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накратко
Комет Електроникс и Quectel организираха семинар за М2М технологии
На 20 и 21 октомври т. г. в Новотел София се проведе безплатен технически семинар за М2М технологии, организиран от Комет Електроникс и
Quectel, съвместно с Telecom Austria Group.
В първата част на семинара бяха представени продуктовото портфолио
на Quectel - водещ доставчик на GSM/GPRS, UMTS/HSPA/LTE, GNSS модули,
както и платформата за М2М комуникация и планове за въвеждане на M2M
стандарти в LTE мрежата на Telecom Austria Group. Втората част беше
посветена на комбинирания GSM/GNSS/Bluetooth модул MC60 и включваше
изпълнение на базови AT команди, комуникация по TCP/IP протокол, изпращане/получаване на SMS, използване на Queclocator, Bluetooth, GPS/GNSS.
Събитието продължи с практическа част, за която бяха използвани развойни китове за MC60, предоставени от Комет Електроникс, както и SIM
карти за данни от Telecom Austria Group.

Белимо България проведе двудневен семинар в София
Швейцарският производител Belimo проведе двудневен семинар в хотел „Земята и Хората“, София, на 6 и 7 октомври т. г. По време на презентациите
компанията представи своето развитие и най-иновативните си продукти през
годините. Гост лектор в първия ден беше Андреас Вундерлин от Belimo Automation
– Швейцария, който запозна участниците с продуктовите гами за регулиране на
въздух и вода на компанията, включително изп. механизми за клапи за въздух,
зонови вентили, бътерфлай клапи и др., както и технологиите и иновациите в
тези области. Програмата през втория ден се състоя от лекция и дискусия с
водещ маг. инж. Светослав Влашки от катедра „Топлинна и хладилна техника“
на Технически университет – София, който представи темата „Съвременни
тенденции при хидравличното регулиране в ОВиК системите“.
„Към днешна дата можем да се похвалим с производство на 6 млн. задвижвания годишно. Като база за сравнение - основните наши конкуренти все
още постигат едва 60% от този обем. Трябва да отбележим и факта, че
нашето производство все още е ръчно. Това ни гарантира прецизност, гъвкавост и ефективност. Всеки един продукт се тества персонално преди да
отпътува към клиента с 5 годишна гаранция“, разказа Андреас Вундерлин.

Тангра представи продукти за заваряването и прахоулавянето на Nederman
Българската компания Тангра представи продукти за заваряването, прахоулавянето и автомобилната индустрия на Nederman по време на специален
семинар в София. Компанията организира поредица от събития „Седмица на
Nederman“ относно продуктите на производителя и в Пловдив, Варна и Бургас.
Nederman предлага цялостни индустриални решения за филтриране на
въздуха, които са икономични и екологични, отговарят на най-новите стандарти и осигуряват безопасна работна среда, акцентира специалният гост
на събитието Ян Свенсон, мениджър ключови клиенти в Nederman. Сред продуктите, които Тангра разпространява у нас, са решения за екстракция и
филтриране на прах и частици, заваръчни димове, изгорели автомобилни
газове, изпарения от разтворители, газове и миризми, експлозивни прахове
и маслени мъгли. Тангра е официален представител у нас на основаната през
1944 г. шведска компания Nederman от 2005 г. По време на събитието Тангра обяви, че през следващата година предстои нова поредица от сходни
работни сесии, като тогава ще бъдат представени и продукти на други
европейски производители, които компанията предлага у нас.
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Хамбергер България получи сертификат за инвестиция клас А
Хамбергер България получи сертификат за инвестиция клас А за разширяване на производственото си портфолио с нови продуктови линии и изграждане на логистичен център в Севлиево, съобщават от Българската агенция
за инвестиции. Инвестицията по проекта е надвишена и от първоначално
заложената стойност от 19,2 млн. лева е достигнала близо 30 млн. лева.
Българското дружество е единственото от групата Хамбергер, което е
изнесено извън Бавария. Компанията присъства у нас от 2003 г., като непрекъснато разширява дейността си и производствените си мощности.
Баварската компания е започнала инвестициите си в България с цех от
2200 кв. м и 32 работници. Добрите резултати, които е показало дъщерното дружество, са дали основание на Хамбергер да разшири дейността си и
към момента инвестициите на производителя възлизат на над 80 млн. лева,
като във фирмата работят около 4000 човека.

ИПО демонстрира товарна банка за дизелови генератори на МТП Пловдив
За поредна година фирма ИПО взе участие на МТП Пловдив. Посетителите
имаха възможност да видят изложената товарна банка, използвана да тества
всеки един дизелов генератор Cummins Power Generation под товар, преди да
бъде предоставен на клиента. „По този начин се гарантира надеждността на
системата до максималната й мощност. Товарната банка се използва както
за проверка преди инсталация при клиента, така и при нужда от профилактика
и проверка“, разказаха от компанията. Демонстрации бяха провеждани неколкократно, като за целта товарната банка натоварваше изложения C330D5
(264 kW) дизелов генератор до максималната му мощност.
На щанда на ИПО се проведе и традиционната томбола с награди от
Fleetguard и Bosch. Интерес от посетителите получиха и изложените модели мотокари ИПО Лифтс; гамите резервни части и консумативи за всички
модификации двигатели Cummins, Yanmar и скоростни кутии Allison; гамата
от филтри Fleetguard, както и дейността на IPO Diesel Center - резервни части,
помпи и дюзи, както и възможностите за ремонт и поддръжка на дизелови
горивни апаратури Bosch.

Основаха регионално представителство на Wieland Electric у нас
Wieland Electric и ВАЛтроник представиха на официално събитие новоучредената компания Виланд Електрик България. Новосформираната компания ще
поеме бизнеса на Wieland Electric у нас, Сърбия, Македония, Хърватия, Босна и
Херцеговина, Черна гора и Албания. Досега изключителен представител на
Wieland Electric у нас бе ВАЛтроник, като българската компания е сключила
споразумение за партньорство с немския производител още през 2004 г. По
време на събитието представителите на Wieland Electric Йоаким Бартен,
мениджър международни продажби, и Ервин Валек, регионален мениджър продажби за Централна и Източна Европа, запознаха аудиторията с дейността
на Wieland Electric по света и съвместно с ВАЛтроник демонстрираха найнови продуктови решения на производителя.
Основаната през 1910 г. немска компания Wieland Electric е водещ производител на продукти и технологии за безопасни електрически връзки в индустрията и сградните инсталации.
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Meusburger обяви нови компактни плъзгачи за най-малки пространства
на вграждане
Meusburger предлага новите, високопрецизни и готови за вграждане компактни плъзгачи с екстремно тънка форма, съобщават от компанията. „Големите закръгления на правоъгълните компактни плъзгачи позволяват лесен и сигурен монтаж. Благодарение на това може да се избегне допълнително осигуряване против завъртане. Плъзгачите с DLC-покритие от 1.2343 с твърдост
54 HRC предлагат не само висока износоустойчивост, но също така и отлични
свойства на приплъзване. Благодарение на ESU-качеството, плъзгачите са
отлично приложими за постигане на огледално полирани повърхности. Допълнителното напасване на предварителното натягане се осъществява лесно
чрез включената в комплекта подложка“, информират от Meusburger.
Компактните плъзгачи се предлагат в две изпълнения, всяко с по три
варианта: изпълнението Е 3360 може да бъде монтирано директно откъм
делителната равнина или от обратната страна. За приложение при много
малки налични пространства Meusburger предлага изпълнението Е 3330. В
зависимост от варианта е възможен и монтаж обърнат на 180°.

1,55 млрд. евро са приходите на автомобилната индустрия у нас през 2015 г.
1,55 милиарда евро, или 3,5 на сто от БВП на България са приходите на
автомобилната индустрия според проучване на Аутомотив Клъстер – България и Colliers International. Заетите в индустрията, представлявана от около
100 големи компании у нас, са 33 000, като Южна България регистрира поголяма активност. По-голямата част от компаниите са първо, второ и трето ниво доставчици, като у нас има един производител със завод за сглобяване. Компаниите за развойна дейност са фокусирани върху подобряване автоматизацията при производството, както и върху проектирането на съвременни
електронни системи. България заема челната позиция измежду избрани 10
европейски държави по привлекателност за автомобилната индустрия, сочат
още данните от проучването. В класацията участват и Румъния, Унгария,
Полша, Чехия, Испания, Обединеното Кралство, Италия, Франция и Германия.

Публикуваха нова версия на стандарт за проверка на електрически уредби
IEC 60364-6:2016 определя изискванията за първоначална и периодична
проверка на електрически уредби ниско напрежение. Второто издание на
стандарта отменя и заменя първото, публикувано през 2006 г. и представлява техническа редакция. Част 6 на стандарта определя изискванията за
първоначална и периодична проверка на електрически уредби. С нея се задават изискванията за първоначална проверка, чрез преглед и изпитвания на
електрически уредби, за да се определи, доколкото е възможно на практика,
дали са били изпълнени изискванията на други части на стандарта, както и
изискванията за докладване на резултатите от първоначалната проверка.
Първоначалната проверка се извършва след завършване на нова уредба или на
допълнения или изменения на съществуващи уредби.
С IEC 60364-6:2016 се задават и изискванията за периодична проверка на
електрически уредби с цел установяване дали уредбата и всички нейни съставни обзавеждания са в задоволително състояние за използване.
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Ехнатон
Ехнатон отбеляза
20-годишeн юбилей на
българския пазар
В

началото на октомври т. г. водещата българска компания за автоматизация, инженеринг и системна
интеграция Ехнатон навърши 20 години от основаването си. Фирмата
отбеляза юбилея, като покани екипа
си на туристически поход в Рила.
„Искаме да споделим с вас радостта си и да ви благодарим от сърце
за това, че крачихме рамо до рамо
през всичките години, в които сме
заедно. Обединени, се надяваме да
продължим нашия професионален път
и за в бъдеще“, бе посланието и идеята на ръководството на компанията при организиране на инициативата.
Голяма част от служителите на
Ехнатон се включиха в похода и се
обединиха около идеята за символич-

ното изкачване на върха, като всеки
от екипа бе съпричастен спрямо общата цел.
"За Ехнатон организираното изкачване на връх Мальовица символизира съвместната работа на екипа

през годините, преодолените трудности и постигнатите победи,
вълненията и удовлетворението,
колегиалното и човешкото взаимодействие", заявиха представители
на фирмата.
Компанията Ехнатон е водеща у
нас в доставката на продукти за
автоматизация и контрол, електроразпределение и инсталационна техника. Партньор е на редица лидери в
индустриалните решения в световен мащаб като Schneider Electric,
Mitsubishi Electric, Cognex, Pilz, WAGO,
Murrelekrtonik и др. Освен надежден
доставчик на продукти и технологии, Ехнатон е една от най-силните
инженерингови компании у нас, оставила зад гърба си голям брой емблематични за българския пазар инженерни проекти.

KraussMaffei
KraussMaffei със запомнящо
се участие на изложението K
в Дюселдорф
О

бщо 3285 компании взеха участие на изложението за пластмасовата и каучковата промишленост K.
В рамките на събитието бяха направени редица световни премиери на
иновативни продукти от всички
области на индустриалния сектор.
Германският производител на
шприцмашини KraussMaffei представи за пръв път новата си изцяло електрическа серия PX, съобщиха от
Дилтех, представител на компанията за България.
„Досега в повечето случаи клиентите бяха принудени да избират
между нискобюджетни и високопроизводителни
машини.
Сега
KraussMaffei предлага първите изцяло електрически машини на пазара,
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които клиентът може да специфицира съгласно производствените нужди благодарение на модулния принцип
на хидравличната зона. Това включва например по-големи плочи, по-високи скорости на шприцване, по-голяма ежекторна сила и възможността за работа с предназначени за
хранително-вкусовата промишленост смазочни вещества NSF H1“,
обясни Ханс Улрих Голц, изпълнителен
директор на KraussMaffei и президент на сегмент „Шприцмашини“ в
KraussMaffei Group.
На изложението бяха представени пет машини от серия PX със затваряща сила между 500 и 2000 kN PX 50-55 SilcoSet за шприцване на
течен силиконов каучук; PX 80-540 за
стандартни приложения; PX 120-180

със сервоманипулатор; PX 160-540 с
LRX линеен робот; и PX 200-540 за
силно гланцирани повърхности.
„Представената на K нова серия
PX от KraussMaffei съчетава предимствата на изцяло електрическите
шприцмашини с максимална модулност по невиждан досега начин. Ползите за клиентите се изразяват във
висока прецизност, производителност и гъвкавост във всички етапи
на производствения процес“, коментират от Дилтех.
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бизнес

Технологичните шампиони
от панаира - отблизо
Електрическите линейни задвижвания серия C_Electrics на Camozzi,
представени от ЛД

Е

дин от малкото действително високотехнологични продукти на панаира, които бяха отличени със Златен медал и диплом, бяха електрическите линейни задвижвания от серията C_Electrics на Camozzi. Представени бяха за първи път на българския пазар от дългогодишния си партньор у нас - фирма ЛД, и имаха възможността да бъдат изложени на елегантния щанд на компанията в палата 11. Ето накратко някои от характеристиките на наградената серия на Camozzi:

Електрическите линейни задвижвания
C_Electrics
са технологично решение за индустриална автоматизация, което включва електромеханични цилиндри и шейни, задвижвани от стъпкови или сервомотори, както и
допълнителни компоненти и аксесоари за осъществяването на различни конфигурации, за да гарантира на потребителите максимална гъвкавост.
Наред с традиционните пневматични и пропорционални задвижвания, електрическите допълват портфолиото продукти на Camozzi с цел покриване на изискванията на по-широк кръг приложения в индустриалния сектор.

Серия 6Е – Електромеханични цилиндри
със сачмено-винтова двойка
Цилиндрите от серия 6Е представляват механични
линейни задвижвания с прът, които с помощта на сачмено-винтови двойки преобразуват ротационното движение, генерирано от двигателя, в линейно. Предлаганата
в 4 размера серия 6Е – 32, 40, 50 и 63 – съответства на
стандарт ISO 15552 и може да се ползва от цялата гама
монтажни аксесоари на пневматичните цилиндри.
Цилиндрите са оборудвани и с магнит, който позволява употребата на външни безконтактни датчици за
положение (Серия CST и CSH). Серия 6Е е проектирана с
възможност както за последователно, така и за паралелно свързване на мотора. Наличието на сачмено-винтова двойка с рециркулация осигурява якост и устойчивост на външни натоварвания.

Серия 5Е – Електромеханични шейни с
назъбен ремък
Шейните от серия 5Е представляват механични линейни задвижвания, които преобразуват ротационното движение от двигателя в линейно посредством назъбен ремък.
Серия 5Е се предлага в 3 размера - 50, 65 и 80, като
всички компоненти са напълно интегрирани в самоносещ
квадратен профил, който осигурява компактност и лекота.
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За да се защитят елементите от потенциални
външни замърсители, профилът е затворен с плоча от
неръждаема стомана. Шейната е оборудвана с магнит,
който позволява употребата на външни магнитни датчици (Серия CSH). Серия 5Е е оборудвана с монтажни комплекти за свързване на двигатели от 4 страни. Високата динамика и възможността за съставяне на многоосови системи прави серия 5Е изключително подходяща в
опаковъчната промишленост или за различни монтажни
манипулатори.

Още от серията C_Electrics
C_Electrics на Camozzi включва, разбира се, както
стъпкови и AC серводвигатели, така и необходимите
драйвери за управление и на електрическото задвижване. Двигателите на Camozzi от двете серии MTS и МТВ
са проектирани за лесно и практично свързване с новата продуктова гама електрически задвижвания, така че
са в състояние да задвижват както електромеханични
цилиндри, така и шейни. Новите драйвери Camozzi, съответно - DRWS и DRWB, изпълняват ефективно задачите
по управление на задвижването на свързаните двигатели.
Тъй като целта на Camozzi е да предложи пълноценен
инструмент не само за проектирането, но и за поддръжката, е разработен и специализираният софтуер
Qset – изключително интуитивен и ефективен способ за
конфигуриране и създаване на програми за контрол на
позиция, усилие и ускорение според изискванията на приложението.
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събития

Солтех: Визионерски
поглед към бъдещето
и иновативни
продукти за Industry 4.0
"Фабрика 4.0: Новаторските продукти оформят бъдещето" бе темата на наскоро проведена в Гранд
Хотел Пловдив презентация на фирма Солтех, която прикова вниманието на аудиторията към водещите
тенденции за бъдещето в областта
на индустриалните технологии.
Партньор на една от най-иновативните фирми в световен мащаб Hoffmann Group, екипът на Солтех
пренася визионерството и новаторството на германския производител
на българския пазар.
Лекторът Жан Филипон, инженер
„Роботика“ във фирма Солтех, върна
присъстващите на събитието клиенти и партньори на компанията към
историята на индустриалните революции на миналото, трасирали пътя
на съвременните технологични достижения и насоките за бъдещето.
Една от основните насоки, в която
активно работи Hoffmann Group, е
цифровизацията на индустрията,
стана ясно на събитието. В корпоративната философия е залегнал принципът за впрягане предизвикателствата пред индустрията за създаване и реализация на иновативни,
усъвършенствани технологии. Ускореното развитие на цифровия бизнес
на компанията е в посока ефективно
реализиране възможностите на
Industry 4.0 в проектите на клиентите.

