо натоварване и най-висок риск от авария,
за да се проведе необходимата предварителна рехабилитация и поддръжка.
Модерните платформи за контрол и мониторинг на водоснабдител-
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ни мрежи управляват и анализират
данни от полеви устройства, като
интелигентни безжични сензорни
възли, които непрекъснато следят
хидравличните, акустичните, качествените, количествените и други
параметри на системата. Те се комбинират със софтуерни инструменти за динамично прогнозно моделиране и симулация на различни сценарии с дадено потребление, хидравлично състояние на мрежата и специфична комбинация от работни условия.
Така е възможно предотвратяването на критични събития като пробиви на тръбопроводите, загуби на
вода и прекъсване на водоснабдяването. В допълнение се генерират информационни бази данни за идентифициране на тенденции в хронологичен план.

Водоразпределителните
системи за питейна
вода
транспортират вода от съответните водоизточници (водоеми, резервоари и др.) към индустриални,
търговски и жилищни обекти във ВиК
мрежата по комплексни мрежи от
тръбопроводи. Адекватното като
качество и достъп водоснабдяване е
основна цел на всяко ВиК дружество,
ето защо планираните и непланирани прекъсвания на услугите за ремонтни дейности и поддръжка следва да
се сведат до минимум, ако е налице
такава възможност. Нарастващото
градско население увеличава натоварването върху водоснабдителната инфраструктура, тръбите и
съоръженията са подложени на амортизация, а разходите за подмяната
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ВиК
или рехабилитацията им могат да са
сериозни. С разширяването на ВиК
мрежите възниква нужда от допълнителни помпени мощности, пречиствателен капацитет и оперативни разходи за енергия и други ресурси. Неизменно възникват течове,
които водят до значителни загуби
на вода и допълнително влошават
финансовото състояние на водоснабдителните дружества, тъй като са
необходими разходи за тяхното локализиране и отстраняване. Течовете типично възникват поради корозия на металните тръбопроводи и
влошаване на структурната им
здравина и якост на натоварване. В
допълнение към финансовите негативи, тези нежелани явления имат и
редица социални ефекти – прекъсвания на услугите за потребителите,
влошаване на имиджа на дружеството и др.

Стратегии за управление
на водоснабдяването
Генерално се прилагат две стратегии за управление на течовете
във водоснабдителните мрежи и загубите на вода. Първата е свързана
с разработването на инструменти
и програми за оценка на състояние-
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то на тръбопроводите и съоръженията за идентифициране на възникнали течове или зони, подложени на
висок риск от пробиви. Втората е
базирана на внедряване на системи
за мониторинг и контрол, чрез които не само да се идентифицират
вече възникнали проблеми, но и да се
прогнозират в дългосрочен план потенциални такива. За целта се прилагат различни безразрушителни
методи за контрол и оценка на
състоянието на тръбопроводите на
базата на електромагнитни (вихрови токове, радари) и механични (акустична емисия, ултразвукови технологии и др.) техники.
Все по-популярни стават методите за онлайн мониторинг и контрол
на водоснабдителни мрежи, чрез които е възможно отдалечено регистриране на събития. ВиК дружествата масово използват SCADA
системи за контрол на дебита, налягането и качеството на питейната вода съгласно регулаторните
изисквания. Средства за онлайн мониторинг (сензори и измервателни
устройства) се монтират на ключови точки из цялата мрежа, за да
се получи пълна картина за състоянието й. Периодично се провеждат
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проверки за цялост на тръбите,
типично посредством мобилни акустични устройства за откриване
на течове. Тъй като водоразпределителни системи са под налягане,
течове и други непланирани събития, като неправилно отваряне или
затваряне на даден клапан, могат да
бъдат регистрирани и отдалечено.
Важен компонент от платформата
за отдалечен мониторинг са инструментите за идентифициране и
локализиране на спадове в налягането, свързани с пробиви, течове или
недобре сработили клапани, както и
различни хидравлични аномалии.

Съвременните
безжичните сензорни
технологии
позволяват изграждането на мрежи
от ценово все по-достъпни устройства за мониторинг на ВиК системите в реално време. В съчетание с
подходящите техники за обработка на данни и инструменти за вземане на решение тези средства осигуряват непрекъснат поток от данни към централизираната платформа за мониторинг и управление, което позволява ефективно управление,
адекватно реагиране в кризисни си-
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ВиК
смартфон или таблет. Самата платформа може да бъде хоствана както
на локален сървър във ВиК дружеството, така и на облачен сървър.

Безжични сензорни
мрежи

туации и предотвратяване на нежелани събития.
Платформите за онлайн мониторинг на ВиК системи използват комбинация от модули за прогнозно моделиране, анализ на потока от данни и инструменти за симулация.
Първичният източник на данните са
безжичните сензорни мрежи, интегрирани във ВиК инфраструктурата,
които осигуряват информация в
реално време за хидравличното поведение на системата, работата на
съоръженията и качеството на питейната вода. Тези технологии са
гъвкави и мащабируеми и могат да
бъдат интегрирани във водоснабдителни системи с различен мащаб –
от няколко сензорни възела до стотици или хиляди такива модули във
водоразпределителните мрежи на
големи градове и мегаполиси, разделени на отделни зони с площ от по
80-100 км2.
Чрез безжичните сензорни системи се извършват онлайн измервания
на налягането, дебита и широк набор от параметри по отношение
качеството на питейната вода. На
база получените данни се разработват алгоритми за идентифициране
и локализиране на течове и пробойни в тръбопроводите. С течение на
времето платформата за контрол
и мониторинг събира огромен обем
данни от сензорните измервания.
Този архив служи като база за разработката на различни контролни
стратегии и програми за оптимизиране работата на водоснабдителната мрежа. Освен анализ на съоръжения в експлоатация, е възможен и post
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mortem (след края на жизнения цикъл)
анализ, чрез който да бъде извлечена
допълнителна информация за причините за дадена авария и възможните мерки за предотвратяването на
подобни събития в бъдеще.