Продукти от премиум
бранда Garant на
Hoffmann Group
При представянето на технологичните и продуктови достижения
на Hoffmann Group, събитието постави акцент върху три от продукти-
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те от линията Garant – системата
за автоматизирано складово стопанство Garant Tool24, системата за
проектиране на заводско пространство Garant ToolRoom и еForm - онлайн конфигуратора за инкрустиране на инструменти върху пенопласт.
Презентатор на продуктите от
серията Garant бе Веселин Славков,
търговски специалист в компанията.
Garant са гамата продукти от
висок клас на Hoffmann Group за различни приложения, които предлагат
безотказна работа и отлично съотношение между цена и производителност с цел повишаване на производителността. Клиентите биха могли да се възползват от широк набор
от продукти от гамата – над 25 000
продукта Garant с приложение в машиностроенето, технологиите за
закрепване, измервателните инструменти, технологиите за шлифоване
и сепариране, ръчните инструменти,
работните станции и складирането.
Специално за читателите на сп.
Инженеринг ревю представители на
Солтех заявиха, че интерфейсът на
Tool24 се локализира на български
език и че продуктът вече е внедрен
и работи успешно в завода на фирма
Шети България в с. Костиево. Сред
основните предимства на системата са безотказната й работа (24
часа в денонощието и 365 дни в годината), ясното разпределение на
разходите, прозрачността и оценката на консумацията, оптимизираните складови наличности, управлението на проекти до ключ от експерти – от консултации до въвеждане
в експлоатация и възможността за
избор на потребителски системи
според изискванията на клиента.

Системата Tools24 е внедрена у нас и се
локализира на български език

Системата за проектиране на
заводско пространство Garant
ToolRoom подобрява процесната верига и осигурява правилна подготовка на работата, безопасно съхранение на инструментите, надеждно и
гъвкаво транспортиране на инструментите, систематични доставки,
безопасност на служителите, инструментите и машините.
Онлайн конфигураторът eForm е
специализиран за направата на индивидуален инкрустиран пенопласт.
Продуктът позволява планиране на
инкрустацията на пяна чрез изчистен и интуитивен процес. Основното приложение на това решение е
за създаване по желание на клиента
на индивидуални и ергономични форми на подложки за инструменти,
части и консумативи, които се използват успешно в инструменталните шкафове, куфарчета и кутии.
Решението улеснява подреждането,
а установяването на липси става
само с един поглед. Системата дава
избор между 47 000 готови форми
или 3D база данни, както и между два
вида инкрустации на твърд пенопласт. Сред основните й предимства е бързото виртуално планиране чрез уебсайта на Hoffmann. Наред
с това, системата е важен компонент от метода 5S.
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БР Техника
Техника представи
най-новите продукти
на Aventics в изложбен камион
Н

а 20 октомври т. г. в София пристигна изложбеният камион на водещия европейски производител в областта на пневматиката Aventics, чийто търговски партньор в България е
Бюро за Развитие Техника. Aventics
Roadshow Truck 2016 преминава през
редица европейски градове и предоставя възможност за запознаване с
най-новите продукти на компанията.
Посетителите на паркирания
пред офиса на БР Техника камион
получиха детайлна информация за
техническите параметри и функционалните възможности на изделията. В камиона на Aventics бяха изложени устройства за поддръжка от
серия AS, отличаващи се с модулен
дизайн и възможност за онлайн конфигурация. Гостите можеха да видят
и мини плъзгачите от серия MSC на
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Aventics, които според специалистите осигуряват максимална стабилност и надеждна прецизност с минимални стойности на толеранс. Акцент сред изложените продукти
бяха и безконтактните хващачи от
серия NCT.
„Безконтактната транспортираща система (NCT) на Aventics премества работни детайли почти без да
осъществява допир до тях. NCT е
идеално решение за приложения, при
които не може да бъде използвана вакуумна технология, поради това, че
близкият контакт между детайла и
вендузите е или невъзможен, или забранен. С безконтактните хващачи
лесно могат да бъдат преместени
детайли като печатни платки с перфорация, меки материали като хартия или полимерни чували, както и
обекти с груба, чувствителна или

октомври 2016

прашна повърхност“, информираха
от БР Техника.
В изложбения камион на Aventics
бяха представени още много пневматични продукти от портфолиото на
компанията – цилиндри без бутален
прът от серия RTC, аналогови сензори за позициониране от серии SM6 и
SM6 AL, вентилни системи от серии
AV и ES05, продукти за подготовка
и подаване на въздух, единични вентили, стандартни цилиндри и др.
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Festo представи новости
в електрическите
задвижвания
и автоматизацията
F

esto представи новости в електрическите задвижвания и автоматизацията и предварително анонсира новите си модели вижън сензори SBSx по време на семинар
за партньори и клиенти на компанията „Festo – партньор в автоматизацията и електрическите задвижвания“, който се проведе на 16 септември т. г. в хотел
РИУ Правец.
Новите продукти в електрическите задвижвания и автоматизацията, сред които сериите линейни задвижвания EGC (сред най-продаваните задвижвания на производителя), ELGA-KF, компактната платформа за позициониране YXMX, серво пресите YJKP и разработените
съвместно със Siemens транспортни системи тип „multicarrier“ бяха представени от Томас Мемерсхаймер, експерт в отдела за управление на продажбите и пазара за
Източна Европа във Festo. Сред основните предимства
на новите продукти са лесната работа, високата интеграция, възможността за разработване на потребителски решения и модулност.
Линейните задвижвания ELGA-KF с вътрешни направляващи се предлага в разнообразни варианти със зъбен
ремък или шпиндел и се характеризират с бързодействие
и висока мощност, а различните направляващи разширяват приложимостта им. Компактната платформа за позициониране YXMX обединява кинематика, контролер и
софтуер, като спестява средства и намалява разходите по пътя на продукта към пазара – от разработката
до програмирането и пускането в експлоатация. Наскоро Festo е имплементирала платформата в китайска
фирма за асемблиране на мобилни телефони, анонсира
Томас Мемерсхаймер. Приложението на електромеханичните серво преси е в автомобилната индустрия – те са
удобни за работа и ценово оптимизирани, а системата
„multi-carrier“ намира приложение и в опаковъчната индустрия. Оптимизираната серия задвижвания на Festo
включва направляващия цилиндър EPCO, линейното задвижване ELGR-G, новото ротационно задвижване ERMO,
мощните мотори и контролери CMMO-ST. Надеждността на оборудването се увеличава от сигурни софтуерни
инструменти.
Серията оптимизирани задвижвания OMS на Festo бе
демонстрирана от Калин Стаматов, инженер продажби
електрически задвижвания в компанията. Оптимизираните задвижвания се предлагат като пакет, който се
състои от механично задвижване с трайно монтиран
двигател, драйвер (мотор контролер) с интегриран уеб
браузър и съответните свързващи кабели. Друго основ-
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но предимство на серията е, че целият комплект може
да се конфигурира, поръча и достави, като се използва
само един продуктов номер. Калин Стаматов анонсира
ново водене в електрическите цилиндри EPCO, което
олекотява системата. Новост в осите със зъбен ремък
ELGR на Festo е доставянето им с мотор и драйвер. До
април 2017 г. серията оптимизирани задвижвания ще се
предлага на промоционални цени, съобщи Калин Стаматов.
Новите модели вижън сензори SBSx бяха представени
от Тобиас Тайх, продуктов мениджър в централата на
компанията в Германия. Festo ще пусне на пазара 23 нови
модела сензори с разнообразни спецификации през октомври т.г., съобщи Тобиас Тайх. Сред новите продукти ще
бъде и модел, към който може да бъде монтиран външен
обектив с монтиране тип C-mount – така сензорите ще
могат да се използват в повече приложения. Друго основно предимство на новите сензори е по-високата им
разделителна способност – SXGA (1280 x 1024 пиксела).
Сензорите отчитат реални стойности в милиметри,
сантиметри или инчове, а не само прогнозни, акцентира
Тобиас Тайх. Това според него може да е много полезно
при разпознаване позицията на даден компонент и при
измерванията. Той анонсира и два нови сензора – цветови и универсален, който включва всички нови функции,
както и интелигентната камера SBRD, която в момента се разработва и се очаква да се появи на пазара през
2018 г.
Над 80% от производството на серво и стъпкови
мотори на Festo ще се премести у нас, стана ясно на
събитието, като през следващите две години се очаква
работниците и служителите на Festo в България да се
увеличат до 1000 човека, съобщи управителят на Фесто ЕООД Стефан Иванов.
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КЦМ Технолоджи приоритетно развива
дейности по направленията
електрообзавеждане и автоматизация
“КЦМ Технолоджи” ЕООД стартира дейност в сферата на цветната металургия през октомври 2005 г. като
наследник на бившата дирекция “Технологично развитие
и инвестиции” в КЦМ АД. Предметът на работа на фирмата включва основните инженерингови дейности: проучване, проектиране, изпълнение на проекти чрез управление на възложени дейности, доставка на оборудване.
“КЦМ Технолоджи” е сертифицирана и подържа сертификат за качество ISO 9001-2008 и за околна среда ISO
14000. Специалистите по отделните дисциплини са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране и имат сертификат за пълна проектантска правоспособност.
От 2005 до 2015 г. са завършени и работят 47 инсталации по проекти на “КЦМ Технолоджи” с общи инвестиции от 79 млн. лв.
“КЦМ Технолоджи” има собствени технологии pеконструкция и нови ръкавни филтри в производствата
на цинк и олово, цинкови сплави SGG и ZAMAC, сепариране
твърдо/течно, оборотни водо охлаждащи цикли, цинков
сулфат марка С, рафинация на Доре, реконструкция на Велц.
Основната дейност през последните години бе
свързана с множество проекти, отнасящи се главно до
реконструкцията и модернизацията на Цинково производство, която продължава и сега. Успешно се изпълниха т. нар. съпътстващи проекти към програма НОП
(ново оловно производство) по капитални ремонти.
Инженеринговият пакет на звено “Електрообзавеждане и Автоматизация” включва следните направления:
•Проектиране в електрообзавеждането.
•Проектиране в автоматизацията на производството.
•Информационни технологии в индустрията, програмиране и настройки.
•Изпълнение и внедряване на проектите в производството.
•Поддържане на внедрени и действащи в КЦМ контролно-информационни системи.
•Дейности по оперативни и текущи поръчки.
•Изработка и тест на специфични елементи и пултове за автоматизация.
От 2014г. с поемане на дейностите по поддържане
на действащи контролно-информационни системи беше
заложен превантивен контрол с изпреварващи проблема действия. Този подход предопредели необходимостта от създаване на т. нар. “Регистър на контролноинформационни системи”. Той обхваща почти всички системи за управление и мониторинг в КЦМ, като на този
етап не са включени системите в НОП и някои други
малки обекти.
Регистърът представлява WEB-базирана информационна структура на наш сървър, която дава информация за всяка една система в различните технологични
участъци и звена, систематизирана в следните характеристики: архитектура на системата; местоположение; състояние; описание на монтирания хардуер; налични резервни модули за конкретно място; инсталиран софтуер; информация за датата на пускане в експлоатация; снимков материал.
Ежемесечно се изготвя график и се извършва обход от
специалисти на звено ЕЛ и АТ на технологичните участъци. Така се събира информация и се нанасят необходимите корекции на записите в Регистъра.
Интегрирането на инженеринга в обхват проектиране, реализиране на проекти и след проектни дейности по поддръжката е широко разпространена практика в индустрията. Опитът със звеното по електрообзавеждане и автоматизацията е основа, от която логически следват решения за разширение в други части
като механично оборудване, инфраструктура, сграден
фонд и др., при оперативни и капитални ремонти. Предимствата са уеднаквяване на дейностите, започвай-
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ки от формиране на задачите, документална обезпеченост при изпълнение, планиране на дейностите, класифициране на извършеното в техническо досие като
информационна база за следващи промени.

Визия за развитие на автоматизацията
В проектирането на локалните системи за управление специалистите на “КЦМ Технолоджи” следват стратегия с опция за бъдеща “външна” комуникация. Така
системите по същество представляват отделни елементи на бъдеща индустриална мрежа, при изграждането на която развитието им би могло да придобие
много по-мащабен характер. Едно от направленията на
развитие е създаване на софтуерни приложения за автоматично обновяване и попълване на информацията
в Регистъра. Втори приложения биха могли да пресъздават технологична и всякаква информация в лесно използваем вид (като графики и модели, без излишно претрупаните от цифри таблици). Също така, специални приложения биха могли автоматизирано да генерират доклади за текущото състояние на системите и отделните им елементи. Друго съществено направление е създаване на автоматична обратна връзка от експлоатацията на дадена система към проектантите. Казано с
популярни думи създаване на система за обективно
структуриране и натрупване на опит, като критерии
биха могли да бъдат добри практики на точки и звена,
предупреждения, откази и техният интензит, елементи с недостатъчен “комфорт” за експлоатация и др.
Изброените насоки за развитие в автоматизацията
са взаимосвързани и следва да се гледа на тях като стратегия към нещо по-глобално - комплексна информационна система.

Примерен модел на комплексна информационна система
Индустриалната мрежа представлява главната конструкцията на информационното пространство, през
което ще се трансферират данни в реално време - технологични параметри, звук, видео и др.
Различните приложения ще могат да манипулират
данни и в реално време да интерпретират различни модели в производствени единици, във финансови индекси
и други, така че да създават по-ясна и по-лесна за
възприемане картина. Освен това моделите биха могли
да бъдат двумерни, тримерни и многомерни, носейки
повече и повече информация, подсказване на решения и
дори конкретни въздействия.
инж. Ленко Йорданов, ръководител звено
"Електрообзавеждане и Автоматизация"
lenko.yordanov@kcm.bg
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Патентована самонагаждаща се система
(self-aligning-system) - правилното
правилното решение
решение за
за
всеки лентов транспортьор от SIEMENS/FLENDER
Редукторите FLENDER предлагат най-голям продуктов асортимент от високотехнологични редуктори. С три типа и общо 46 размера и огромно многообразие на
стандартизирани решения, ние
имаме правилното решение за всяко задвижване.

Но не навсякъде стандартното задвижване може да бъде използвано надеждно. Затова FLENDER създаде самонагаждащо се задвижване (self-aligning-
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system). Не всяка мина осигурява достатъчно място за необходимите инсталационни дейности и за осигуряване на
нужното съосие между отделните елементи. Освен това намирането на обучен монтажен персонал може да се окаже предизвикателство за някои клиенти.
Затова патентованата самонагаждаща
се система е перфектното решение за
комплексно решение за мощности до 550
kW. Тя е достъпна в 8 типоразмера и се
грижи посредством аксиална перка, въждуховод и патентована умна охлаждаща
система (Clever-Cooling-System) за водене на въздушния поток за оптимално отвеждане на топлината от редуктора.
Тази система предлага гъвкавост при въвеждане в експлоатация. За монтаж или
демонтаж не са необходими специални
знания, тъй като отделните компоненти не трябва да се центроват. Двигателя и съединителя са монтирани посредством фланец един към друг, като висо-

кото качество на производство гарантира необходимата прецизност на латерната. Чрез елиминирането на грешки при центроването при първоначален
монтаж се осигурява безаварийна работа за дълго време. Самонагаждащата се
система може без проблем да се монтира от ляво или от дясно на лентата, както и да се обърне огледално. Задвижването е компактно, като позволява дори
монтаж на хидродинамичен съединител
и спирачка в кутията между мотора и
редуктора. Доставя се като сглобена
единица при клиента, където лесно и сигурно се монтира към барабана. За повече информация не се колебайте да се
свържете с нас.
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Европейският минен
бизнес форум
форум обсъди
възможностите за
устойчиво развитие
пред сектора

На 13 септември т. г. в хотел Хилтън София се състоя
четвъртото издание на Европейския минен бизнес форум (ЕМБФ), организиран от Българската минно-геоложка камара (БМГК). Събитието бе открито от проф. д-р
Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК. Официални гости на откриването бяха министърът на енергетиката Теменужка Петкова и министърът на околната
среда и водите Ивелина Василева.
„ЕМБФ 2016 е решаващ за устойчивото развитие на
добивната индустрия на България и Европа. Самочувствието на страната ни като домакин на този престижен
бизнес форум се основава на факта, че България е сред
водещите държави с развита минерално-суровинна индустрия въз основа на своите дългогодишни традиции и
практики“, каза проф. д-р Цоцорков в приветствието си
към аудиторията на Форума.
Сред основните акценти в програмата бяха конкурентоспособността на сектора, процесът по реиндустриализация и ролята на добивната индустрия в него с развитие на продукти с добавена стойност в производствената верига у нас. Лекторите обсъдиха и възможностите за насърчаване на иновациите, които програма Хоризонт 2020 предлага, както и добрите практики за отговорно отношение към природата и обществото.
Участниците във форума се обединиха около идеята,
че българската минерално-суровинна индустрия има потенциал за растеж и разполага с технологии, ресурси и
знание, които гарантират нейното устойчиво развитие.
Събитието по традиция събра представители на
държавната и местните власти, инвеститори, академични представители, предприемачи от минния и други
браншове, НПО и медии. Тазгодишното издание привлече
над 230 делегати от 20 държави.
Партньори на международния форум, който се провежда на всеки две години, са Министерството на енергетиката на Република България и Евромин. Медийни партньори в тазгодишното му издание бяха списанието на
българската индустрия Инженеринг ревю и порталът на
българската индустрия IndustryInfo.bg.
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Важен фактор
за качеството на работата
ни е компетентността на
сервизните инженери
Антоанета Генчева, управител на Бюро за
Развитие Техника, пред сп. Инженеринг ревю
Бюро за Развитие Техника откри нова сервизна и производствена база. Какви дейности
ще се извършват по-конкретно в базата и какво производство ще бъде съсредоточено
там?

Нашата цел е да предлагаме пълната гама от сервизни услуги. Основните ни дейности са разделени в две
направления – ремонт на хидравлични аксиално-бутални помпи и мотори, хидравлични цилиндри, както и
проектиране и производство на хидравлични агрегати (станции) по спецификация и изисквания на клиента.
Сертифициран сервизен център сме
на Bosch Rexroth и разполагаме с необходимата документация и информация за извършване на качествени
ремонти с оригинални резервни части. Извършваме посещения при клиенти за диагностика и консултации
при възникнали проблеми с хидравлични системи.
Също така предлагаме и имаме
сключени договори за абонаментно
обслужване и поддръжка на хидравлични системи.
За производството на агрегати
използваме специализиран софтуер за
проектиране на хидравлични системи
(схеми) по задание. Влагаме само хидравлични компоненти произвеждани
от Bosch Rexroth и други водещи производители. Всеки агрегат се тества
и настройва. Така гарантираме високото качество и надеждност на хидравличните агрегати.
Като дългогодишен сервизен
партньор на Bosch Rexroth, ще
извършвате ли ремонт и поддръжка на продукти на други
марки и кои са те?
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Освен продуктите на Bosch
Rexroth можем да ремонтираме помпи и мотори на други производители. Имаме изградени партньорства
с фирми доставчици на резервни части за помпи и мотори на Parker,
Kawasaki, Eaton (Vickers) и други. Надяваме се в бъдеще броят на марките да се увеличи.
Какви нови технически възможности осигурява базата и какво наложи нейното откриване?

В края на 2015 г. закупихме специализиран стенд от Bosch Rexroth за
изпитване на хидравлични помпи.
Това наложи да преместим сервизната ни база в ново по-голямо и удобно
помещение, където да могат да се
правят тестове и ремонти по немски стандарт. На стенда можем да
изпитваме аксиално-бутални помпи
с индустриални и мобилни приложения с обеми до 355 cm3. Посредством
стендовото изпитване ние проверяваме характеристиките на помпите
след ремонт и издаваме на клиентите протокол с графично изобразяване на основните параметри. Хидравличният ни стенд е единствен в
София и цяла Западна България. Отчитайки необходимостта от такова оборудване, което да обслужва
фирмите от региона, направихме
тази сериозна инвестиция. Вярваме,
че нашите клиенти много скоро ще
оценят новите ни възможности.
Каква е системата, която използвате за повишаване качеството на предлаганите услуги?

Като сертифициран сервизен
център на Bosch Rexroth ние спазваме всички фирмени стандарти и процедури. Те се отнасят както за при-

лаганите процеси за извършване на
ремонт, така и за нивото на специализираното оборудване и инструменти. Разбира се, другият важен
фактор за гарантиране качеството
на нашата работа е компетентността на нашите сервизни инженери.
Всяка година те посещават специализирани сервизни обучения в заводите на Bosch Rexroth в Германия за
повишаване на квалификацията им и
запознаване с новите продукти и
стандарти. Регулярните одити на
Bosch Rexroth са стимул да развиваме и подобряваме качеството на
нашите услуги. Така ние отговаряме
по най-добрия начин на нуждите на
нашите клиенти.
Освен базата в София, имате
ли и други сервизни центрове в
страната?

За обслужване на клиентите ни в
Североизточна България преди 4 години открихме офис и мобилен сервиз във Варна. Основната дейност
на мобилния сервиз е посещение и
диагностика на място при клиента,
като повредените хидравлични компоненти се изпращат за ремонт в
София.
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Ще продължим да
инвестираме и в SAM,
и в PIC32 микроконтролери
Ганеш Мурти, президент на Microchip,
по повод придобиването на Atmel,
пред сп. Инженеринг ревю
С придобиването на Atmel
Microchip се сдоби с пълно портфолио енергийноефективни и
достъпни 32-битови микроконтролери. Това означава ли, че в
центъра на интерес на компанията вече няма да бъдат 8-битовите решения?

Не, при микроконтролерите все
още се наблюдава голямо търсене на
качества, които могат да предоставят само 8-битовите решения, а
именно: лесно проектиране, захранващо напрежение 5 V, шумоустойчивост, мониторинг на производителността в реално време, интеграция
на аналогова и цифрова периферия, изключително ниско потребление на
енергия в статичeн режим и др.
Смятаме, че най-важно е наличието
на подходяща периферия.
Как ще се допълват гамите 32битови микроконтролери на
двете компании? Платформата START на Atmel ще поддържа
ли, наред с 32-битовите, и серията 8-битови AVR микроконтролери?

Голяма част от 32-битовите микроконтролери имат допълващи се
предимства и насоченост. Например
серията SAM включва специфични
продукти, ориентирани към ниско
потребление на енергия и работещи
със захранващо напрежение 5 V, а
PIC32 включва продукти, които са поподходящи за аудио- и графични решения. Ще продължим да инвестираме и в SAM, и в PIC32.
Да, START ще поддържа серията 8битови AVR микроконтролери, макар
че към момента не можем да определим точно от кога. За нас модерните модули за бързо създаване на прототипи START и MPLAB Code
Configurator са от стратегическо
значение, тъй като спомагат клиентите ни да предоставят иноватив-
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ни и конкурентни решения при кратките срокове за реализиране на продуктите в електронната индустрия.
И двете компании имат широк
кръг от партньори, предоставящи на клиентите техническо ноу-хау, консултантски услуги, услуги за проектиране на
хардуер и разработка на софтуер, както и производствени услуги. Как ще управлявате
всички партньори?

Ценим всички свои партньори, към
които се присъединиха и IAR и Keil.
Партньорствата са важен дивидент
от историята на Atmel, особено що
се отнася до устройствата от сериите SAM, ARM и AVR. Ще продължим да ги поддържаме като част
от мрежата Worldwide Design Partner
и другите партньорски структури
на Microchip.
Гладко ли ще протече обединяването на портфолиата от
продукти за сигурност на двете компании?

Продуктите на Atmel и Microchip
за сигурност се допълват. Atmel разполагаше с голямо портфолио криптографски модули и микропроцесори
с функции за сигурност. От друга
страна, Microchip предлага широк
спектър от микроконтролери с хардуерна криптографска защита и огромно портфолио решения за сигурност.
Atmel все пак предлагаше памети, които се припокриват с
тези на Microchip?

Да, и Atmel, и Microchip имат серийни EEPROM памети, които в голяма степен се припокриват. Всички
продукти, които все още се произвеждат, ще продължат да се предлагат. Microchip разполага с по-богата
гама памети (серийни флаш памети,
паралелни флаш памети и серийни
SRAM решения), които Atmel не пред-

лагаше. От своя страна Atmel разработваше паралелни EEPROM и
EPROM продукти, с които Microchip
не можеше да се похвали.
Какво ще предприеме Microchip
по отношение на Wi-Fi решенията на Atmel?

Atmel допълва продуктите на
Microchip с конкурентно Wi-Fi портфолио енергийноефективни и достъпни компактни решения. Wi-Fi продуктите на Atmel и Microchip Wi-Fi се
обединиха в общо предложение и ще
продължат да са налични на пазара.
Припокриват ли се аналоговите продукти на двете компании и ще се наложи ли
Microchip да спре производството на някои от тях?
Няма да изтеглим от пазара нито
едно от решенията, които компаниите са предлагали самостоятелно –
сериите аналогови продукти не се
припокриват. Ще обединим температурните датчици, както и CAN, LIN
решенията и преобразувателите,
тъй като всички те се отличават с
редица уникални предимства.
Ще разкриете ли какви бъдещи
продукти да очакваме от
Microchip?

Възнамеряваме да разширим портфолиото си, за да отговорим на
търсенията на нашите клиенти.
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За 25 години изградихме
име на международния
пазар
инж. Валери Андреев, управител на
Системи Автоматика Технологии (САТ),
пред сп. Инженеринг ревю
Преди 5 години, по повод 20-годишнината на компанията, направихте равносметка на развитието на САТ през годините
и на условията за бизнес в
България. Макар че са изминали само 5 години, как се отразяват на фирма САТ динамичните промени в бизнес средата, както и в технологиите?

Тези 5 години представляват една
пета от времето, в което сме на
пазара, така че периодът не е малък.
Промени се бизнес средата, но, за
съжаление, не към по-добро. Обстановката в целия свят се промени доста,
което веднага даде отражение върху
индустрията, а ние, както знаете,
сме специализирани именно там. Затова и логично, след като секторът
започва да страда, а инвестициите
намаляват, оттам и нашата работа
не расте, както очакваме. Все пак
успяваме да запазим нивата от последните години и оставаме в очакване на нов растеж. Този растеж обаче
не се случва в България и не знам дали
ще го дочакаме, но тъй като продукцията ни е приоритетно ориентирана за износ, се надяваме на развитие
на външния пазар.
Кои са най-интересните проекти и задачи, по които работихте през последните години в
България и извън нея?

По-значимите ни проекти през
последните години са в България –
съвместно с фирма Елиа пуснахме
изцяло ново оловно производство в
КЦМ Пловдив. Това беше изключително успешен проект – завърши навреме с всички необходими допълнения,
приключихме го в рамките на 2 години и половина. По същото време разширихме областта на нашата активност в Близкия Изток - в Ливан.
През последните две години работим и по един изцяло нов проект в
Русия, който е отново на обединения
вече световен лидер в производството на цимент Лафарж-Холсим и в
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момента сме на финалната права - в
началото на следващата година
трябва да се въведе в производство
цяла нова линия.
Продължавате да сте предпочитан партньор на редица световни компании. Как успявате
да извоювате и запазите водещи позиции и какво ви прави
конкурентни на международния пазар в съревнование със
световни имена в бизнеса?

Политиката, която аз съм наложил през годините, е такава, че
веднъж работили с нас, компаниите
ни се доверяват отново, тъй като
на практика им предоставяме тотална услуга. Как успяваме – първо,
процесните инженери са изключително опитни и запознати с новостите. Второ, програмистите ни са
инженери-програмисти, чиято насоченост е изцяло към индустриалното програмиране. Нашите инженери,
занимаващи се с пускането в експлоатация, са на най-високо ниво, тъй
като са изключително запознати с
оборудването, с програмирането, с
всички правила по изпълнението и
въвеждането в експлоатация на подобни проекти. Затова сме търсени
навсякъде.
Когато имаш екип от висококвалифицирани специалисти, това ти
позволява да бъдеш изключително
търсен. Това е най-голямото ни постижение за тези 25 години – изградихме име, което се търси в света.
Как се развива кадровата политика на фирмата? Какво се
промени и какво не се промени
по отношение на екипа от
сътрудници на САТ?

В България екипът ни наброява 100
човека към момента, в Русия разполагаме с фирма, която оперира на
местния пазар. Имаме такива сродни компании и в Сърбия, и в Ливан.
Без тях трудно бихме реализирали
успешно проектите си докрай в тези
дестинации.

октомври 2016

По отношение на кадровата ни
политика, в последните години наемаме млади специалисти от катедрата
Автоматизация в ТУ-София, като
това е част от нашето партньорство с катедрата, която подкрепяме
със средства, оборудване и т. н.
Какви очаквате да са бъдещите предизвикателства пред
компанията през следващите
няколко години и какви нови
цели си поставяте?

Всеки ден си поставяме цели - и
малки, и големи. Голямата ми цел и
амбиция е да задържа младите специалисти в България, а тази цел се
постига трудно. За да се осъществи,
трябва да се създадат всички необходими условия тук. Разбира се, давам път на младите. Ние, по-старите специалисти, постепенно трябва да им дадем път на тях, защото
това е друг век с други правила, с
друга обстановка. Затова очаквам
от тях да вървят напред с по-голяма
скорост, а ние ще ги подкрепяме с
опита си.
Искам да обърна внимание и на
един нарастващ проблем, а именно,
че съвсем скоро всички фирми в нашия бранш ще страдат от липсата
на кадри в средното образование.
Затова е необходимо да се концентрира вниманието именно върху средното образование, което да се
възстанови с максимална скорост, с
добри бази и с добри перспективи,
защото именно тези кадри ще бъдат
най-ценните в скоро време.
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Бизнесът ни почива на
правила, коректност
и професионализъм
Славомира Савова, управител на Сигма България,
пред сп. Инженеринг ревю
През октомври т. г. Сигма
България отбелязва 20 години
от учредяването си. Кои според Вас са най-важните постижения на компанията за този
период, а кое лично Вие считате за свой най-голям успех?

За нас тези изминали години са
едновременно и много, и малко. Много са проучванията и проектите,
които сме реализирали, и опитът,
който сме натрупали. Много са
партньорите и приятелите, които
сме спечелили. Но същевременно 20
години са в известен смисъл малък
период с оглед значимостта на отрасъла, в който работим и бързото
създаване на нови технологии.
Това, което ме вълнува, е в две
посоки - да направим така, че бизнесът ни да се развива непрекъснато, независимо от силно конкурентната среда, и не по-малко важно е да
изградим мотивиран екип, за който
работата е и удоволствие. Доколкото сме успели в тези две посоки,
може да се смята за постижение,
както на ръководството на фирмата, така и благодарение на усилията
от страна на целия екип.
Добре направената равносметка
за изминал период е и добра отправна точка за целеполагане на следващи проекти, замисли и труд. Бизнесът ни е много сериозен и трябва
да почива на правила, коректност и
професионализъм.
Кои са най-актуалните тенденции и иновации в помпените
решения на пазара? С какво
предлаганите от Сигма България продукти отговарят на
тях?

Нашите европейски партньори са
с многогодишен опит в разработва-
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не, конструиране и производство на
помпени агрегати. Базирайки се на
този опит и чрез провеждане на активна иновационна дейност, създаваме и предлагаме високотехнологични
продукти с гарантирани качества и
сигурна дългогодишна експлоатация.
Основният фокус на нашето предлагане са помпите за битови и промишлени отпадъчни води и помпено
оборудване за кораби, но също и специални помпи, произведени за решаване на проблемни сектори от бита
и индустрията. Помпеното оборудване, което предлагаме, се отличава
с висока надеждност, както и с техническите подобрения като например подсилени лагери, специално
смазване, специални уплътнения. Не
на последно място са енергийно оптимизираните решения в помпената
технология, които играят много важна роля за постигане на нарастващите изисквания на клиентите. За пример бих посочила циркулационните
помпи на IMP Pumps - Словения.
Сериите режещи помпи, дренажни
помпи и помпи за фекални и отходни
води на JUNG Pumpen – Германия и
ZENIT – Италия са проектирани за
изпомпване на отпадъчни води в разнообразни обществени, битови и
промишлени приложения.
Клиенти на Сигма България са
някои от най-големите компании на пазара. Бихте ли разказали накратко за някои от последните си реализации?

Да оправдаеш доверието на клиента е най-важно, най-отговорно и
най-трудно. Особено, що се отнася
до големите компании на пазара.
Изисква задълбочени технически познания и опит, който се придобива с
годините, отдаденост и умение за

разбиране и решаване на всеки един
отделен проблем, същевременно
ежедневна работа и комуникация с
много и различни хора.
Постигнахме успехи при отводняване на строителни обекти, наводнени райони в услуга на Гражданска
защита, внедряване на нови помпени технологии в енергетиката, оборудване на новоизградени дренажни
канализационни системи в системата на Водоснабдяване и канализация,
ремонти и иновации на съществуващи отоплителни системи.
Нашата търговска марка отразява чувствата на клиентите към компанията ни. Ако те ни се доверяват
и знаят, че ще получат добър продукт или обслужване, цялостното им
отношение към бизнеса ни ще бъде
положително. Нарастващото доверие на клиента води до увеличение
на продажбите и преуспяващ бизнес.
Какви краткосрочни цели за
развитието на бизнеса си поставяте – планирате ли нови
партньорства, продукти и проекти?

Ключов момент от нашата работа е създаване на нови партньорства
и съвместни проекти с чужди компании – производители на помпи и помпено оборудване. Една от най-важните идеи на проектния цикъл е тази за
обратната връзка. Това е процес, в
който поуките, извлечени от изпълнението на проекта, дават нови идеи,
информация и опит и впоследствие
водят до нови проекти или до подобряване на съществуващия.
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Подготвеният екип и
висококачествените продукти
ни правят
правят предпочитан партньор
Джон Хорт, регионален директор направление
„Компресорна техника“ на Atlas Copco
за Югоизточна Европа, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Хорт, представете накратко себе си и организацията на
дейността на Atlas Copco в
региона.

Аз съм регионален директор на
Atlas Copco Компресорна техника за
Югоизточна Европа. Работя в компанията от 25 години. За това време
преминах през различни позиции,
свързани с управленски дейности,
включително и в областта на маркетинга. Гражданин съм на Великобритания, но освен в Обединеното
кралство, съм работил и в Белгия,
САЩ, Китай, а сега и тук. Atlas Copco
Югоизточна Европа включва 12
държави, най-големите от които са:
Румъния, Гърция, България, Сърбия,
Израел и Кипър. Общо 120 наши служители работят в региона, като 47
от тях са сервизни техници, а 32 са
търговски специалисти.
В началото на октомври т. г.
Atlas Copco отпразнува 10-годишнината на търговското
представителство в България.
Каква е оценката Ви за работата на българския офис? Кои
според вас са най-важните му
качества?

Основно предимство на Atlas
Copco е позицията му на дългогодишен партньор, на който може да се
разчита и след първоначалната доставка на оборудване. Работата ни в
България достигна важен етап – 10
години. Много от служителите ни
имат 10-15 години опит в работата със или за Atlas Copco. Опитът, в
съчетание с ентусиазма и ангажираността към нуждите на клиентите
ни, който екипът има, е ключът за
нашия успех. Вярваме, че съчетанието на подготвен екип и висококачествени продукти ни правят предпочитан партньор за клиентите ни в
страната.
Като директор на направление
Компресорна техника в Atlas
Copco за Югоизточна Европа
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(ЮИЕ) как оценявате мястото
на българския пазар в сравнение с другите в региона?

Дейността ни тук, естествено,
не може да бъде сравнена с мащабните инициативи в страни като Германия, САЩ, или Китай например. Но
цялостната идея зад установяването ни в ЮИЕ преди 4 години беше
именно обединяването на отделните малки клиентски центрове. Това
ни позволи да постигнем добър растеж в региона, както и да станем
важна част от бизнеса на Atlas Copco
като цяло. Следващ етап в развитието ни тук ще е продължителната
инвестиция в хората и развитието
на компетенциите им, като в същото време ще търсим синергии, добри практики и уеднаквяване на процесите във всяка от страните.
Направление Компресорна техника на Atlas Copco България
представи разширението на
една от най-успешните си серии компресори VSD+. От какво бе продиктувано решението
да се разшири именно тя?