Платформите за онлайн
контрол и мониторинг на
ВиК мрежи
типично се състоят от три слоя:
онлайн безжична сензорна мрежа
(WSN), интегрирана система за данни и електронни известия (Integrated
Data and Electronic Alerts System,
IDEAS) и модул за подпомагане вземането на решения (Decision Support
Tools Module, DSTM). WSN мрежата
изпраща непрекъснат поток от данни от цялата система към контролния център. Интегрираната IDEAS
система обработва този поток с
цел регистриране и локализиране на
необичайни събития. DSTM модулът
осигурява набор от инструменти за
подпомагане вземането на решения
от оператора на базата на онлайн,
калибриран в реално време хидравличен модел на водоразпределителната мрежа.
Платформата може да оперира
като автономна система или като
част от интегрирана система за
воден мениджмънт в дружеството.
При автономен режим IDEAS и DSTM
модулите са придружени от уеб интерфейс, базиран на карта на ВиК
мрежата, с дигитално табло за визуализация. Чрез този интерфейс
платформата може да бъде управлявана посредством персонален компютър или мобилно устройство –

Всеки сензорен възел в широко
използваните съвременни сензорни
мрежи типично включва процесор с
вградена RAM памет, SD карта за
съхранение, GPS с времева синхронизация, както и 3G модем за трансфер на данни със скорост от порядъка на 4-5 KB/s.
Сензорите се свързват към възела посредством стандартни цифрови входове и изходи. I/O платката
поддържа сензори за различни типове данни, като хидравлични параметри (налягане, записи от хидрофони,
поток) или показатели за качеството на водата (pH, температура,
електропроводимост, окислителноредукционен потенциал и др.).
Сензорните възли типично се захранват от батерии, зареждани или
от соларен панел (през деня), или с
променлив ток от улична лампа, разположена в близост. Възлите могат
да бъдат отдалечено управлявани и
конфигурирани по различен начин в
зависимост от конкретните нужди.
Отделните параметри обикновено
се измерват на кратки равни интервали (например 30 секунди) в зависимост от темповете на изменението им във времето.
Суровите обеми данни, подавани
към платформата от сензорните
възли, се обработват от IDEAS системата посредством алгоритми за
регистриране и локализиране на абнормално поведение на съоръженията във ВиК мрежата. При нужда се
изпращат известия към оператора
и команди обратно към проблемните съоръжения. Отдалеченият
сървър проверява статуса на трансфера на данни, като неуспешните
изпращания се повтарят до установяване на успешна връзка, а при по
дълги периоди на неуспешни приемопредавателни действия, връзката
автоматично се рестартира. В буферната памет на сензорните възли
могат да бъдат съхранявани големи
обеми данни от измервания в
продължение на няколко дни. В случай на прекъсване на мрежовия сигнал между сензорния възел и сървъра,
тези данни позволяват автономна
работа на безжичната сензорна
мрежа до възстановяване на връзката с платформата.
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ВиК
Интегрирана система за
данни и електронни
известия (IDEAS)
IDEAS системите в платформите
за онлайн мониторинг и контрол на
ВиК мрежи са отговорни за управлението и обработката на данните от
сензорните мрежи, както и за изпращането на известия към оператора
или команди към автоматизираните
контролери. В тези системи, освен
данни от WSN мрежите, непрекъснато постъпва информация и от други
интегрирани в платформата технологии като SCADA системите, системите за оперативен мениджмънт
на помпите и вентилите и др.
IDEAS модулите разполагат с набор от аналитични инструменти,
чрез които потоците от данни се
проверяват за отклонения от допустимите параметри. При регистриране и локализиране на необичайно
събитие може да бъде автоматично
изпратено известие към оператора
чрез имейл, SMS или мобилно приложение. В потребителския интерфейс
на системата могат да бъдат визуализирани всички потоци данни от
сензорната мрежа, както и всички
изпратени известия. Прилагането на
съответния аналитичен инстру-
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мент (за проверка на отклонения в
налягането, дебита или качеството
на водата) зависи от това каква
група параметри се изследва. Локализирането на проблема се извършва
чрез откриване на съответния сензорен възел, в чийто работен обхват
са регистрирани необичайни стойности на даден параметър.