Честотно-управляемият компресор VSD+ бе представен на пазара
преди няколко години, но промени
отношението на производителите
към употребата на компресиран
въздух в производствения процес.
Доставката на компресиран въздух
в много заводи по света е от жизненоважно значение, а търсенето често е голямо, тъй като високото
енергопотребление води и до големи
разходи. Повечето фабрики обаче не
работят с постоянна консумация.
Технологията на задвижване с честотно управление следи нуждите на
една фабрика и настройва компресора, като така осигурява повече или
по-малко въздух в зависимост от
необходимостта. Тази оптимизация
може да спести огромно количество
разходи за един пълен производствен
цикъл, в рамките на който може да

има големи различия в изискванията
на нощната и дневната смяна.
Тъй като натискът върху производителите по цял свят за намаляване
на разходите и опазване на околната среда продължава да се увеличава, тази технология става все поподходяща. Разширяването на новата VSD+ серия не само предлага икономия на енергия, но в допълнение на
това новата технология на задвижване осигурява сериозно повишаване
на ефективността, редуциране на
въглеродния отпечатък, малки размери и изключително ниски нива на
шум.
Какво можем да очакваме от
Atlas Copco през следващата
година?

Atlas Copco инвестира огромни
суми в разработването на продукти
всяка година, така че потребителите могат да очакват много нови
разработки през 2017 г. Бих искал
обаче да подчертая гамата ни от
решения за вакуум, която продължава да се разраства, а ние продължаваме да добавяме нови модели. Преди около 3 години Atlas Copco придоби Edwards Vacuum. Оттогава инвестициите в нови продукти, които
съчетават вакуумните технологии
на Edwards и VSD технологията на
Atlas Copco, означават, че и в България можем да предложим новаторски вакуумни машини с изключително
ниски експлоатационни разходи.
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Инвестициите в
сектора надвишават
300 млн. лева за
последните 5 години
Ивана Радомирова,
изпълнителен директор
на Съюза на пивоварите в България,
пред сп. Инженеринг ревю
През т. г. Съюзът на пивоварите в България (СПБ)
отбелязва 25 години от своето създаване. Какви, по Ваше мнение, са ключовите постижения
на организацията за този период?

Тази година беше много специална за пивоварния
бранш, защото за поредна година отбелязахме три юбилея, които сами по себе си са много значими – 135 години
пивоварна промишленост, 60 години пивоварна наука и
25 години Съюз на пивоварите. Когато СПБ е бил създаден, идеята на учредителите е била да намерят найдобрата стратегия браншът да бъде съхранен, да бъде
успешно приватизиран и преструктуриран с оглед на
промените от началото на 90-те години на миналия век.
И действително, когато говорим за пивоварната индустрия у нас, винаги това, което всички подчертават е,
че има изключително успешна приватизация, защото в
голяма степен се е запазил капацитетът, който е съществувал и индустрията е продължила изключително динамичното си развитие. За последните 20 години инвестициите в сектора – от началото на приватизационния процес до днес, надхвърлят 1,2 млрд. лв., което само
по себе си е достатъчно впечатляващо, имайки предвид,
че основното преструктуриране на индустрията приключва около 2000 г. Само за последните 5 г., период, в
който на територията на страната има 6 пивоварни
компании, инвестициите в сектора са над 300 млн. лв.
В България навлязоха много силни международни инвеститори - производители на бира, и до голяма степен
това определя цялостния съвременен облик на бранша.
Много важно е да се подчертае, че чуждите инвеститори в сектора идват със своята развита корпоративна
култура, инвестиционни възможности и ноу-хау, което
се превръща в двигател за целия бранш, тъй като 8384% от пазара и днес е в техни ръце.
Така компаниите с изцяло българско участие са изправени пред едно много голямо предизвикателство – да
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устоят на този натиск и те наистина успяват, развиват се и са изцяло конкурентоспособни по отношение на
марките, които предлагат, както и на политиките си.
От ключово значение е фактът, че през годините в
бранш, в който има много силна пазарна конкуренция, има
в същото време отношения на колегиалност и ангажираност с общите решения, които са насочени в сферата
на корпоративната социална отговорност (КСО), а хората, които са запознати с тези политики, знаят, че в
съвременния корпоративен свят това означава честна,
открита, прозрачна комуникация и партньорства с всички заинтересовани страни. И от тази гледна точка
етичните стандарти в бранша са изключително високи. Това е и най-важната роля на Съюза на пивоварите да бъде изразител на тези общи етични стандарти и
добри практики за КСО.
Какви са актуалните проекти, върху които сте
съсредоточили вниманието си?

Една от най-важните ни инициативи е общоевропейският ангажимент за доброволно представяне на хранителна информация и енергийната стойност на всички марки пиво, произвеждани от членовете на Съюза на
пивоварите. Тази важна за потребителите информа-
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интервю
ция вече е общо достъпна на сайтовете на компаниите, а до края на 2017 г. ще бъде изписвана и на етикетите на всички техни бири. Какво по-добро доказателство за отговорността на бирените компании „Болярка ВТ“, „Бритос“, „Загорка“, „Каменица“, „Карлсберг България“, „Ломско пиво“ към всички консуматори, които са
любители на пивото. Подчертавам, че тази инициатива е доброволна, тъй като по смисъла на действащото
общоевропейско и българско законодателство, за алкохолните напитки не се изисква посочването на енергийна стойност и 6-те основни хранителни вещества
– мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати,
захари, протеин и сол.
През последните две години Съюзът на пивоварите
активно се включи и в още един значим и иновативен
общоевропейски проект на Пивоварите на Европа - интегрираната комуникационна кампания Love Beer, която е в подкрепа на преодоляването на сексистките стереотипи и митове, че бирата е само мъжко питие. За
първи път бяха разработени общоевропейски рекламни
комуникации не за отделен бранд, а за продукта, независимо от това от кого и къде се произвежда. Тези
реклами се отличаваха от всички други реклами за бири.
Макар и излъчвани за много кратко време, те намериха
доста висока разпознаваемост и бяха високо оценени
както от дамската, така и от мъжката аудитории.
Всъщност това, което правим под мотото Love beer e
да запознаем потребителите с качествата на пивото,
със съставките на бирата, с ефекта от умерената консумация и да популяризираме съвременната бирена култура.
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Какви са най-новите технологии в производството на пиво? Кои най-актуални технологични тенденции на световния пазар са внедрени и в българските производствени предприятия?

Въпреки че предприятията са малко на брой, на практика голяма част от инвестициите, за които говорихме, отиват за нова организация в производството, например за цикъла на отпадъците, нови мощности, свързани с преработката и рециклирането на различните видове отпадъци и иновативни производства. Внедряването на иновациите подкрепя и върви ръка за ръка с цялостния интегритет на продукта. През последните години най-големите компании в сектора изградиха анаеробни стъпала за биологично разграждане на органичния
отпадък от производството на бира и производство на
биогаз, който може да се използва за последващи производствени нужди.
Инвестициите, насочени в този тип енергийна ефективност, се изплащат за пет или шест години според
специалисти. Имаме политики на ефективност и оптимизация и по отношение на използването на вода в производството. Това са важни жалони, които очертават
бъдещето на индустрията. На практика, в България са
вторият, четвъртият и петият по големина в света
производител на бира. И е хубаво, че мултинационалните компании дадоха един много важен подтик и на останалите компании да се развиват. Те наложиха нова бизнес програма и европейски бизнес практики не само в
целия пивоварен сектор, но и в секторите на своите
доставчици и клиенти, което генерира още по-висока
добавена стойност за всички.
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В каква степен технологичното развитие и внедряването на иновации в производството на пиво
са приоритет на компаниите на местния пазар?

Според мнението на всички експерти от бранша и
според наблюденията ни върху развитието на пазара
можем убедено да твърдим, че безупречното качество
е това, което държи и продава дадена марка бира на
пазара. Когато говорим за „качество“, ние разбираме
цялата верига за производството на бира – от суровините, през технологията на напитката, до опаковката, капачката, етикета, съхранението, чашата. Никой
не може да си позволи компромис в това отношение.
За поддържането на високо качество са необходими
технологични иновации, защото бизнесът може да се
развива само чрез внедряване на тези най-нови постижения на развойната и научна дейност. Като най-пресен пример ще спомена превърналите се в хит за този
сезон непастьоризирани (или нефилтрирани) бири, които консуматорът често нарича "ретро" бири, но аз
лично предпочитам да определя като пиво стил "винтидж". На практика, това са бири, които се произвеждат без пастьоризация, което е иновативен подход, тъй
като именно чрез филтрирането и пастьоризацията
бирата може да се съхранява за дълъг период от време.
Предизвикателството е още по-голямо, имайки предвид, че в бирата не се слагат стабилизатори или консерванти. Самите пивоварни съставки и технологичният процес са така съчетани, че това да не се налага
и пивото е един напълно натурален продукт. Благодарение на технологичните иновации и изключителните
умения на нашите майстори-пивовари, т. нар. винтидж
бири се произвеждат без пастьоризация, но могат да
се съхраняват месец и дори повече. Поглеждайки назад
към историята на индустрията обаче, виждаме, че през
1963-1964 г. именно въвеждането на пастьоризацията
се оказва ключово за развитието на българската пивоварна промишленост. Тогава в България се внася първият пастьоризтор. Прави се един голям научен екип за
пълноценното му използване с цел производство на пиво
с по-голяма трайност от 20 дни, както е било дотогава. Това фактически поставя началото и на износа на
българска бира.
Какво може да се каже, че е специфичното за индустрията, която представлявате? Какво прави
секторът уникален спрямо останалите в леката
промишленост?

Ние сме единственият бранш, който успява да създаде
и развие споделяна от всички свои членове устойчиво
програма за социална отговорност. На практика този
термин включва всички изисквания, за да можем като
сектор да се наричаме корпоративен гражданин. Първи
бяхме и по отношение въвеждането на общи за цялата
европейска индустрия стандарти и система за саморегулация на търговските комуникации. Освен за проектите,
за които вече разказах, имаме още редица други общи
инициативи, които са под шапката на Пивоварите в Европа. Не по-малко важни са проектите ни, свързани с приноса ни към местните общности, към развитието на
човешките ресурси, достойните условия на труд. Ние
сами финансираме тези проекти - те не са с външно
финансиране или финансирани по оперативни програми. С
други думи - пивоварният сектор е високоорганизиран,
отговорен, интелигентен и единен. Тази обединеност ни
дава синергията и ни мотивира да се развиваме и да
вървим напред. Убедени сме, че така ще е и в бъдеще.
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Новости при АЦП
и ЦАП
М

Стефан Куцаров

асово използвани като интегрални схеми (ИС) в продължение
на почти 40 години, днес аналоговоцифровите преобразуватели (Analogto-Digital Converter, ADC) АЦП и цифровоаналоговите преобразуватели
(Digital-to-Analog Converter, DAC) ЦАП
бързо увеличават своите приложения
и като блокове на по-сложни ИС. В
настоящия преглед са отразени характерни представители на интегрални АЦП и ЦАП, пуснати на пазара
след 01.01.2014 г., като ИС на компанията Linear Technology са дадени
самостоятелно, независимо че в края
на юли 2016 г. тя бе присъединена
към Analog Devices.

АЦП
Особености на съвременните
модели. Две са реално използваните
структури - тази с последователно
приближение (Successive Approximation ADC, SAR ADC) обикновено е с
разредност до 20b (започват да се
появяват „изключения“ с 32b) и сигма-делта (∆−Σ ADC) с по-голяма разредност, най-често 24b и нарастващ
относителен дял на тези с 32b, използвани най-вече за аудиосистеми
(Audio ADC). Максималната честота
на квантоване (Sample Rate) vs е един
от основните параметри, като
трябва да се има предвид, че често
се предлагат серии АЦП с различна
нейна стойност и еднакви други параметри, както и че някои модели
изискват и минимална vs. При ползването на каталожна информация за
АЦП е добре да се има предвид, че
все по-често те се предлагат в серии с различна vs или/и 2 или 3 разредности, а при избора на подходящ
за дадено приложение модел трябва
да се държи сметка за неговата ре-
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ална разредност (Effective Number Of
Bits, ENOB или Noise-Free Bits), която
отчита влиянието на отношението
сигнал/шум (SNR) и неизбежно въвежданите от АЦП нелинейни изкривявания (THD) в преобразуваното напрежение.
Източникът на опорно напрежение (UREF) и осцилаторът с много
стабилна честота като класически
блокове се реализират в съвременните АЦП по различни начини. Първият може да е вграден (№5 и №6 в
табл. 1) или външен (№4), като има
АЦП и с двете възможности (№3).
Подобно е положението и с осцилатора.
За преобразуване на твърде малки напрежения се ползват АЦП с вграден усилвател, който практически
винаги е в програмируем коефициент
на усилване (Programmable Gain Amplifier, PGA) APGA, чийто стойности са
сред параметрите им.
Максималното входно напрежение
(Full Scale Range) FSR (или FS) обикновено е равно на UREF, а чрез динамичния обхват (Dynamic Range) DR, даван
в dB, може да се определи (ако не е
дадено) минималното входно напрежение Uimin = FSRx10exp(-0.05DR) за
нормална работа на АЦП. При диференциален вход то е ±1/2 от тази
стойност, т.е. могат да се прилагат
минимални входни напрежения
0.5Uimin без значение на полярността им, което се означава като
±0.5Uimin . Например АЦП с №1 в
табл.1 работи с минимално напрежение ±10 µV. При наличие на PGA и
диференциален вход стойността на
FSR е 0.5UREF/APGA – например №2 в
табл. 1 е с UREF=2.5 V и за четирите
стойности на APGA има FSR съответно ±1.25 V, ±625 mV, ±19.53 mV и
±9.766 mV.
Входовете за преобразуваните
напрежения почти изцяло са диферен-

а

б

Фиг. 1.

циални с типични означения AIN+ и
AIN- при непрекъснато намаляващ дял
на класическите несиметрични входове. Съществуват АЦП (например №3
в табл. 1), чиито диференциални входове чрез конфигуриране могат да се
използват и като несиметрични (фиг.
1а) и за двуполярни напрежения (фиг.
1б). Все повече приложения изискват
с един АЦП да могат да се преобразуват напрежения от няколко източника (най-често 2, 4 и 8), за което съществуват 3 начина – класическият с
мултиплексор за входовете, с отделни буфери за всеки вход (напр. CS5368
на Cirrus Logic) и с едновременно преобразуване на всички напрежения чрез
отделен канал за всяко (Simultaneous
Sampling), например №1 в табл. 1. За
преобразуване на напрежения от несиметричен източник чрез АЦП с
диференциален вход се ползват различни похвати – за vs до десетина
Msps обикновено това е допълнителен външен усилвател (например реализиран чрез популярната схема с два
операционни усилвателя), докато при
по-големи скорости се предпочита
трансформатор. Сравнително редки
са АЦП с повече входове, какъвто е
МАХ11328 на Maxim Integrated с 16
несиметрични входа и разредност
12b.
Съществуват и три разновидности на изходите – последователните
се ползват за vs до няколко Msps
(Mega sample per second), като извеждането на числата обикновено започва от старшия им разред, а паралел-
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Таблица 1. АЦП до 10 Msps.
№

Модел

Производител

Особености

Разредност; (vs);
[BW]; {FSR}

1

AD7768

Analog Devices

2

ISL26132

Intersil

3

LTC2311H-16

Linear Technology
(ADI)

4

MAX11904

Maxim Integrated

5

TS7001

Silicon Labs

Тип - ; 8 диф.входа 16 входни буфера; 8
изхода SPI
Тип - ; 2 диф. входа; APGA=1,2,64,128
двупроводен сериен интерфейс
Тип SAR; 1 диф. Вход SPI съвместим
интерфейс
Тип SAR; 1 диф. вход; SPI, QSPI,
MICROWIRE, DSP съвместим интерфейс
Тип SAR; 2 несим. входа; SPI,QSPI,
MICROWIRE, DSP съвместим интерфейс
Тип - ; 1 диф. вход; 8 несим. GPIO;
APGA=1,2,4,8,16,32
Тип SAR; 1 диф. Вход SPI съвместим
интерфейс

24b; (8-256ksps)
[110.8kHz]; {5V}
24b; (10sps, 80sps)
{1.25/APGA,V}
16b; (5Msps)
[100MHz]
20b; (1Msps)
[20MHz]; {±3V}
12b; (187.5ksps)
[10MHz}
32b+24b; {5/APGA}
(2.5sps - 38.4ksps)
12b; (1Msps)
[25MHz]; {VDD}

6

ADS1263

Texas Instruments

7

ADS7042

Texas Instruments

ните са за по-големи vs за сметка на
увеличения брой изводи на ИС. Нараства относителният дял на АЦП с
изходни числа, формирани чрез някой
от масово използваните интерфейси (най-често SPI и по-рядко QSPI и
Microwire), като може един АЦП да
има повече от един интерфейс. За vs
над около 100 Gsps изходите може
да са LVDS и/или LVCMOS, например
в №2 от табл. 2 по програмен път
може да се избира един от тези
формати.
Тъй като АЦП преобразуват и
постоянни напрежения, техният параметър лента на пропускане (Bandwidth, Analog Input Bandwidth) BW
реално представлява горната гранична честота на преобразуваните напрежения. За практиката е съществено, че за увеличаване на BW по
принцип е необходимо консумирането на по-голяма електрическа мощност PD от АЦП. Поради нейните по
принцип значителни стойности
съществува подчертан стремеж при
разработката на АЦП тя да бъде
намалявана и съответно съществуват маломощни модели (Low Power
ADC), които някои производители
наричат Eco ADC. При vs до няколко
Msps това наименование е в сила за
PD до около 10 mW, но трябва да се
има предвид, че някои производители го ползват и за АЦП с големи vs и
PD дори няколко стотици mW. Същевременно се предлагат АЦП (например №1 в табл. 1) с възможност за
задаване на BW и съответно на PD с
цел всеки тип сигнали да се преобразуват с минимална консумация на
енергия. При ползването на PD като
параметър трябва да се има предвид,
че в АЦП с едновременно преобразуване стойността й обикновено е за
един канал с мерна единица mW/ch.
За намаляване на PD се ползва и
познат от много други типове ИС
режим на прекъсване на захранването на неизползвани в определен ин-
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DR,dB; (INL) [VDD,V]; {PD,mW}

108; (±2ppmFSR)
[+5,+2.5 +3,+1.8]; {638}
(±2ppmFSR) [+5,+2.7 +5.25];
{68}
(±3LSB); [+3.3 или +5]; {30
или 45}
(±1.5LSB);
[2x+1.8,+1.5 +3.6,+3.3] {6.7}

Раб. темп. обхват, С
(размери, mm); [бр. изводи]

-40 +105 (10x10x1.6); [64]
-40 +105 (7.8x4.4x1.2); [24]
-40 +125 (4x3x0.86); [16]
-40 +85 (4x4x0.75); [20]

(±1LSB); [+2.7 +3.6]; {2.1}

-40 +85 (3x3x0.85); [8]

(±3ppmFSR); [+5,+2.7 +5.25];
{25}
(±0.7LSB); [2x+1.65 +3.6];
{0.234}

-40 +125 (9.7x4.4x1.1); [28]

тервал от време блокове (Sleep
Mode) – такъв е №3 от табл. 1 с
консумация 25 µW. Точността на
преобразуването на АЦП е оценена в
статията само чрез класическата
интегрална нелинейност (Integral Non
Linearity) INL, давана като част (ppm
или %) от FSR или чрез броя на променящите се поради нея младши разреди на изходното число (±xLSB), която в АЦП с PGA обикновено е право
пропорционална на неговия APGA (поголемият APGA води до увеличаване
на INL). Не трябва да се забравя, че
APGA има производствени толеранси
и стойността му зависи от температурата, което внася допълнителни грешки (дават се в техническата
документация).
Значително е разнообразието на
постояннотоковото захранване, найчесто с 2 или 3 напрежения VCC. Така
например №4 в табл. 1 има един за
аналоговата и цифровата част и
един за интерфейса, а №1 е с два за
аналоговата част и един за входноизходните блокове и интерфейса.
Подчертан е стремежът за опростено захранване с едно напрежение (№3
в табл.1 с 3.3 V ±0.17 V или 5 V ±5%
и №2 в табл.2 с 1.8 V ±0.1 V), но има
АЦП с повече от 3 захранващи напрежения – например №1 в табл. 2
изисква 7. Подобно на много други
видове ИС и при АЦП трябва да се
спазва определена последователност на подаване на захранващите
им напрежения, това на външния осцилатор и разрешението за започване на работа, която се дава в техническата документация. Не трябва да
се забравят и всички подробности за
препоръчваните кондензатори между изводите за захранване и маса.
За улесняване и разширяване на
приложенията, както и за повишаване на сигурността на работата,
някои АЦП съдържат допълнителни
блокове - №2 и №6 в табл.1 са с
вграден сензор за измерване на тем-

-40 +125 (1.5x1.5x0.4); [8]

пературата им, а аналоговите входове на последния допълнително могат да се използват като входноизходни с общо предназначение
(GPIO). За този тип изводи нараства
използването на стандарта JEDEC87A, например в №7 от табл. 1 и
ADS9110 (18b/2Msps) на Texas
Instruments. Освен това често в каталозите се дават типични схеми
на свързване на АЦП, вкл. със съвети
за оформяне на печатната платка, а
обикновено производителите предлагат примерни приложения
(Application Notes).
АЦП до 10 Msps. Малките стойности на vs са основната предпоставка за осигуряване на голяма разредност и съответно точност на
преобразуването, поради което се
използва и терминът прецизни АЦП
(Precision ADC). Конкретните стойности на vs силно зависят от предназначението на моделите, а в табл. 1
са дадени техни характерни представители. Най-нискочестотните
АЦП (с vs дори няколко sps) се използват обикновено в системи за управление на индустриални процеси, измервателни прибори, медицински
уреди, прибори с батерийно захранване, за които особено подходящи са
АЦП с малък брой изводи (например
№5 в табл. 1), сензори, контрол на
напрежението на батерии, постояннотокови захранвания и др. Типични
приложения на тези с по-големи vs са
в комуникациите, оптични мрежи,
сравнително бързи системи за събиране на данни, програмируеми контролери (PLC), многофазни управления
на електродвигатели и др.
Относно дадените АЦП в табл. 1
може да се добави, че този с №1 има
разновидност AD7768-4 с четири
блока за едновременно преобразуване, №2 се допълва от ISL26134 с
четири диференциални входа, и №4
e част от серията МАХ11900 (16b/
1Msps), MAX11901 (16b/1.6Msps),
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MAX11902 (18b/1Msps), MAX11903 (18b/1.6Msps) и
MAX11905 (20b/1.6Msps). Специфичен е предназначеният основно за работа със сензори №6, който освен основния 32-битов АЦП с параметри в табл. 1 съдържа и
втори 24-битов (разновидността ADS1262 е без него)
за класически измервания с необходимите за RTD (термосъпротивителен елемент) два източника на ток. С
много малка PD и габарити е №7, което определя приложения в т. нар. носима (wearable) електроника.
Един от важните фактори за улесняване и разширяване на приложенията на АЦП е техният интерфейс. Например в ADS9110 (16b/2Msps) на Texas Instruments се
използва MultiSPI, който улеснява работата с микроконтролери, цифрови сигнални процесори и програмируеми
логически матрици. Бурното развитие на автомобилната електроника определя нарастващия дял на АЦП за нея,
главно за работа със сензори и за контрол на акумулатора. В наименованието им обикновено фигурира Automotive,
а примери са ADAR7251 (16b/1.8Msps) на Analog Devices
с приложения и в радари и ADS1120-Q1 (16b/2ksps) на
Texas Instruments. Постепенно се увеличава и делът на
32-битовите АЦП главно за измервателни прибори - през
август т. г. бе пуснат на пазара LTC2508-32 на Linear
Technology.
АЦП над 10Msps. Увеличаването на бързодействието на електронните устройства и в частност на изграждащите ги ИС се отнася изцяло и за АЦП. Естеството на тяхната структура води до принципното
затруднение, че увеличаването на vs ограничава разредността и мерките за преодоляването му обикновено
са свързани с повишаване на цената. В настоящата статия АЦП над 10Msps условно са разделени на две групи,
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като в първата от които с vs до 1Gsps са високочестотните (High Speed ADC) с типични представители
дадените с номера 2-5 в табл. 2. Техните основни приложения са в базови GSM станции, в радари, измервателно оборудване, високоскоростни системи за събиране на данни с индустриални и сградни приложения, за
линеаризация на мощни високочестотни усилватели.
Осигуряването на vs над няколко десетки Msps обикновено изисква ползването на стъпалната структура на
SAR (Pipelined Successive Approximation Architecture) и на
паралелни изходи, които може да са LVDS или LVCMOS
(те изискват съгласувано натоварване със съпротивление, давано в техническата документация) с възможности в някои АЦП (например №2 в табл. 2) за превключване между двата вида. Долният край на обхвата на v s
може да ползва последователен изход, в много случаи с
LVDS нива (също №2), докато до няколко стотици Msps
изходът също може да е последователен, но с DoubleData-Rate (DDR) LVDS (разред на изходното число се
получава при всеки положителен и отрицателен фронт
на тактовите импулси) или в съответствие с интерфейса JESD204B. За намаляване на грешките при преобразуването се прилагат АЦП със самокалибриране, осъществявано автоматично при подаване на VDD и допълнително в произволен момент от времето чрез логическо ниво на специален вход. Освен като обикновени
двоични числа, изходните данни често се кодират по
прост начин, например чрез код на Грей (Gray code) или
допълнение до 2N (Two’s Complement).
За високочестотните АЦП от табл. 2 може да се
прибави, че №2 е част от серия с 8 разновидности, като
4 са с разредност 10b и vs от 125Msps, 170Msps,
210Msps и 250Msps, а останалите са 12b със същите vs.
Този с №3 е с вграден източник на VREF, но може да работи и с външен. Разновидността МСР37210-200 на №4
е с разредност 12b, като изходите и на двете са с DDR
LVDS. Съществена особеност на тези АЦП е наличието
на извод OVR, на който се получава високо логическо ниво
при входно напрежение над FSR. За ползване в прибори за
работа при повишени нива на радиация (АЕЦ, космически
апарати) е №5.
Втората група са свръхвисокочестотните АЦП (UltraHigh Speed ADC) с vs≥1Gsps и по-малък относителен дял
в сравнение с първата. Типичните им приложения са за
безжични комуникации и микровълнови широколентови
връзки, военни комуникации, интелигентни (SIGINT) и
кабелни (DOCSIS) мрежи, измервателни прибори (спектро- и мрежови анализатори), високоскоростни системи
за обработка на данни. Първите АЦП от тази група се
появяват преди 15-ина години (още продължава да се
произвежда 8-битовият МАХ104 на Maxim Integrated) и
развитието им е не толкова в увеличаване на vs, колкото в подобряване на параметрите и разширяване на
възможностите и приложенията. Голямата vs налага те
да са с паралелен диференциален изход, който обикновено е 8-битов и преди него има понижаващ преобразувател (Digital Down Converter) DDC за формиране на числата в съответствие с JESD204D. Два типични примера
са №1 и №6 в табл. 2. Доста ограничени са приборите
с v s >4Gsps – например OFC2010/OThT6 на Fujitsu
Microelectronics от 2010 г. е 8-битов с vs= 56Gsps, а през
март 2014 г. Semtech съобщи за разработването на АЦП
c vs=64Gsps, но той все още не фигурира в каталога й.
Специфични АЦП. Наименованието им се дължи на
факта, че не са с общо предназначение, а за определен
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Таблица 2. АЦП над 10 Msps.
Модел

Производител

1

AD9691

Analog Devices

2

KAD5610P-25

Intersil

LTC2387I-18

4 MCP37220-200

Linear Technology
(ADI)
Microchip
Technology

5

ADC14X250

Texas Instruments

6

ADC12J4000

Texas Instruments

3

Особености

INL, LSB [VDD,V]; {PD,mW}

Стъпална структура; 2 диф.входа;
14b; (1250) [1500];
±2.6; (4x+1.25, +2.5,+
паралелен изход JESD204B; управление SPI
{0,79}
1.8 +3.3, +3.3); [3800]
Стъпална структура; 2 диф.входа;
10b;(40-250) [1300};
±0.2; (2x+1.8); [411]
паралелен LVDS/CMOS изход; управление SPI
{1.47}
Тип SAR; 1 диф.вход; последователен LVDS 18b; (0.02-15) [200};
±0.6; (+5, 2x+2.5); [125]
изход
{4.096}
Стъпална структура; 1 диф.вход; паралелен 14b; (200) [650}; {0.9} ±1.5; (2x+1.2, 2x+1.8); [346]
LVDS/CMOS изход
Стъпална структура; 1 диф.вход; последо14b; (250) [800];
±1; (+1.2,+1.8,+3); [584]
вателен изход JESD204B; управление SPI
{0.85}
1 диф.вход; паралелен изход JESD204B;
12b; (1000-4000)
±3; (+1.2,+1.9); [2000]
управление SPI
[3200]; {0.362}

тип приложения. Най-голямата група
са АЦП за звукови сигнали (Audio
ADC). Специфични особености са
структурата ∆−Σ за осигуряване на
голяма разредност (типично 24b и
постепенно навлизане на 32b), вграденият в повечето случаи микрофонен усилвател (обикновено PGA), наличието на няколко входа (до 8 и почесто несиметрични), малката честота на квантоване f s (типично 32192 kHz, но има АЦП с 8 kHz и с 768
kHz), наличието на множество модели с управление чрез някой от масово използваните интерфейси, сравнително малката постояннотокова
консумация, дължаща се на несложната им структура, и големите стойности на DR, който е сред съществе-
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Разредност; (vs);
[BW]; {FSR}

l

Раб. темп. обхват, oС
(размери, mm); [бр. изводи]

-40 +85 (12x11.75x0.85); [88]
-40 +85 (10x10x0.9); [72]
-40 +85 (5x5x0.75); [32]
-40 +85 (8x8x1.08); [121]
-40 +85 (5x5x0.9); [32]
-40 +85 (10x10x0.9); [68]

Източник: Texas Instruments

№

Фиг. 2.

ните параметри. Изходите са последователни и обикновено позволяват
обработка на данните чрез микропроцесор, което е демонстрирано на
блоковата схема на типична аудиосистема от фиг. 2. Тя съдържа 24битовия PCM1865-Q1 на Texas
Instruments, чието означение показва
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пригодността му да работи в автомобили. Той е с 4 входа и средноквадратична стойност на FSR от 2,1 V,
която благодарение на DR=110 dB позволява преобразуване на напрежения
с минимална стойност 6,64 µV. Захранването е с три напрежения по 3,3
V ±0,3 V и едно 1,8V ±10%, от които
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Таблица 3. Напрежителни ЦАП.
№

Модел

Производител

1

AD5672R

2

LTC2664C

Analog Devices
Linear Technology
(ADI)

3

MAX5733A

4

MCP47FEB12

5

DAC80004

Особености

Разредност; (VOUT, V);
[ROUT, ]; {tSET, s}

8 канала управление чрез SPI
12b; (0 +2.5, 0 +5) {5}
8 канала; управление чрез
12b; (0 +5, 0 +10, -2.5 +2.5, SPI/MICROWIRE
5 +5, -10 +10) [0.078]; {4.5-20}
32 канала; управление чрез
Maxim Integrated
16b; (0 +10) [0.1]; {20}
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
Microchip
2 канала; вградена
10b; (0.01 VDD - 0.04) {6}
Technology
EEPROM;управление чрез I2C
4
к
а
н
а
л
а
;
у
п
р
а
в
л
е
н
и
е
ч
р
е
з
S
P
I
,
Texas Instruments
14b; (0 VDD) {5.8}
QSPI, MICROWIRE, DSP

INL, LSB; (VDD, V); {IDD, mA}

Работен темп.обхват,oС
(р-ри,mm); [брой изводи]

±0.12; (2.7-5.5) [1.8]
±0.2; (+5±5%,+4.5 +15.75, -15.75 4.5,+1.71 +4.8) [2.7;2 2.3,2.10-5]
±4; (+5±5%,+2.5 +5.25, +10.5);
[10.5;±4]

-40 +125 (4x4x0.7); [20]

±0.1; (+2.5 +5.5) [0.7]

-55 +125 (4.4x3x1); [8]

±1max; (+2.5 +5.5, +2.2 +5.5); [4]

-40 +125 (4x3x0.92); [14]

INL, LSB; (VDD,V); [PD,mW]

Работен темп. обхват,oС
(р-ри, mm); [бр. изводи]

0 +70 (5x5x0.75); [32]
0 +85 (8x8x1.5); [56]

Таблица 4. Бързи ЦАП.
№

Модел

Производител

Особености

1

AD9164

Analog Devices

1 канал; вход чрез интерфейса
JESD204B; управление чрез SPI
1 канал 3 V LVCMOS вход
1 канал; LVDS вход управление
чрез SPI
4 канала; вход чрез интерфейс
JESD204B; управление чрез SPI

2

ISL5961/2IBZ

3

LTC2000A

Intersil
Linear Technology
(ADI)

4

DAC39J82

Texas Instruments

се консумира PD=145 mW. Управлението му се осъществява чрез интерфейсите I2C и SPI. Подобна е серията PCM1860, PCM1862, PCM1864 и
PCM1864-Q1. Също 24-битов, но с
DR=114 dB и 8 входа е CS5368 на
Cirrus Logic, захранван с напрежения
5 V, 3,3-5 V и 1,8-5 V при PD≤680 mW.
Той е съвместим по изводи с 4-каналния CS5364 и 6-каналния CS5366 с
аналогични основни параметри. Типичен пример за 32-битов АЦП с fs=8768 kHz е 8-каналният АК5578 на
AKM Semiconductor с DR=130dB, захранвания 2x1,8 V, 3,3 V и 5 V и PD до
536 mW.
Втората и сравнително малка
група са АЦП с галванично разделяне
на изходите (Isolated ADC), с типичен
представител серията 10-битови
Si8900, Si8901 и Si8902 на Silicon
Labs (структурата им е показана на
фиг.3). Патентовата изолация е
CMOS, като ИС има разновидности
с максимално напрежение 2,5 kV и 5
kV. Времето на преобразуване на
приборите е 2 µs, захранващото напрежение на блоковете преди изола-

40

Разредност; (IOUT,mA);
[vs,MSPS]

16b; (8-38.76) [1500-12000]
14b; (2-20) [250]
16b/14b/11b; (10-60) [2700]
16b; (30) [2800]

±2.7; (+2.5±5%, 2x+1.2±5%, 1.2±5%) [2650]
±2.5; (2x+3.3±0.3) [45-110]
±0.1,±0.2,±0.5; (+3.3±5%,
+1.86±0.06, +1.71 +3.645) [2408]
±6; (+3.3±0.15, 2x+1.8±0.09,
+1±0.05) [1100]

цията е 2,7-3,6 V, колкото е и FSR на
АЦП, а това на изхода е 2,7-5,5 V.