Модул за подпомагане
вземането на решения
(DSTM)
На база на обработените от
IDEAS системата данни DSTM модулът изготвя хидравличен модел на
водоснабдителната мрежа в реално
време, разделена на зони, който се
калибрира на кратки интервали, например на всеки 15 минути. Предлага се набор от мерки за разрешаване
на регистрираните и локализирани
проблеми с прогнозен сценарий за
поведението на мрежата при прилагането на всяка една от тях.
Хидравличният онлайн модел на
ВиК системата позволява симулация
на работата на контролните вентили, прогнозиране на потреблението,
анализ на качеството, оптимизация
на работата на помпите и др. Инструментите за оперативна симу-
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лация могат да бъдат използвани от
операторите и хидроинженерите за
анализ на потенциалния ефект от
предприемането на различни действия, което да им помогне да вземат най-подходящото моментно
решение при дадена комбинация от
условия или да оптимизират работата на мрежата в дългосрочен план.
Интерфейсът на модулите за симулация позволява например избор на
един или няколко контролни вентила, които да бъдат изолирани от
мрежата (при нужда от ремонт на
даден отсек и други подобни ситуации), и прогнозиране на ефекта от
това върху поведението на останалите зони на мрежата, както и кои
абонати биха били засегнати.
Ползите от прилагане на платформи за онлайн контрол и мониторинг
на ВиК мрежи включват намаляване
на оперативните разходи и тези за
ремонт и поддръжка, оптимизиране
на енергийната ефективност и работата на съоръженията, както и прецизно прогнозиране на потреблението и на събития от различен характер с цел по-адекватна реакция при
настъпване на кризисни обстоятелства и по-ефективен мениджмънт на
мрежата в дългосрочен план.
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Едно оптимално решение за вентилация
със задвижвания на YASKAWA
В петте си най-съвременни люпилни холандската компания Probroed &
Sloot залага на образцови стандарти
за качество както по отношение на
пилетата, които произвежда, така и
за тяхната устойчивост.
Отговорните служители в компанията непрекъснато търсят нови
решения за намаляване на енергопотреблението. Една съвременна мярка
за това е смяната на двигателния
механизъм на близо 200-те циркулационни вентилатора с мотори
YASKAWA от най-висок клас на ефективност - IE4. Пестенето на енергия
е основен акцент в тази насока.
Повторната употреба на топлината от отработения въздух е само
една от мерките, които компанията
предприема. Последната оптимизация на Probroed & Sloot е ретрофитът на циркулационните вентилатори в люпилните камери. Само в съоръжението в Грунло (Холандия) има
близо 200 такива камери, които работят денонощно, седем дни в седмицата. При такова продължително натоварване мерките за насърчаване
на енергийната ефективност са от
особено значение.

Максимална
ефективност
Още преди модернизацията на
вентилаторните мотори Probroed &
Sloot използва управлявани с инвертори асинхронни двигатели. Електронното управление на скоростта
на мотора играе ключова роля в енергоспестяването. Това е и основната
причина, поради която европейската ErP Директива (Директива за
продукти, свързани с енергопотреблението), още наричана Директива
за екодизайн (2005/31/ЕК и 2009/125/
ЕК), обхваща и употребата на инвертори. Първите две фази са съсредоточени основно върху определянето
на изисквания за ефективност на
отделни продукти. Така например
приетите нареждания довеждат до
спиране на разпространението на
мотори под клас на ефективност IE2
от 2011 г.
Моторите с постоянен магнит
обикновено имат по-висока ефектив-
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ност. За разлика от асинхронните,
те винаги трябва да се управляват
с инвертор. Сега те стандартно отговарят и на изискванията на IE3
(премиум клас на ефективност).
Предлагат се и и такива високоефективни мотори с постоянен магнит,
които отговарят и дори надхвърлят
изискванията на най-високия клас на
ефективност според стандарта IE4.
Имайки това предвид, Probroed &
Sloot решава да тества модели от различни производители. За тази цел половината от вентилаторите в отделните люпилни камери са оборудвани с
нови задвижвания.

Моторът с постоянен
магнит SPRiPM
По време на тестовете моторът
YASKAWA SPRiPM (Super Premium
IPM Motor) безапелационно победи
конкуренцията. Високоефективният
двигател се предлага в пакет в комбинация с V1000 инвертор и обхваща
изключително широка гама от приложения, съвместими с енергийния
клас IE4. Енергийните спестявания,
отчетени в Probroed & Sloot (в сравнение с асинхронни двигатели с ефективност IE2), са в размер на близо
14% при номинална работа и 50% при
частично натоварване, което е поважно за това приложение.
Освен с високата си ефективност,
SPRiPM са значително по-малки и леки от подобните им асинхронни двигатели. С новата разработка размерите им са дори по-малки: всеки мотор е с до 40% по-компактен от съответстващ асинхронен двигател.
Еквивалент на това са два типоразмера по-малки монтажни габарити.
В допълнение, SPRiPM тежи с 50% помалко и има 60% по-малък инерционен
момент. Това означава, че може да се
пуска и спира с 60% по-бързо.
Моторът може да се комбинира с
доказаните инвертори V1000 от
YASKAWA, за да осигури високоефективно комплектно задвижване, отговарящо на IE4, със стандартизирана
технология, подходяща за широк
спектър от приложения. Специфичните за мотора параметри са предварително интегрирани в софтуера,

което означава, че производителят
трябва само да свърже системата,
състояща се от двигателя и инвертора.
За приложения с променливи въртящи моменти, включително вентилатори, специалната функция "летящ старт" е особено изгодна: в случай на прекъсване на захранването
например, вентилаторът продължава да се върти. SPRiPM и V1000 покриват диапазона на скорост до 5% от
скоростта, позволяваща оптимално
рестартиране. Ниското ниво на
шумност на мотора е изключително
полезно при работата с вентилатори, тъй като пропелерите им усилват интензивността на всеки шум.

Заключение
Холандските специалисти от люпилнята Probroed & Sloot си поставят изключително високи стандарти
не само за качеството на пилетата
на един ден, но и за ефективното развитие на бизнеса. Взимайки предвид
денонощната работа на камерите за
излюпване, мерките за насърчаване
на енергийната ефективност са особено важни. Ето защо компанията
постепенно заменя асинхронните
двигатели клас IE2 на циркулационните си вентилатори с високоефективни YASKAWA SPRiPM мотори, които
отговарят на изискванията на найвисокия клас на ефективност IE4. Това намалява потреблението на енергия с близо 50% при частично натоварване, което е важно за това конкретно приложение.
В България тези високоефективни
пакети от електродвигател и инвертор V1000\A1000 се предлагат от
ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО.

office@gemamex.com
www.gemamex.com
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ОВК

Актуални решения
за вентилация
в индустрията
И

ндустриалната вентилация е
метод за контрол на количеството
въздушнопреносими токсични химикали или възпламеними изпарения,
извеждането им далеч от работната среда и замяната на въздуха в
помещенията с чист въздух. Това е
един от вариантите за контролиране излагането на работниците на
различните замърсители на въздуха
на работното място. Алтернативите включват промени в процесите,
промени в работната практика, замяна с по-малко токсични химикали
или изцяло спиране на употребата на
токсични химикали. Индустриална
вентилация обикновено се прилага за
отстраняване на заваръчен дим, изпарения на разтворители, маслени
изпарения или прах от работното
място.
Спомагателните процеси в индустриалните енергийни системи
като ОВК системите изискват
ефективно управление, тъй като са
свързани както с енергийните разходи и кондиционирането на
вътрешния въздух, така и със здравословното състояние на обитателите. Отоплението, охлаждането и
вентилацията на производствените помещения представлява голяма
част от общото промишлено енергопотребление. Лошите условия на
средата в затворените помещения
води и до значителни разходи за
здравеопазване, администрация, както и до загуба на производителност
у персонала.
Движението на въздуха във вентилационната система не само охлажда работната среда и я прави покомфортна, но и помага при контрола на вредни вещества във въздуха и
свеждането им до приемливи нива.
Индустриалната вентилация може
да предотврати пожари и експлозии,
да контролира температурата,
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влажността и неприятните миризми. Редица научни изследвания показват, че поддържането на температурите близо до зоната на комфорта (21,7 °C) и осигуряването на поинтензивна вентилация може да повиши работната ефективност на
служителите. Балансирането на
въздушния поток към различни участъци на сградата може да помогне
при поддържането на желаните температури.
Инсталирането и поддръжката на
вентилационни системи в сградите
може да гарантира, че желаните
нива на вентилация се запазват. За
да е възможно изграждането на адекватна спрямо потребностите вентилационна система, е необходим
внимателен подбор на компоненти,
както и на средства за измервания и
поддръжка.
Съществуват значителни ползи
от увеличаването на нивата на
вентилация над минималните стойности, определени в промишлените
стандарти и кодекси. Примери за
такава стратегия са: използването на смукателна вентилация при
локални източници на замърсители
на въздуха и генератори на влага в
помещенията, например в кухни и
бани; повишаване на нивата на вентилация с цел отстраняване на
замърсителите на въздуха при боядисване и миене на пода; отклоняване на източника на външен въздух
за механичните вентилационни системи от източници на замърсители като санитарни вентилационни
отвори, горивни дюзи, кофи за боклук и т.н.; добавяне на изсушителни системи.

Видове промишлени
вентилатори
Широкият набор от индустриални вентилационни устройства
включва както преносими вентилатори, така и големи, статични вен-

тилатори в промишлени размери и
изпълнение. Има два основни вида
вентилатори – осови/витлови и
тръбни (канални). Осовите вентилатори генерират въздушен поток,
който е успореден или перпендикулярен на оста, на която е монтирана перката/витлото. Витловите
вентилатори се използват при ниско статично налягане за приложения, изискващи преминаването на големи количества въздух през вентилационната система. При тръбните
вентилатори перката е монтирана
в цилиндрична тръба или „канал“.
Тази форма позволява на този вид
вентилатори да работят при повисоки статични налягания от витловите вентилатори.
Друг вид устройство за вентилация са центробежните вентилатори, при които въздушният поток
е перпендикулярен на оста, на която е монтирано витлото. Има четири различни вида центробежни
вентилатори, които се различават
отношение на посоката на въртене. При първия вид върховете на
перките са изкривени напред, по
посоката на въртене. Такива вентилатори се използват в лекотоварни изпускателни системи. При втория вид върховете на перките са
изкривени обратно на посоката на
въртене. Този тип вентилатори се
използват в промишлени дейности
с високи натоварвания. При третия
тип перките са радиални, прави и в
известна степен самопочистващи
се. Те са полезни за употреба в помещения с наличие на мазни изпарения във въздуха.
Четвъртият тип са центробежни вентилатори, при които генерираният от работните колела въздух
се задържа в квадратен контейнер,
след което се изпуска аксиално. Използват се за приложения, където
изпусканият въздух трябва да се насочва далеч от вентилатора.
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ОВК
Приложение на
индустриалните
вентилатори

отработени газове въздух в много
промишлени и търговски сгради.