ЦАП
Продължават да съществуват
двата класически типа, които освен
подобренията на параметрите и
видоизменения на структурата им
все по-често се вграждат като блокове на по-сложни ИС.
Напрежителни ЦАП (Voltage
Output DAC). Те са най-масово използваният тип, а наименованието им е
заради напрежението като тяхна
изходна величина. Не са малко производителите, които ги означават
като Precision DAC, но при търсене в
каталози трябва да се внимава, тъй
като в тази категория понякога се
включват и други разновидности,
например цифрови потенциометри.
Основните приложения са в измервателни прибори (вкл. автоматизирани тестери, функционални генератори, за настройка на усилването и др.
параметри), системи за обмен на
данни, автоматизирани индустриални системи (напр. сервоуправления и

-40 +85 (8x8x0.3); [165]
-40 +85 (18.1x7.6x2.35); [28]
-40 +85 (15x9x1.54); [170]
-40 +85 (10x10x0.68); [144]

входно-изходни модули на PLC), в
телекомуникациите (усилватели на
мощност в GSM базови станции,
оптично оборудване, приемо-предаватели), авиационна електроника,
управление на електродвигатели,
сензори и трансмитери.
Входът им практически винаги е
последователен, а изходното напрежение VOUT може да е положително
(Unipolar DAC) или положително и
отрицателно при двуполярните ЦАП
(Bipolar DAC), като в част от тях
чрез програмиране може да се задава желаният му вид заедно с неговата максимална стойност. Изходното съпротивление ROUT е много малко благодарение на вградения усилвател, наричан и буфер. Точността на
установяване на VOUT, един от параметрите за чието определяне от
относителната грешка (Relative
Accuracy) INL зависи от много стабилното опорно напрежение. Обикновено то се осигурява от вграден блок
(напр. това на №1 в табл. 3 има
температурен коефициент 2 ppm/
°C), но има модели с външен източ-
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постъпване на входните числа (Data Rate, Update Rate,
Sample Rate) vs, представляваща броят им за 1s с мерни
единици MSPS и GSPS, или равната й честота fCLK на входните тактови импулси. Логично входовете са паралелни с две възможности – класически (№2 в табл. 4 с
LVCMOS нива и №3 с LVDS) и
8-битови в съответствие с
интерфейса JESD204B (№1 и №4).
Сред последните новости е ползването на непосредствени цифрови
синтезатори (Direct Digital Synthesizer) DDS в структурата на ЦАП
(№1 в табл. 4). Изходната величина
е ток с практически задължителен
диференциален изход и необходимото за високочестотни схеми съгласувано натоварване чрез вградени
или външни резистори, давани в
техническата документация. При
необходимост от захранване на несиметричен товар обикновено се
ползва външен трансформатор. Особеностите на голямото бързодействие и високочестотните сигнали
налагат и специфика при свързването (на първо място входовете и изходите) на бързите ЦАП, която чрез
подходящи схеми обикновено е отразена в техническата документация.
Дадените в табл. 4 примери за
бързи ЦАП отразяват само някои от
основните им параметри, от които
IOUT е максималният изходен ток и
на него е правопропорционална PD. С
две разновидности на дадения корпус
и още 4 с такъв с 169 извода е №1.
Разредностите на №3 означават
наличието на 3 разновидности с всяка от vs и своя INL, правопропорционална на разредността. Характерна
особеност е и наличието на два входа, при едновременното използване
на които се получава дадената в
таблицата v s (всеки сам има
vs=1350MCPS). Сигналите от всеки
от изходите на №4 се определят от
данните на единствения му вход.
Специфични ЦАП. Един от типовете са предназначените за звукови
сигнали и се характеризират с голяма разредност и малка fCLK. Примери
са CS4398 на Cirrus Logic с 24b/192kHz
и АК4376 на AKM Semiconductor c
32b/384kHz, като първият е с вградено регулиране на силата на звука, а
вторият има стереоусилвател за
слушалка. Нарастват и приложенията
на микроконтролери с вградени АЦП
и ЦАП, типичен пример за които е
EFM8LB1 на Silicon Labs.

Фиг. 3.

ник и такива с двете възможности.
Значителен е относителният дял на
ЦАП с 2 до 32 независими един от
друг изхода и общ вход за данните.
Параметърът време на установяване (Settling Time) tSET е за получаване на максималното VOUT с точност
±0.5LSB след подаване на съответното двоично число. За оценка на
постояннотоковата консумация
трябва да се вземат предвид захранващите напрежения VDD и консумираният ток IDD от всяко от тях,
като повечето ЦАП имат режим на
изключено състояние. Аналогично на
АЦП обикновено се предлагат ЦАП в
серии с различна разредност и евентуално някой друг параметър.
В табл. 3 са представени основните параметри на характерни
съвременни ЦАП, като този с №1 е
част от серия, съдържаща още три
12-битови и осем 16-битови ЦАП с
общо означение AD5672R/AD5676R.
Същото е положението с разредността на №2, чиито 4 обхвата на VOUT
се задават по програмен път, а моделите в серията с общо означение
LTC2664 са 6. Представеният под
№3 е част от серия, в която влизат
още три с различни обхвати на VOUT.
С малък брой изводи и размери на
корпуса е №4, а серията съдържа още
двуканалните МСР47FEB02 с разредност 8b и MCP47FEB22 с 12b и три
едноканални с последна цифра „1“ в
означението. Вградената EEPROM е
за програмиране на различни техни
функции.
Бързи ЦАП (High Speed DAC, RF
DAC). Те са съвременната разновидност на класическите токови ЦАП
(Current Output DAC), които продължават да се произвеждат, но през последните години практически няма
нови техни модели. Причината за
това е нарастващата през последното десетилетие необходимост от
много по-високочестотни изходни
сигнали и съответно по-бързо преобразуване, което определя новото
наименование. Вместо tSET като параметър се използва скоростта на
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платена публикация

Нова серия продукти PSENmlock
Все по-често в практиката се
срещат приложения за защитни
прегради, които трябва да се наблюдават и да се заключват, за да
се осигури нужното ниво на безопасност, както за работниците, така
и за процесите. Например, машини,
при които спирането на опасните
механизми е свързано със свръх ход
и е необходимо време за спиране или
са налице други опасности, които
не се премахват незабавно след спиране на машината. Много често за
такъв тип машини е необходимо да
се реализират функции за безопасност "Мониторинг на позицията"
и "Заключване" с ниво на изпълнение PL d или PL e - например, при
въртящи се ножове, маховици или
роботи. При машини с по-кратки
времена за спиране или не толкова
инертни процеси е възможно да се
изисква функция за мониторинг на
позицията на врата с ниво на изпълнение PL e и функция за заключване с ниво на изпълнение PL с.
Съществуват и други приложения с
високи изисквания за безопасност
към функцията за мониторинг на
позицията на защитни прегради,
при които функцията за заключване се използва само за предотвратяване неоторизирано прекъсване на
процеса. За да се изпълнят тези
изисквания, често се налага използването на два отделни сензора.
Реализирането на PL d или PL е
обикновено изисква два отделни
резервирани канала за функцията за
безопасност. В повечето случаи с
един стандартен механичен сензор
със заключване може да се постигне ниво на изпълнение PL с. Ако е
необходимо да се постигне PL d,
може да се приложи изключване на
повреди, което в повечето случаи е
трудно, а понякога и невъзможно.
За PL e трябва да се добави още един
сензор, което значително увеличава разходите и времето за монтаж
и инсталиране.
От няколко години Pilz работи по
проектирането и сертифицирането на система за безопасност на
врати, която да разреши всички
тези проблеми и неудобства.
Новата система за защитни вра-
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ти PSENmlock на Pilz вече е достъпна на пазара. PSENmlock предлага
мониторинг и заключване на защитни прегради за безопасност с
цел защита на работниците и процесите до най-високото ниво PL e и
то само с едно устройство.

осигуряват продължителна работа
със системата. Заключването на защитни прегради без електрозахранване се осъществява чрез бистабилни магнити, което намалява консумацията на енергия.

Забележителна
здравина

Универсални за всички
приложения
Високото ниво на изпълнение на
функцията за заключване е реализирано чрез двуканално управление,
което прави PSENmlock особено подходяща за машини с опасен свръх
ход, които изискват заключващи
механизми с нива на изпълнение PL
d или PL e.
Компактната, но здрава конструкция и разнообразните опции за
монтиране превръщат PSENmlock
в продукт за универсална употреба
и улесняват инсталирането.

Лесна диагностика
Конструкцията на PSENmlock е
оборудвана от три страни с LED
индикатори за лесна диагностика
след монтиране.

Издръжлива и
енергийноефективна
система
PSENmlock е надежден заключващ
механизъм както за малки, така и за
големи и тежки врати, независимо
дали са въртящи или плъзгащи, капаци и други заключващи се механизми.
Наред с посочените по-горе приложения, гъвкавият задействащ механизъм осигурява компенсация на големи отклонения дори и при висящи врати, които могат да имат провисвания. Механичната издръжливост и
здравината на корпуса на PSENmlock

Благодарение на силата си на
задържане 7500 N при заключване и
интегрираната система за фиксиране (придържане) на затворена
врата със сила 30 N, системата за
защитни врати предотвратява
отварянето на заключващия механизъм по невнимание.
Наред с всичко това, вградената механична блокировка за повторно стартиране елиминира
неумишленото задействане на
заключващия механизъм без необходимост от допълнителни компоненти. Блокировката за повторно стартиране не само обезопасява машината, но и предотвратява случайното й повторно
стартиране по време на поддръжка.

Безопасността на
първо място
В машини със свръх ход най-големият риск за безопасността на
оператора възниква, ако защитното устройство се отвори случайно
или твърде рано. Затова е особено
важно да се избегне опасната ситуация при деактивиране на превключвател за заключване. Двуканалното управление на заключващия механизъм на PSENmlock гарантира, че отварянето на вратата не води до риск. Дори повреди
като къси съединения се откриват
надеждно и безопасно, което би предотвратило всяко непреднамерено
отваряне на вратата.
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автоматизация

Компактни
индустриални
компютри
П

аралелно с постепенното намаляване на размерите на корпусите при персоналните офис и потребителски компютри с цел пестене
на пространство, малкият форм
фактор (или намалени физически
размери) се налага като водеща
тенденция и при индустриалните
персонални компютри. Това е предпоставка за все по-широкото им
внедряване като базова платформа
за автоматизация в редица индустриални приложения, в които оптималното оползотворяване на физическото пространство е от критично значение. Тези компютри са
подходящи и за интегриране с друго оборудване в комбинирани платформи за индустриална автоматизация.

Какво отличава
индустриалните PC от
потребителските
настолни компютри
Персоналните компютри от десетилетия са най-масово използваната технология за множество потребителски приложения и логично
се превръщат в най-предпочитана
платформа за автоматизация, мониторинг и контрол в индустрията. В
средата на 90-те години на миналия
век големите технологични компании производители на компютърен
хардуер и софтуер разработват и
предлагат на пазара първите индустриални компютри, проектирани
за работа в тежки промишлени условия. Индустриалните PC (IPC) осигуряват комбинация от здравина и
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устойчивост на корпуса и системните компоненти,

подобрена хардуерна
производителност и
голям софтуерен
потенциал
усъвършенствани контролни възможности, лесен за използване графичен
потребителски интерфейс и отлична разходна ефективност. Те постепенно се налагат като рационална
алтернатива на редица доказани
решения в областта на платформите за автоматизация като специализираните микроконтролери и комерсиалните програмируеми логически контролери.
Корпусите на индустриалните
персонални компютри обикновено са
изработени от метал. Подобно на
стандартните компютърни кутии,
те могат да бъдат хоризонтални и
вертикални, но се отличават от тях
с усилената си конструкция. Някои
модели са предназначени за монтаж
в контролни шкафове, ракове и стелажи или за интегриране в машини и
друго индустриално оборудване, други се предлагат в самостоятелни
корпуси.
IPC конфигурациите са специално
конструирани за работа в агресивни индустриални среди, при високи
температури и големи температурни колебания, вибрации, корозивни и
експлозивни атмосфери, запрашаване, влага и др.

телна характеристика на индустриалните персонални компютри. Съвременните решения в тази област
обаче се отличават и с друго предимство по отношение на физическата
архитектура – компактни размери,
които значително разширяват приложната им област в индустриалната автоматизация. За да се постигне по-малък форм фактор, е необходимо премахване на някои от по-големите системни компоненти, които са налични при комерсиалните
настолни PC. Най-често това са вентилаторите, които в индустриалните конфигурации биват заменени от
топлоотвеждащи радиатори. В допълнение, безвентилаторните IPC се
отличават с по-нисък процент механични повреди. Липсата на вентилатор намалява значително и запрашаването във вътрешността на корпуса, което повишава надеждността
им.
Сред предимствата на индустриалните персонални компютри са

Основни характеристики
на индустриалните PC

разнообразните
възможности за
монтиране

Усилените корпуси и износоустойчиви компоненти са основна отличи-

- на монтажни шини, на панел или
свободностоящи, които им осигуря-
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автоматизация
аспекти IPC системите се доказват
като много по-добра базова платформа за индустриална автоматизация
от комерсиалните настолни компютри и се изравняват по показатели или дори надминават PLC и другите индустриални контролери.

Конструкцията и
дизайнът определят
приложенията

ват пълна гъвкавост при свързването с различни машини и оборудване
в индустриалните приложения. За да
е налице оптимално съотношение
между цена и ефективност, IPC решенията са базирани на комерсиални процесори, памети и дискове за
съхранение, подобно на потребителските си аналози.
Индустриалните персонални компютри най-често се предлагат и с
вградени комерсиални операционни
системи, което улеснява и оптимизира инсталацията и поддръжката на
стандартните платформи за автоматизация. Тези конфигурации разполагат с

разширени възможности
за свързване
към други индустриални и потребителски IT-системи и оборудване,
като поддържат широк набор от
Fieldbus и серийни протоколи, както
и стандартните Ethernet, WiFi и USB.
Графичният потребителски интерфейс типично е HDMI или VGA.
Така към IPC директно може да бъде
добавен външен дисплей, като по
този начин системата може да функционира като решение от типа
„всичко в едно“, без да се налага внедряването на други помощни технологии за визуализация в платформата за автоматизация. Много индустриални персонални компютри се
предлагат с вградени дисплеи, което
ги превръща в изключително компак-
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тно и разходно ефективно решение.
Индустриалните PC типично са с

модулна конфигурация
и са специално проектирани за бързо
откриване и отстраняване на проблеми и неизправности в хардуерните компоненти. Тъй като са производни на комерсиалните настолни
компютри, IPC решенията също се
отличават с разнообразни възможности за конфигуриране. Стандартните (предварително конфигурирани)
системи позволяват лесно и бързо
разширяване на функционалността
чрез добавяне на памет, пространство за съхранение на данни, опции
за мрежово свързване и т. н. На пазара е достъпна и изчерпателна гама
самостоятелни модули за индустриални PC, посредством които потребителите могат сами да асемблират персонализирана система, адаптирана към изискванията на съответното приложение.

Най-компактните IPC
типично използват RISC архитектура (Reduced Instruction Set Computing
- намален брой инструкции), а по-разширените функционално версии са
x86-базирани платформи.
Индустриалните персонални компютри не се нуждаят от консумативи и имат минимални изисквания за
текуща поддръжка, което значително намалява общата им цена на притежание (TCO). Във всички изброени

Индустриалните персонални компютри се използват предимно в приложения, включващи процесен контрол и събиране на данни. В някои случаи IPC служат като полева станция
на съответния контролен компютър
в разпределена процесна среда. Използваният софтуер може да е както стандартен, така и персонализиран за конкретни приложения.
Индустриалните PC значително
превъзхождат потребителските си
аналози по отношение на надеждност, оперативна съвместимост,
възможности за разширяване и експлоатационна дълготрайност. Отличават се и по това, че обикновено се
произвеждат в много по-малки серии
от комерсиалните настолни компютри.
Една от най-разпространените
категории индустриални компютри
са 19-инчовите конфигурации за монтаж на стелаж или рак. Друго широко използвано решение са

панелните персонални
компютри
които разполагат с вграден дисплей
(обикновено LCD) в корпуса, в който
се намират дънната платка и останалата електроника. Този тип индустриални компютри типично са
предназначени за панелен монтаж и
обикновено са с размери не по-големи от потребителски лаптоп или
таблет, като повечето съвременни
модели се управляват посредством
сензорен екран.
На пазара на индустриални компютри са достъпни както едноплаткови PC, така и конфигурации, базирани на COTS (commercial off-the-shelf)
дънни платки. В зависимост от степента на защита от външни влияния
се предлагат бюджетни версии без
специално уплътняване срещу влага,
прах и други вредни влияния на средата; защитени конструкции със
стандартни уплътнения (IP67), как-
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то и специални взривозащитени
модели, подходящи за работа в потенциално експлозивни среди.

Специфични предимства
на IPC в процесната
автоматизация
Все по-компактните корпуси на
индустриалните персонални компютри ги правят подходящи за нарастващ брой приложения в процесната автоматизация. Разнообразието
от корпуси, конструкции и размери
осигурява решения за всички звена на
процесните съоръжения, а хардуерната производителност на IPC е
напълно скалируема, което прави
възможно използването им в приложения с всякакъв мащаб.
Благодарение на внушителната си
процесорна мощ, съвременните индустриални персонални компютри могат да работят с широк набор от
операционни системи и позволяват
инсталирането и на най-усъвършенстваните софтуерни решения за
контрол, мониторинг и автоматизация.
Съществено предимство на индустриалните PC е възможността им
да осъществяват контрол в реално
време, както и да служат като мост
между операционните и информационните технологии в процесните
индустрии. За това спомага познатият на потребителите и лесен за
употреба графичен интерфейс. Така
в повечето случаи персоналът на
процесните съоръжения не се нуждае
от допълнително обучаване как да
работи с PC-базираната платформа
за контрол и автоматизация.