Индустриалните вентилатори се
използват за редица промишлени
приложения, включително във фабрики, складове и други индустриални
обекти. Определянето на подходящия
вид вентилатори за дадена специфична работна среда зависи от различни фактори: какъв тип енергия се
използва в съоръжението, дали вентилаторите трябва да са преносими или стационарни и др. Мениджърите на различните съоръжения определят средната температура на
въздуха в зоните, в които трябва да
бъдат разположени вентилатори.
Трябва да бъде предвидено и наличието на опасни газове и изпарения във
въздуха, както и дали вентилаторите ще работят в област, която често се почиства с вода под високо
налягане.
Индустриалните вентилатори
обикновено са големи и стационарни. Производствените съоръжения
най-често работят с комбинация от
няколко вида вентилатори, включително:
l осови изпускателни вентилатори,
задвижвани с ремък. Те насочват
въздушната струя нагоре и се монтират на покривите. Използват се
за цялостна вентилация в промишлени и търговски сгради като складове, производствени съоръжения, леярни и лаборатории.
l изпускателни вентилатори, задвижвани с ремък, които се монтират
на стена. Те работят с големи обеми въздух при ниски статични налягания.
l покрити покривни вентилатори за
приложения, които изискват гравитационна (естествена) вентилация.
Те могат да се използват съвместно с изпускателни, смукателни и реверсивни вентилатори.
l външни покрития за вентилатори
(чадъри), които се монтират на изпускателни и витлови вентилатори,
за да предпазят отвора от дъжд,
сняг и боклук.
l аварийни изпускателни вентилатори за дим, които отвеждат замърсителите навън от промишлените и
търговски сгради.
l индустриални изпускателни вентилатори с директно задвижване. Те се
използват за задвижване на големи
количества въздух при по-високо
статично налягане в заводи, леярни
и други промишлени сгради.
l центробежни изпускателни вентилатори, които задвижват въздушната струя надолу. Те осигуряват непрекъсната работа, чрез която се
покриват изискванията за чист от
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Вентилация според
нуждата
Индустриалната вентилация се
прилага навсякъде, където е възможно образуването на прах, дим или
мъгла като при дървообработването, металообработването, преработката на хранителни продукти и
фармацевтичната промишленост.
Системите са проектирани по начин, който позволява вентилацията
да се осъществява едновременно от
всички инсталирани машини в съоръжението, като съответно за това
се избира и подходящият размер
мотор на вентилатора. Въпреки
това, данни от редица проучвания
сочат, че обикновено по-малко от
50% от машините в съоръженията
работят постоянно, следователно
50% от машините не генерират
прах (изпарения, мъгла).
Т. нар. вентилационна закономерност (Fan Law; Affinity Law) показва
как да се постигнат високи икономии
на електроенергия и каква е ползата
от тях. Според този физичен принцип с намаляване на въздушния поток
с 50%, което може да се постигне
чрез автоматично затваряне на клапите на неработещото оборудване,
моторът на вентилатора ще консумира само 12,5% от електроенергията, необходима когато вентилацията е активна навсякъде (което е
икономия на енергия в размер на
87,5%).
Съществуват и известни пречки
пред този прост подход: ако през
системата въздуховоди се транспортира прах или друг замърсител,
то тогава следва да се поддържа
определена минимална скорост на
въздуха, който преминава през
тръбите, за да се предотврати наслояването на прах. Също така трябва да се поддържа и минимално отрицателно налягане, за да се преодолеят загубите на налягане във въздуховодите.
Когато изходите на вентилационната система към изключеното оборудване са затворени, обемът на
въздуха и впоследствие скоростта
на въздуха падат, в резултат на което е възможно наслояването на
прах. Една система за вентилация
според потребностите решава този
проблем с помощта на PLC контролер, който изчислява необходимите
за правилното функциониране на системата въздух и отрицателно налягане според данните, събрани от
сензорите, и регулира оборотите на
вентилатора съобразно тази информация.
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Охлаждащи конвектори
Вентилацията в индустриални
сгради и промишлени съоръжения се
проектира с цел осигуряване на контролирана среда за хората и дейностите, които те извършват. Тъй
като условията на средата са динамични и се променят непрекъснато,
то следва и системата, която отговаря за поддържането на тази среда, да бъде по-ефективна и да осигурява непрекъснат контрол.
Охлаждащите конвектори са алтернатива на конвенционалните
системи с променлив дебит на въздуха (VAV – Variable Air Volume), чрез
която се разделят процесите на вентилация и изсушаване на въздуха.
Тези системи се състоят от медни
тръби и алуминиеви перки, които се
помещават в ламаринен корпус, найчесто разположен на нивото на тавана. Охлаждащите конвектори се
предлагат в три варианта: пасивни,
активни и интегрирани/за комплексни услуги. Разликата между пасивните и активните охлаждащи конвектори е в начина, по който въздушният поток се движи в системата.
Интегрираните охлаждащи конвектори са комплексни системи,
включващи и осветление, говорители, спринклерни отвори, кабелни канали и т. н. Охлаждащите конвектори намират приложение в много различни индустриални съоръжения и
други сектори, като търговски офиси, образователни институции,
здравни заведения, хотели.
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Новости в
безконтактните
3D измервателни
технологии
В

редица индустриални приложения са налице изисквания за високопрецизни измервания на широк набор
от характеристики на обекти с различни размери и тегло и неправилна
форма. В автомобилната индустрия
например такива измервания служат
за база при проектирането, производството и асемблирането на прототипи и компоненти, при качествения контрол на готовите продукти
и други етапи от производствения
процес. Постоянно изменящите се
изисквания на съвременния пазар в
тази и множество други индустрии
налагат нуждата от по-кратки цикли на проектиране, производство и
пазарно лансиране на продуктите,
по-висока гъвкавост и често – помалки партиди с персонализирани
компоненти и изделия. За тази цел
се разработват различни методи и
технологии за триизмерно безконтактно измерване на характеристиките на обекти, които да улеснят
производствения процес и контрола
на качеството.
Модерните безконтактни 3D измервателни системи могат бързо и
прецизно да събират и обработват
големи обеми от данни за обектите
(както части и компоненти, така и
сложни изделия и готови продукти),
да ги анализират и визуализират, за
да предоставят на проектантите и
производителите цялата необходима информация за оптимизиране на
технологичните процеси и отделни-
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те им етапи. Индустриалните триизмерни системи за безконтактно
измерване на различни величини типично са със специални корпуси, високоустойчиви на различни вредни
въздействия на средата, включително вибрации, химически и механични
въздействия, прах, висока влажност
и др.

Разпространени методи
за измерване в
практиката
Контактните автоматизирани
техники и технологии за измерване,
като координатните измервателни
машини, са изместили ръчното измерване чрез различни уреди и инструменти в съвременната практика.
Посредством контактни техники
може да се постигне висока прециз-

ност на измерванията, което ги прави подходящи за широк набор от
приложения в индустрията. Основен
техен недостатък е бавното измерване и ниската ефективност, тъй
като се налага физическо преместване на обектите, чиито характеристики се измерват, от една точка до
друга, най-често до специално помещение с контролирана среда, в което се помещава координатната
техника. В резултат на това се събират откъслечни данни, като много
критични параметри често остават непроверени. Координатните
измервателни машини, които могат
да измерват характеристиките на
големи обекти, са големи по размери
сами по себе си и правят производствения процес тромав. Решение са
съвременните портативни версии
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на този тип оборудване, които могат да бъдат придвижвани из производствените площи, за да измерват тежките и обемисти обекти и товари на място.

Сред широко използваните
безконтактни оптични методи за
измерване
в индустрията са технологии, базирани на структурирана светлина и „моаре“ модели, лазерни скенери,
тракери и фотограметрични устройства. Чрез такива
средства може да се постигне много по-голяма ефективност и бързина на измерванията, следователно повече
измервания за единица време в сравнение с контактните техники. Общ недостатък е сравнително по-ниската точност на измерванията, като всеки от изброените методи има и свои специфични особености, които
ограничават прилагането му.
Измервателните системи, базирани на лазерни тракери, типично се отличават с по-висока прецизност. Не
е възможно обаче използването им без оператор, който
да извършва измерванията. В допълнение, в зависимост
от измерваната характеристика, тези устройства се
нуждаят от допълнителни приставки, не са подходящи
за генерирането на непрекъснат поток от данни и в крайна сметка могат да бъдат приравнени по ефективност
към контактните измервателни методи.
Лазерните скенери, лазерните радари и технологиите, базирани на структурирана светлина, изискват заснемането на множество последователни кадри, за да се
извърши измерването. Това ги прави подходящи за приложения, в които времето, необходимо за измерване, не
е от значение, но крайно неподходящи за среди, в които
са налице вибрации, каквито често са индустриалните
обекти и производствените линии.
Фотограметричните системи и особено тези, при
които е необходимо предварителното поставяне на
специални маркери върху обектите на измерване, могат
да постигнат висока прецизност, но са ограничени до
специфични измервания и не са подходящи за масово
приложение в практиката. Те са неподходящи за сканиране на плътни повърхности, като в много случаи се налага и намеса на оператор за калибриране по време на
измерването.

Нови технологии в областта на
безконтактното измерване
Най-съвременните методи в областта на безконтактното измерване комбинират възможностите за високоскоростно събиране на данни на цифровите CCD камери с висока разделителна способност, индиректната фотограметрия, при която обектите на измерване
се фиксират към специален фон, и усъвършенстваните
алгоритми за триизмерно реконструиране. Тази комплексна технология може прецизно да регистрира обекти и да измерва различни техни характеристики, бързо
и точно да заснема двуизмерни и на тяхна база да конструира триизмерни изображения на обекта, както и
ефективно да комбинира събраната информация, за да
осигури адекватни резултати от измерването. Индустриалните системи от този тип са подходящи за работа с необработени, лъскави метални или пластмасови компоненти и изделия в различни работни среди,
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включително тежки и агресивни
промишлени условия, в които са налице вибрации и т. н.