Kомпактни индустриални
компютри – новият
стандарт при IPC
Макар мощните компютърните
конфигурации с големи физически
размери да са подходящи за много
индустриални приложения, съществуват редица съоръжения, процеси и
предприятия, в които дори стандар-
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тните по размер настолни персонални компютри се оказват прекалено
големи. За целта е разработено цяло
ново поколение от компактни системи, при които умаленият форм фактор не е за сметка на по-слаба процесорна мощ, по-малко памет или помалко пространство за съхранение.
От корпусите на тези напълно функционални индустриални PC са премахнати големи компоненти, като
вентилаторите, за да може конфигурацията да бъде асемблирана в помалка кутия. Благодарение на внедряването на компактни индустриални
компютри като базови платформи
за техниката за автоматизация в
промишлени приложения, в които
физическото пространство е крайно ограничено, се постигат

значително подобрена
ефективност
по-малко на брой и по-кратки непланирани прекъсвания, както и по-дълъг
живот на автоматизираните машини и оборудване поради възможностите за по-прецизен и ефективен
контрол и мониторинг. И ако в
търговските обекти пространството обикновено значи пари, в индустриалните обекти то най-често се
равнява на функционалност и производителност.
Компактните индустриални PC се
предлагат със стандартен форм
фактор или с персонализирани конструкция и размери за специфични приложения. Ефективното охлаждане на
промишлените компютри се осигурява посредством иновативни технологии като пасивно охлаждане и топлоотвеждащи радиатори със специален дизайн, които гарантират надеждната им и непрекъсната работа, дори в критични процеси и съоръжения.
Компактните IPC се отличават с

умалени в сравнение със
стандартните размери
и по-малко тегло, което ги прави
лесно преносими на ръка, без нужда
от специална подемна или транспортна техника. Някои от достъпните
на пазара модели работят със стандартно мрежово захранване, докато
други разполагат с вградени батерии, които ги правят напълно портативни и автономни. Типично, преносимите индустриални PC, които са

предназначени да бъдат мобилни, а
не стационарни, са снабдени с вграден екран и са осигурени с висока
степен на изолация и индустриална
защита, включително влаго- и прахоустойчивост, устойчивост на шок
и вибрации, химични и механични
въздействия и други условия на агресивните промишлени среди. Сред
компактните преносими IPC намират място и високотехнологични
комбинирани устройства с интегрирани баркод скенери и четци за
смарт карти, радиочестотни скенери, термокамери, скенери за биометрични данни и др.

Безвентилаторни
индустриални компютри
Освен малките размери и преносимата конструкция, съвременните
компактни индустриални PC конфигурации осигуряват на потребителите
и друго важно предимство – подобрената надеждност на устройства без
вентилатори, а често и без кабели.
Днес безвентилаторните IPC са самостоятелен и изключително бързо
развиващ се сегмент от пазара на
средства за индустриална автоматизация, а в основата им е заложен интелигентен термичен дизайн с пасивно отвеждане на топлината извън
корпуса. Благодарение на тази технология безвентилаторните конфигурации разсейват отработената топлина много по-ефективно и се отличават с по-широк диапазон от работни
температура в много индустриални
приложения в сравнение с конвенционалните индустриални PC.
На пазара се предлагат най-общо
два типа безвентилаторни индустриални компютри: а) такива, при които само процесорът и някои критични компоненти са без вентилатор, а
други вътрешни компоненти, като
захранването например, се охлаждат
посредством вентилатори, и б)
същински безвентилаторни конфигу-
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рации. Последните разполагат със
система от топлоотвеждащи радиатори, специално проектирани да се
почистват лесно, а липсата на подвижни елементи елиминира риска от
механична повреда.

Ключовите ползи от
безвентилаторната
технология са две
Първо, логично, този тип индустриални компютри работят напълно
безшумно. Второ, липсата на големи
отвори за вентилатори в корпусите предотвратява навлизането на
прахови частици и замърсители в
компютъра, като така значително
се удължава експлоатационният живот на системата.
Основният въпрос е могат ли безвентилаторните компютри да понасят по-сериозни работни натоварвания без да прегреят и да се запалят.
На практика тези компактни PC са
по-подходящи за автоматизация на
приложения с ниско до средно работно натоварване, като са способни да
работят и при по-високо натоварване, но с по-висока работна температура.
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Подобрена енергийна
ефективност
Един стандартен вентилатор за
охлаждане на компютри с размери
120x120 мм консумира около 3 до 5
W. Макар на първо четене това да
звучи като пренебрежимо малка консумация, индустриалните персонални
компютри със стандартни размери
са оборудвани средно с 3 или 4 вентилатора. При компактните безвентилаторни компютри генерираната
топлина се извлича и извежда от корпуса без помощта на такива консуматори, което значително намалява
общото потребление на енергия от
системата. Това е от особено значение в приложения с ограничени
енергийни ресурси, например нефтени платформи, отдалечени станции
и кораби, при които системите се
захранват локално чрез генератори
или слънчеви панели.

Надеждност в
компактен корпус
Изключително чувствителни към
запрашаване и вредни въздействия
от средата, вентилаторите са доказано най-честите причинители на
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повреди в комерсиалните персонални
компютри вследствие от прегряване поради спиране или неизправна
работа на охлаждането. Ето защо в
компактните индустриални компютри тази технология все по-масово
отстъпва място на по-иновативни
решения за пасивно термоотвеждане, които подобряват надеждността
и удължават живота на системата.
Средната продължителност на
периода между две повреди MTBF
(Mean Time Between Failure) при стандартен десктоп компютър е около 20
хил. часа (или приблизително две години). Тази цифра е значително помалка при индустриалните компютри с конвенционално охлаждане, които работят при тежки промишлени
условия. Стандартно тези системи
са и много по-скъпи от комерсиалните, което прави вентилаторните
конфигурации високорискови и нерентабилни във финансов план. При компактните безвентилаторни PC обаче MTBF достига до над 270 хил. часа,
което се равнява на приблизително
30 години без повреди вследствие
неизправности на механичното охлаждане.
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електроапаратура

Материали за
корпуси на кутии за
електрооборудване
К

орпусът за електрическо или
електронно оборудване представлява кутия, в която се монтират ключове, компоненти, бутони, екрани и
др. с цел предпазване на потребителите на оборудването от електрически удар, както и за защита на самото оборудване. Корпусът е частта на оборудването, която ползвателят вижда. В много случаи тя е
конструирана не само според неговите практически изисквания, но и за
да има естетичен вид.
Електрооборудването може да
поставя много изисквания към корпуса, свързани с отвеждането на топлината от него, защитата от радиочестотни смущения и от статично
електричество. Може да има и функционални, естетически и търговски ограничения.
Преди няколко десетилетия определянето на характеристиките на
корпуса се извършваше на три етапа: поръчка на кутия с подходящи
размери, монтаж на чувствителното електронно оборудване и очакване, че корпусът ще издържи на
външните въздействия. В днешно
време обаче вариантите за това
драстично са се повишили, тъй като
съществуват най-разнообразни видове корпуси. Много различни елементи оказват влияние върху експлоатационните характеристики, така че
изборът на правилен материал за
корпус е от ключово значение за неговата дълготрайност и издръжливост.
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Елементите на околната среда –
от носените от въздуха отпадъци
до температурата и ултравиолетовите лъчи – оказват значително
въздействие върху корпуса и върху
експлоатационните му качества за
години напред.
Един корпус от фибростъкло, например, изложен на директна слънчева светлина в продължение на няколко години, най-вероятно ще пострада от разплитане на влакната на
фибростъклото (fiberbloom). Корпус,
направен от мека стомана, пък ще
ръждяса във влажна или корозионна
среда. За да бъдат предотвратени
такива проблеми, проектантите
трябва да имат предвид дали корпусът ще се намира на закрито или
открито пространство, ще бъде ли
изложен на течаща вода, на въздействието на ултравиолетовите лъчи
или други неблагоприятни среди, или
ще се намира в близост до агресивни химикали като хлор или натрий.
Проектантите трябва да вземат
предвид, че неръждаемата стомана
не е напълно устойчива на всички
въздействия, т. е. макар че може да
е изключително ефективна в някои
среди, не е напълно защитена от
ръждясване. Например в среда, в която има водни пръски, съдържащи сол,
корпусите от нисковъглеродна и
неръждаема стомана са уязвими на
ръжда за разлика от неметалните
кутии.

Модификации
Проектантите трябва да оценят
податливостта на материала, от

който ще бъде направен корпусът,
към евентуални модификации, извършвани на място – например ако
се наложи в корпуса да бъдат прорязани дупки или прорези.
Термопластичните пластмаси или
други незапълнени неметали са много подходящи за модификация на място. Фибростъклото е по-трудно за
модификация, тъй като съдържащото се в него стъкло е абразивно.
Меката стомана е подходящ вариант – с помощта на правилния инструмент за металообработка лесно
могат да бъдат направени дупки на
място. Неръждаемата стомана, заради своята твърдост, е много
трудна за пробиване и прорязване,
особено на обекта.
Ако се налагат по-особени модификации на корпусите, например да
им се придават специални размери и
форми, меката и неръждаемата сто-
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дизайн, оцветени са в цветовете на
компанията, или са направени специално, за да се слеят със заобикалящата ги среда. Както металните, така
и неметалите корпуси предлагат
някои възможности за модификация
в това отношение. Когато е необходимо корпусът да има специална
форма или размер, металните кутии
могат да бъдат направени точно
според изискванията на клиента.

Температурни особености

мана са добър избор. Такива корпуси
се изработват от листов метал,
което улеснява формоването им според специфичните изисквания още по
време на изработка. Неметалните
материали за корпуси също се предлагат в няколко различни размера, но
поради ограниченията на възможностите за обработката им на място,
проектантите могат да избират
само от конкретните размери, предлагани от производителите.
На пазара се предлагат няколко
вида материал за изработка на корпуси за кутии за електрооборудване
на различни цени. Те помагат на ръководителите на проекти да се вместват в отпуснатите им бюджети
и същевременно да осигуряват
първокласна защита от въздействи-
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ята на околната среда. Така ако бюджетът на проекта е ограничен, съществува повече от един вариант за
избор на материал. Например ако
корпусът е изработен от някои типове неръждаема стомана, той ще
издържа на агресивни среди, в които
има хлор. Фибростъклото и полиестерът също могат да се окажат
икономически ефективно решение.
Възложителите обаче трябва внимателно да оценят всички особености на околната среда, за да са сигурни, че един корпус, направен от поевтин материал, ще може да издържи
въздействието на околната среда.

Естетика
Все по-голям брой клиенти
поръчват корпуси, които са с красив

Проектантите трябва да направят оценка както на температурата на средата, в която ще се намира корпусът, така и на очакваната
температура на електронните или
електрически компоненти в него.
Пластмаси като поликарбонатите
са отлични изолатори, докато метали като неръждаемата стомана поглъщат и провеждат топлината.
Ако трябва да се вземат предвид
фактори като разсейването на топлината, металните корпуси обикновено са по-ефективни, отколкото
неметалните. Производителите
могат също да осигурят прорези в
металния корпус, които да подобрят
разсейването на топлината.
Що се отнася до топлопроводимостта, в това отношение обикновено за направа на корпуси за електрическо и електронно оборудване се
избират неметали, защото те са
топлоизолатори и не разсейват топлината, създавана в корпуса. Освен
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това неметалите не провеждат
топлина и така предпазват от високи външни температури. Металните
корпуси отговарят на обратните
изисквания, но и двата варианта налагат известно премисляне на окончателното решение за инсталацията
що се отнася до разсейването на
топлината.

Тегло на корпуса
В зависимост от конкретното
приложение леките корпуси често са
по-предпочитани. Леките материали
като алуминий и пластмаса са по-лесни за вдигане и обработка, особено ако
съдържащите се в корпуса компоненти са с по-голямо тегло или ако корпусът ще бъде монтиран на стена или
на стълб. Повечето неметални материали тежат по-малко от металните
и се предлагат в различни дебелини
според изискванията за тегло. Например ако един корпус от поликарбонат
тежи около 0,45 кг, корпус от фибростъкло със същия размер би тежал 0,68
кг. Корпусът би тежал 900 г, ако е
направен от алуминий, а изработен от
стомана би тежал 2,95 кг. При избора
на материал трябва да се вземе предвид теглото както на самото оборудване, така и на материала, от който
ще бъде изработен неговият корпус.

Материали
Само през последните 50 години
са разработени над 100 000 нови
материала. В резултат на това изборът на материали за електрически и електронни изделия се превърна
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в сложна задача за електроинженерите-проектанти и производители на
корпуси. Проектантите трябва да
имат участие в избора на материали, защото в много случаи предпочитаният материал не се определя от
крайния потребител. Увеличавайки
познанията си във връзка с материалите, от които се изработват корпусите за електрическо и електронно оборудване, проектантите ще
могат да изберат материали, които
отговарят най-добре на експлоатационните изисквания на продукта.
Все пак винаги е най-добре по време
на фазата на оценка проектантите
да си сътрудничат с производителите на материали, за да се избегнат
ненужно скъпите конструкции и евентуалните повреди.
Материалът, използван за защита на електрическите и електронни компоненти, може да е метал или
неметал, но трябва да изпълнява
функцията си за защита на оборудването. Ключови качества при избора му са неговата дълготрайност и
издръжливост. Предлагат се три
вида материали: метали, пластмаси
и композитни материали.

Нисковъглеродна стомана
Повечето корпуси от нисковъглеродна (мека) стомана се произвеждат от студено или горещо-валцована стомана. Горещо-валцована й
разновидност се изработва от нисковъглеродни, прокарани през валци
стоманени пръти, които са извадени от пещите преди температура-

та на рекристализация. След това
стоманата преминава през баня от
горещ, но слаб разтвор на сярна
киселина, която отстранява слоя
валцовъчен угар. Накрая се нанася
слой масло. Студено-валцованата
стомана също е нисковъглеродна и
се произвежда чрез прокарване на
пръти през валци, но преди този
процес температурата на материала не се повишава. Корпусите, произведени от двата вида нисковъглеродна стомана, са подходящи за
много среди на закрито и открито,
но обикновено не получават маркировка за устойчивост на корозия „Х“.
Но ако тези материали бъдат прахово боядисани, експлоатационните
им характеристики се подобряват.

Неръждаема стомана
Способността на неръждаемата
стомана да устоява на корозия се
дължи на химическия й състав и съответна структура. Никелът и молибденът осигуряват повишената й устойчивост на корозия от хлориди и
най-често използваните в индустрията химикали, докато хромът образува защитно повърхностно покритие.
Неръждаемата стомана може да е до
три пъти по-скъпа от нисковъглеродната, а цената й е в пряка зависимост
от нейния химичен състав - колкото
повече никел съдържа стоманата,
толкова по-висока е тя.

Неметали
Неметални корпуси за електронно и електрическо оборудване се
произвеждат от седемдесетте години на миналия век, но отскоро са
все по-търсени, тъй като и ползите
от тях се популяризират. В най-общия случай, неметалните корпуси
лесно се модифицират на място,
много по-леки са от меката и
неръждаемата стомани и абсорбират по-малко топлина от слънчевите лъчи. Освен това, въпреки широко разпространеното погрешно схващане, неметалите корпуси гарантират същата степен на защита и са
също толкова устойчиви, колкото
металните, стига да са затворени
както трябва. Някои от най-често
използваните неметални материали
в тази категория са фибростъклото,
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поликарбонатът, акрилонитрил-бутадиен-стиренът и полиестерът.
Фибростъклото е необратимо
втвърден полиестерен материал,
подсилен със стъкловлакна. Това е
най-широко използваният неметален
материал в промишлеността. Корпусите от фибростъкло обикновено
се формоват по два начина. При
първия се използва формоване чрез
пресоване. При другия се използва
процес на разпръскване, който създава дебело външно покритие, осигуряващо изключителна защита и предлагано в много цветове. Този материал има висока устойчивост на удар
и голяма твърдост, както и отличен
работен температурен диапазон
(-35 оC до 150 оC), отлична стабилност на размерите и електрически
качества, както и великолепна устойчивост на влага и други химически вещества. Материалът е икономически ефективна алтернатива за
корозивни среди.
Поликарбонатът е термопластична смола с отлични качества,
обработена чрез шприцоване или
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екструдиране на фолиа. Той се характеризира с отлична устойчивост на
удар, широк температурен диапазон
(-35 оC до 84 оC), както и добра стабилност на размерите и електрически качества. Освен това поликарбонатът може да бъде изработен конкретно с цел най-висока устойчивост на ултравиолетови лъчи. Прозрачният поликарбонатен материал
може да се използва и за шприцоване
на прозрачни покрития. Поликарбонатите се характеризират с добра
устойчивост на корозия в някои киселинни среди, но не са подходящи за
среди с концентрирани алкални и
органични разтворители. Повечето
поликарбонатни корпуси са предпочитани в ценово отношение.
Друга термопластмаса за направа
на корпуси за електрическо или електронно оборудване е акрилонитрилбутадиен-стиренът (ABS) и смесите
с него. Той е по-устойчив на някои
киселини или основи от някои поликарбонатни материали. Акрилонитрилбутадиен-стиренът е по-евтина алтернатива за корпуси на електроуре-

ди на закрито или намиращи се в средно корозивни среди. Той обаче има
малко по-тесен температурен диапазон в сравнение с другите неметални материали (18 до 52 оC).
Полиестерът (РВТ) наскоро бе
представен като друг възможен неметален материал за изработка на
корпуси, но засега не е толкова широко разпространен, колкото останалите неметални материали. Въпреки това, той притежава много предимства и е с умерена цена. Тази лека
термопластична пластмаса с добри
експлоатационни качества, произвежда се чрез шприцоване и има висока устойчивост на удар, отлични
електрически свойства и първокласна устойчивост на влага и химикали.
Тя има малко по-тесен температурен диапазон отколкото фибростъклото (-40 до 120 °C) и при студено
време има по-малка якост на удар в
сравнение с поликарбоната. Полиестерът може да осигури достатъчна
защита на закрито и на открито, но
на пряка слънчева светлина може да
пожълтее.
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Ново в програмата на Meusburger
Kомпактни плъзгачи за
най-малки пространства
на вграждане
Новите компактни плъзгачи на
Meusburger са с тънка форма специално за малки пространства на вграждане. Освен с размера, готовите за
вграждане компоненти се отличават
и с качеството си. Високата износоустойчивост, както и най-добрите
свойства на приплъзване са постигнати чрез DLC-покрития плъзгач, а максимално сигурният работен процес на
шприцване е гарантиран от изключителната прецизност на конструкцията и на производството.
При сложните шприцформи се налага използването на плъзгачи с малки
монтажни пространства. Новите,
високопрецизни и готови за вграждане
компактни плъзгачи на Meusburger са
направени с екстремно тънка форма
специално за такова приложение. Големите закръгления на правоъгълните компактни плъзгачи позволяват лесен и сигурен монтаж. Благодарение на
това може да се избегне допълнително осигуряване против завъртане.
Плъзгачите с DLC-покритие от 1.2343
с твърдост 54 HRC предлагат не само
висока износоустойчивост, но също
така и отлични свойства на приплъзване. Благодарение на ESU-качеството, плъзгачите са отлично приложими за постигане на огледално
полирани повърхности. Допълнителното напасване на предварителното натягане се осъществява лесно чрез
включената в комплекта подложка. На
разположение са две изпълнения на
компактните плъзгачи, всяко с по три

Компактни плъзгачи за най-малки
пространства на вграждане
варианта: изпълнението Е 3360 може
да бъде монтирано лесно и бързо директно откъм делителната равнина
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или от обратната страна. За приложение при много малки налични пространства Meusburger предлага изпълнението Е 3330. В зависимост от
варианта е възможен и монтаж
обърнат на 180°, което осигурява допълнително пространство за топлоканална дюза или охлаждащ канал. Новите компактни плъзгачи на Meusburger
са както винаги на склад и готови за
доставка.