Конструиране на 3D
модели от множество
двуизмерни изображения
Тази технология е базирана на
принципа за конструиране на триизмерни форми от множество двуизмерни изображения на даден обект
чрез използването на т. нар. пинхол
камери (познати и като „камера обскура“). Кореспондиращите си отличителни белези на обектите в двуизмерните изображения се наслагват, като чрез метода триангулация
се възстановява местоположението
на реалните триизмерни характеристики на обекта. За целта се изисква точно напасване на кореспондиращите си 2D точки.
Процесът на съчетаване на двуизмерните изображения е затруднен от типично комплексната геометрията на обекта. За по-прецизно 3D конструиране се използват
различни фотометрични принципи,
като моделиране на базата на разпределението на яркостта в различните двуизмерни изображения на
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обекта. Положението на камерата
в пространството при заснемане
на отделните ъгли се определя от
две групи параметри – вградените
параметри на камерата и външните параметри, включително ротацията и транслацията в триизмерното пространство спрямо координатна система. Често се използва
наслагване на 2D точките на съвпадение към предварително генериран
CAD модел на обекта или друга координатна система, използвана от
производителя. Предимство на технологията е, че е приложима дори в
индустриални среди с наличие на
вибрации.

Особености на
технологията
Описаната по-горе технология за
безконтактно 3D измерване е подходяща за конструиране на триизмерни изображения на обекти с различни размери, произволна форма и
изработени от широк набор от материали. Дигитализираните данни,
снети чрез двуизмерно заснемане,
прецизно се обработват за конструирането на комплексен триизмерен
модел с точност от порядъка на до

20 микрона. Измерванията се осъществяват чрез анализ на готовите 3D
изображения на обекта и неговата
плътност, ръбове, повърхностни особености, напречен разрез, специфични белези като дупки или отвори и
др. Посредством смяна на обектива
на камерата е възможно с една и
съща измервателна платформа да се
постига различна прецизност на
изображенията.
Индустриалните системи за безконтактно 3D измерване, базирани
на тази технология, се отличават
със значителна процесорна мощ и
памет за съхранение, възможности
за високоскоростно заснемане и обработка, както и устойчиви индустриални корпуси, подходящи за приложение в тежки промишлени среди.
Типично тези системи са оборудвани с висококачествени осветителни системи, които позволяват заснемане на обектите и при влошено
осветление на помещението, както
и заснемане на обекти с хомогенни
повърхности без текстура (например боядисаните части от автомобилно купе преди асемблиране) достатъчно прецизно за конструирането на точен 3D модел.
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3D измерване със
свободно движещо се
оптично устройство
3D измерването със свободно движеща се оптична глава, като алтернатива на заснемането с една или
множество статични цифрови камери, е сравнително лесен за осъществяване метод, който позволява
заснемане на обекта от всички желани ъгли. Този етап се допълва отново от напасване на отделните
двуизмерни изображения спрямо дадена координатна система. Оптичното устройство типично е ръчна
камера за фотограметрично картиране (картографиране) с висока разделителна способност, проектирана
за картиране на особеностите на
фиксиран обект максимално прецизно, за да е възможно лесно и точно
напасване на двуизмерните точки на
съвпадение в 3D модел. За база отново се използват множество 2D
изображения на обекта от различни
ъгли, като обработката им се извършва от специален софтуер, подобно на обработката при измервателните платформи, базирани на
цифрови камери. Координатните
системи, на чиято база се моделира
триизмерното изображение на обектите, в технологичните производствени линии се комбинират в персонализирана координатна рамка,
чрез която могат да бъдат прецизно измервани характеристиките на
произвежданите, обработвани или
асемблирани изделия.
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Индустриалните безконтактни
3D измервателни системи със свободно движещо се оптично устройство са устойчиви на различни смущения, свързани с работната среда,
включително високи или ниски температури, влага, вибрации, влошено
осветление и др. Вградените в тези
платформи температурни сензори
автоматично идентифицират нуждата от калибриране при високи колебания в температурата на околната среда, ако такава е налице. Калибрирането се извършва автоматично, а заснемането на единично двуизмерно изображение на обекта отнема само секунда. Всички тези предимства на технологията я правят
подходяща за различни индустриални приложения, включително асемблиране в автомобилостроенето, качествен контрол на изделия от листов материал, производство на
щанци и пресформи, сканиране и проверка на дизайна на прототипи в
реален размер и др.

Непрекъснато
безконтактно 3D
измерване
Този нов подход към безконтактното 3D измерване е подходящ за
високоскоростни производствени и
технологични линии и редица индустриални приложения в сферата на
масовото производство. Той включва интегрирането на система за
машинно зрение с висока разделителна способност в технологичната

линия, която извършва непрекъснати
измервания на различни характеристики на изделията и регистриране
на дефекти с цел прецизен качествен
контрол. Тези системи осигуряват
непрекъснат поток от данни към
софтуерната платформа за обработка, който позволява проследяване на тенденции по отношение на
качеството във времето, идентифициране и извеждане на цели дефектни партиди, локализиране на грешки
в настройките на оборудването в
производствената линия и др. Отново на базата на двуизмерно заснемане на обектите се генерират точни
триизмерни модели. След това образът на реалното изделие се наслагва върху предварително изготвения
CAD модел и се регистрират несъответствията.
Разработени специално за промишлени приложения, индустриалните системи за безконтактно 3D
измерване са оборудвани със специални компоненти по индустриален
стандарт – оптични кабели, индустриални корпуси с висок клас на защита и др. Тъй като тези системи
са предназначени за интегриране в
дадена технологична линия и се нуждаят от персонализирани спрямо
конкретните изисквания компоненти, цената им типично е по-висока
от стандартните решения, които
обаче невинаги осигуряват необходимата прецизност на измерванията.

Предимства на метода
Сред преимуществата на интегрираните системи за непрекъснато
безконтактно 3D измерване в индустрията са възможността за максимално пространствено доближаване
до измервания обект, едновременно
заснемане на обекта от различни
ъгли, измерване на особености по
цялата му повърхност, висока прецизност, сравнима с тази на координатните измервателни машини, високи скорости на събиране и обработка на данни и др. Внедряването
на такава технология в производството води до по-малко бракувани
изделия и партиди, цялостно повишаване на качеството и оптимизиране на контрола му, по-ефективно
процесно управление, намаляване на
оперативните разходи, както и генериране на достатъчно информация
за обратна връзка с продуктовите
инженери.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
MIC45205: DC-DC çàõðàíâàù
ìîäóë ñ âõîäíî íàïðåæåíèå
äî 26VDC îò Microchip

Íå èçèñêâà êîìïåíñàöèÿ
íà èçõîäà.
l Ìàêñèìàëåí èçõîäåí òîê
äî 6 À.
l Ìàêñèìàëíà åôåêòèâíîñò >93%.
l Èçõîäíî íàïðåæåíèå îò
0.8 V äî 5.5 V ñ òî÷íîñò
±1%.
l Ðåãóëèðóåìà ÷åñòîòà íà ïðåâêëþ÷âàíå îò 200 äî 600 kHz.
l Ïîääðúæêà íà ðåæèì Hyper Speed Control, ÷ðåç êîéòî ñå ïîñòèãà
ïî-äîáðà ðåàêöèÿ íà èçõîäà ïðè ðÿçêî èçìåíåíèå íà òîâàðà.
l Ïîääðúæêà íà ðåæèì HyperLight Load®, ÷ðåç êîéòî ñå ïîñòèãà âèñîêà åôåêòèâíîñò äîðè è ïðè ìíîãî íèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ îò
òîâàðà.
l Ïîääúðæà áåçîïàñíî ñòàðòèðàíå ñ âãðàäåíà çàùèòà íà òîâàðà ïðè
ñòàðòèðàíå. Ñúâìåñòèì ñúñ ñòàíäàðòà çà EMC - CISPR22, Class B
l Âãðàäåíà òåìïåðàòóðíà çàùèòà.
l Çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå íà èçõîäà.
l Ðåãóëèðóåìî òîêîîãðàíè÷åíèå íà èçõîäà.
l Øèðîê ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí: -40°C äî 125°C.
l Ìàëúê êîðïóñ QFN ñ 52 èçâîäà è ðàçìåðè 8õ8õ3 mm.
l

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2015

79

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Индекс на рекламите в броя
Алмекс БГ ............................................................................................... 25
Арамет ......................................................................... к. I, 13, 29, 51, 53
АС-ДС ...................................................................................................... 77
Астел ...................................................................................................... 46
Атлас Техник .......................................................................................... 50
Ауто Профи-Н ........................................................................................ 23
Байер-БГ ........................................................................................... к. I, 26
Бюро за развитиe техника ................................................................... 31
ВиВ Изоматик ........................................................................................ 67
Викиват .................................................................................................. 75
Гемамекс .......................................................................................... 70, 71
Германо-Българска
Индустриално-Търговска Камара ......................................................... 27
Гюринг България ............................................................................. к. I, 11
Евромаркет Груп ................................................................................... 35
Евротех .................................................................................................. 61
ЕнЕрДжи Сорс ........................................................................................ 14
Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България .................................... 45
ЕСД България ......................................................................................... 55
Ехнатон ......................................................................................... к. III, 37
ИБРМ ...................................................................................................... 16
Ивас Тех ................................................................................................... 7
Интер Експо Център ...................................................................... 59, 76
Интеркомплекс ...................................................................................... 57
ИПО ......................................................................................................... 57
Искар България ...................................................................................... 52
ифм електроник ..................................................................................... 15
Йов България .......................................................................................... 12
Йокогава България - клон България ..................................................... 10
Кастива .................................................................................................. 47

80

Комет Електроникс ....................................................................... к. I, 39
ЛД ................................................................................................... 9, к. IV
Майкрочип Технолоджи .......................................................................... 41
Машиненфабрик Бертолд Хермле АГ .................................................... 15
ОБО Беттерманн България ......................................................... к. I, к. II
Плазма Сервиз ....................................................................................... 30
Прима 08 ........................................................................................... к. I, 1
РАИС ....................................................................................................... 35
Семо .................................................................................................... 2, 3
Сибел ....................................................................................................... 23
Сименс, Дигитализирано производство &
Процесни индустрии и Задвижвания ............................................... 6, 19
Солтех .................................................................................................... 36
Стимар ................................................................................................... 58
Трансимпекс България ........................................................................... 63
Трумпф България .............................................................................. 33, 49
Фанук България ............................................................................... 4, 5, 7
Футурел ................................................................................................. 42
Център за лазерни технологии ............................................................ 28
Hellermann Tyton ..................................................................................... 69
Korloy Europe ........................................................................................... 43
MEM ........................................................................................................ 77
Ррекламна секция ПАЗАР
Б.М.С. ИНЖЕНЕРИНГ .............................................................................. 80
Дакси България ...................................................................................... 79
Икома ...................................................................................................... 79
Комет Електроникс .............................................................................. 79
Райкос Тех .............................................................................................. 80
Синхрон - С ............................................................................................ 80

декември 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