Логически елементи разклонители - за
интелигентно следене
на процесите
Новите Meusburger логически елементи улесняват следенето на процесите при щанцоване и шприцване.
Обединяват множество сензорни сигнали без загуби в напрежението. Интегрираните LED-диоди показват актуалното работно- и включено състояние на електронните компоненти.
Благодарение на компактното и редово изпълнение, монтажът се осъществява бързо и лесно.
В условия на постоянно увеличаваща се сложност при процесите на
щанцоване и шприцване, следенето на
процесите става все по-трудно. За да
улесни и опрости следенето на процесите в инструменталното производство, Meusburger предлага едно интелигентно решение на базата на логическите елементи. Множество сензорни сигнали се обединяват чрез един
логически елемент без загуби в напрежението. За разлика от обикновените
елементи и разклонители захранването с ток на сензорите се осъществява паралелно, с което се гарантират
най-кратки времена на превключване.
Благодарение на това към елементите могат да бъдат включени и множество енергоинтензивни (оптически) сензори. По този начин се намаляват, както времето, така и възможните грешки при окабеляването. Чрез
интегрираните LED-диоди оптически
се сигнализира актуалното работнои включено състояние. Логическите
елементи на Meusburger са идеално
приложими за следенето и обединяването на сигналите за позициите на цилиндри или плъзгачи. На разположение
са два варианта: Е 6574 логически еле-
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мент разклонител като единична И/
ИЛИ-версия и двойна И-версия Е 6576.
Тези и други продукти на Meusburger
са както винаги на склад и с безплатна доставка.

Интелигентен мониторинг на процеса
с новите логически разклонители от
Meusburger

Meusburger - Setting
Standards
Meusburger е лидер на пазара при високопрецизните нормализирани елементи. Към момента над 16 000 клиента от цял свят използват предимствата на стандартизирането и се
възползват от нашия над 50-годишен
опит в обработката на стомана. Всеобхватната програма от нормализирани продукти, комбинирана с висококачествено оборудване за инструменталния цех, прави Meusburger надежден и глобален партньор в производството на инструментална екипировка и машиностроенето.
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i.petrov@meusburger.com
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Анализатори на
електрически
мрежи
С

ъвременните мащабни електропреносни мрежи са все по-комплексно
проектирани, което превръща анализа на уязвимостите им в сложна задача. С цел постигане на непрекъснатост на електрозахранването през
последните години се проучват различни възможности за анализ на електропреносните мрежи. Такива са т.
нар. итеративни алгоритми с предварително зададени условия, както и
инструментите за инкрементален
анализ на мрежите, чрез които бързо
могат да бъдат повторно симулирани и валидирани коригираните конфигурации на дадени зони от мрежовата архитектура.
Сред основните предизвикателства при проектирането на електропреносни мрежи е да се осигури
оптимална надеждност и рентабилност, като същевременно стрикт-
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но се спазват ключови проектни
спецификации като допустимо ниво
на шум при максимално напрежение,
разсейване на мощността и др. Важно е, доколкото е възможно, да се
избегне скъпото и времеемко повторно проектиране посредством
виртуални симулации на електрическите вериги и поетапното физическо коригиране и оптимизиране на
съответните зони от мрежата
чрез метални проводници/преходници. Ето защо през последните години фокусът на разработките в областта е насочен към все по-ефективни решения за бърза симулация
на дизайна и инкрементален анализ
на електропреносните мрежи.

усъвършенстване експлоатацията
на мрежата. Статистическият анализ на различните категории индикатори може да отнеме месеци и
дори години. Платформите за събиране на данни за мрежата е препоръчително да са базирани на автоматизирани системи, работещи в реално време. За да е възможно иницииране и прилагане на адекватни мерки за управление и оптимизация поведението на мрежовата инфраструктура, е необходимо на дежурните диспечери да се осигури достъп
в реално време до базови и оперативни индикатори за работата на мрежата.

Ежедневни анализи
Анализът на електроразпределителните
мрежи
бива дневен, месечен и годишен,
съгласно действащите изисквания за

Тяхната цел е да направят възможно регистрирането на проблеми и
отклонения при експлоатацията и управлението на мрежата в предходния
ден, откриването на причините за
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тях и предотвратяването на сходни събития през следващия ден, като по този начин непрекъснато се оптимизира оперативното управление на мрежата.

Ежемесечен анализ
Той включва статистически анализ на индикатори с
оглед на оперативния план, статистически анализ на
класове индикатори за проверка пригодността им за
месечния режим на работа, задълбочено проучване на
проблеми и срещани отклонения и отстраняването им
през следващия месец, изготвяне на препоръки и коментари, както и непрекъснато оптимизиране на експлоатацията на базата на предварителен план.

Годишен анализ
Целта на този анализ е изготвяне на коментари и
предложения към управленските звена относно планирането и техническите иновации в мрежата, главно посредством анализ на статистически индикатори, в съчетание с анализ на годишните режими на работа. Това
помага при планиране на работни режими за следващата година.

Качество на електроенергията
В миналото измервателното оборудване за електропреносни мрежи е било проектирано да измерва или смущенията (анализатори на смущения), или вариациите в
стационарен режим (например измерватели на напрежение, анализатори на хармоници). С напредването на
технологиите вече са налични нови прибори, способни

да измерват пълния диапазон на колебанията в качеството на енергията. Новите предизвикателства включват
съхраняването и извеждането на всички данни в удобна
форма, която да спомага за откриването и разрешаването на различни проблеми.

Многофункционални измервателни уреди
(DMM)
След изпитване целостта на електрическите проводници в мрежата често се налагат и бързи проверки на
напрежението и електричеството в инсталацията. Така
могат да се открият претоварвания на вериги, проблеми със свръх- или ниски напрежения, както и дисбаланс
между веригите. Тези измервания се извършват със
стандартен мултимер и включват проверка на:
l напрежения между фаза и земя;
l напрежения между фаза и нула;
l напрежения между нула и земя;
l напрежения фаза-фаза (трифазна мрежа);
l фазови токове;
l неутрални токове.
Най-важният фактор, който се взема предвид при
избор на мултимер, е методът на изчисления, който
апаратът използва. Всички обикновени мултимери биват
калибрирани така, че да предоставят RMS индикация
(средна квадратична стойност) на измерения сигнал.

Осцилоскопи
Осцилоскопите са незаменимо средство при извършването на изпитвания в реално време. Проследяването на
напрежението и кривата на тока може да даде представа за състоянието на мрежата дори и без извършването на детайлни анализи на хармониците в тези криви.
По този начин могат да се измерят стойностите на
напреженията и токовете, да се открият очевидни
смущения и да се регистрират големи изменения в сигналите. На пазара е достъпна широка гама от видове и
модели осцилоскопи.
Цифровите осцилоскопи, които могат да съхраняват
данни от измерванията в паметта на устройството,
са особено ефективни, защото при измерванията на
съответната крива данните могат да бъдат запазени
и анализирани. В допълнение, цифровите осцилоскопи
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могат да се свързват с различни устройства, включително с персонални компютри, където на данните за
кривата е възможно да се направи по-задълбочен анализ
с необходимия за целта софтуер.

Анализатори на смущения
Анализаторите на смущения и инструментите за
мониторинг на смущения попадат в категорията прибори, разработени специално за измерване качеството
на електроенергията. Обикновено те могат да измерват широк набор от системни смущения – от много
кратки преходни напрежения до дългосрочни прекъсвания на подаването или спадания на напрежението. Залагат се праговите стойности и приборът се оставя да
работи, записвайки смущенията през определен период
от време. Информацията обикновено се записва върху
хартиена лента, но голяма част от устройствата
имат възможност да запаметяват и в дисково устройство.
Тези инструменти се разпределят в две основни категории: стандартни анализатори и графични анализатори. Стандартните анализатори обобщават и описват събитията посредством специфична информация
като нива и продължителност на епизоди с повишено и
понижено напрежение, пренапрежения, преходни нива на
напрежение и др.
Графичните анализатори запаметяват и отпечатват
кривата на измерваната променлива наред с описанието, генерирано от стандартните анализатори.

Спектроанализатори и анализатори на
хармоници
Днес голяма част от приборите и оборудването за
онлайн мониторинг на качеството на електроенергията могат да семплират криви и да извършват FFT изчисления (чрез метода бързо преобразуване на Фурие).
Възможностите на тези прибори са разнообразни, но
потребителите е необходимо да проверяват дали събраната информация е достатъчно прецизна за съответното изчисление.
Хармоничните изкривявания са постоянен феномен. В
определен момент те биха могли да се характеризират
с честотните спектри на напреженията и токовете.
За по-точно представяне измерванията е необходимо да
се правят през определен период от време и да се определят статистическите характеристики на дадения
хармоник и общото смущение. Сред основните изисквания за измерване на хармоници с цел откриване на проблем в мрежата са: възможност за едновременно измерване на напрежение и ток с цел получаване на информация за мощността на хармониците; възможност за измерване на големина и фазов ъгъл на отделни компоненти на хармоници (необходими също и за изчисление на
потока на енергия). Необходими са още: синхронизиране
и често семплиране за прецизно измерване на хармониците, най-малко до 37-ия хармоник (това изискване комбинира висока честота на семплиране и интервали на
семплиране при основен хармоник 60 Hz), както и възможност за характеризиране на статистическите нива на
хармоничните изкривявания. Нивата на хармониците се
променят при промяна на натоварването и на условията в системата).
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Машини и
материали за
производство на
въздуховоди
В

ъздуховодите се използват за
отопление, вентилация и климатизация (ОВК) – за нагнетяване на въздух
в помещения и отвеждането му от
тях. Въздушният поток може да
включва например свеж въздух, отработен въздух и отделян в атмосферата въздух. Въздуховодите най-често провеждат вентилационен въздух
като част от нагнетявания свеж
въздух. В това си качество, те са
едно от средствата за осигуряване
на приемливо качество на въздуха в
помещенията, както и на температурен комфорт.
Системите от метални въздуховоди имат два основни клона – нагнетателен и смукателен. Отделните клонове на въздуховода се състоят от правоъгълни и кръгли участъци, които не са непрекъснати. Те са
изградени от по-малки секции, които
са по-лесни за транспорт и монтаж.
Не всички правоъгълни или кръгли
метални въздуховоди са прави. На
много от тях има монтирани колена
и дъги, които свързват две прави
секции. Други фасонни елементи,
наречени „преходи“, позволяват на
въздуха да преминава от по-големи
въздуховоди към по-малки и обратно.
Преходите за свързване на няколко
тръби могат да са с форма на X, Y
или Z.
Металните въздуховоди се произ-
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веждат с помощта на автоматизирани металообработващи машини,
които извършват прецизно процесите на прорязване на канали, изрязване и огъване на листовия материал.

Машини за производство
на метални въздуховоди
Производството на въздуховоди
изисква прилагането на различни
машини и оборудване. Когато се изработват въздуховоди за една жилищна сграда например се използват
инструменти за прецизно рязане на
листов материал и работещи с още
по-голяма точност огъващи машини.

Употребата на автоматизирани
металообработващи машини, разбира се, не е задължителна, но те правят производството на въздуховоди
много по-лесно, ефективно и бързо.
Повечето въздуховоди за сгради се
състоят предимно от правоъгълни
участъци, които са удобни за монтаж
на приземни етажи, под тавани и в
стени. Производството им започва
като листовият материал преминава през валцова машина, която изрязва прорези в него, служещи като водачи по време на следващите етапи
от изработката и монтажа на въздуховода. С гилотинна ножица или ма-
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шина за плазмено рязане листовият
материал се изрязва до необходимите му размери. След това с абкант
преса или други машини за огъване
изрязаният листов се сгъва веднъж
във форма на буквата L или три пъти
поред, за да се оформи като тръба.
Крайното оформяне на детайла може
да се извърши чрез ръчно или автоматизирано заваряване или чрез специализирана за производството на въздуховоди машина за безнитово закопчаване, която е с хидравлично задвижване и позволява работа с различни
дебелини на листовия материал. Обикновено правоъгълните въздуховоди се
доставят със стандартни размери,
но с помощта на машините за листообработка те могат да бъдат
направени по-малки или по-големи според изискванията на клиента.
Кръглите въздуховоди се изработват с автоматизирана машина за
спирално огъване (рундвал), оборудвана с лентов транспортьор, който
подава от заредения рулон листов
материал към валовете на машината. Диаметърът на въздуховода се
задава предварително по електронен
път, което предотвратява загубата
на материал при производствения
процес. Ламарината се огъва спирал-
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но, и машината заварява местата,
където се допират ръбовете на листа, създавайки въздухонепроницаеми
солидни шевове. Отделна част на
машината изрязва тръбата, когато
е достигната желаната дължина.
Кръглите въздуховоди се произвеждат с различни диаметри и стандартни дължини, например 3 m, но с
машините за спирално огъване могат да бъдат изработени и по-къси
участъци. Тези качества на кръглите
въздуховоди ги правят лесни монтиране в пространства с различна
широчина, поради което са подходящи както за жилищни и търговски,
така и за промишлени сгради.
На пазара се предлагат и напълно
автоматизирани линии, предоставящи възможност за работа в различни режими, които се използват за
производството на правоъгълни или
кръгли въздуховоди от зареден в началото на линията рулон листов
материал.

Материали за
производство на
въздуховоди
Поцинкованата ламарина е стандартен и най-често използван материал за производството на въздухо-

води, защото цинковото й покритие
я предпазва от ръжда и спестява
разходи за боядисване. С цел изолация металните въздуховоди обикновено се облицоват отвътре или
отвън със слой фибростъкло. Когато
е необходимо се използват въздуховоди с двойни стени, които обикновено имат вътрешно перфорирано
покритие, а върху него – слой изолация от фибростъкло с дебелина 3-5
cm. Правоъгълните въздуховоди обикновено се произвеждат според конкретните изисквания на клиента в
специализирани цехове за металообработка. За по-лесно и удобно монтиране, те обикновено се доставят
на секции с дължина около 1,2 m.
Кръглите въздуховоди се произвеждат с помощта на машина за непрекъснато спирално огъване, която
може да произвежда въздуховоди с
практически всякакви диаметри и
дължини, стига да се използва правилната матрица за формоване. Все пак
най-често използваните диаметри,
от които производителите обикновено разполагат с постоянни складови наличности, са от 10 до 60 cm и
от 15 cm до 30 cm.
Алуминиевите въздуховоди са леки
и се монтират бързо. Освен това, те
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могат да бъдат произвеждани със
специфицирани диаметри и форми, в
цех или на място. Изработването на
въздуховода започва с очертаване
контурите му върху алуминиев панел
с предварително нанесена изолация.
След това се изрязват компонентите, обикновено под ъгъл 45°, и се
огъват, за да се направят различни
фасонни елементи (колена, преходи,
тапи и др.). Накрая елементите се
свързват с алуминиева лента. На
местата, където външната повърхност на алуминиевото покритие
е прорязана, се залепва фолио. На
пазара се предлагат различни фланци за алуминиеви въздуховоди, подходящи за разнообразни изисквания за
монтаж. Отвътре връзките се изолират с подходящо уплътнение. Алуминий се използва и за производството на кръгли въздуховоди, но те се
използват много по-рядко от тези,
направени от поцинкована ламарина.
Традиционно въздуховодите се
изработват от листов материал
(ламарина), който предварително се
разкроява, огъва и монтира на място, а след това върху него се нанася
изолация. Вече е практика обаче
въздуховодът да се произвежда от
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поцинкована ламарина и веднага да
се изолира, преди да бъде монтиран
на място. Въздуховодите, конструирани от твърди изолационни панели,
нямат нужда от допълнителна изолация и могат да бъдат монтирани
на един етап. Панелите от полиуретан или фенолова пяна се произвеждат с фабрично нанесени от двете
им страни алуминиеви покрития.
Дебелината на алуминиевото фолио
може да варира от 25 µm за приложение на закрито, до 200 µm за
въздуховоди на открито или за такива, които трябва да имат по-високи механични характеристики. На
пазара се продават различни видове
панели от твърда полиуретанова
пяна, в т. ч. произведени с използване на вода и CO2 при процеса на пенообразуване, вместо газообразни хлорфлуорвъглероди, хлорфлуорвъглеводороди, флуорвъглеводороди и въглеводороди. Много производители на
твърди панели от полиуретан или
фенолова пяна използват пентан
като пенообразуващо вещество вместо гореспоменатите газове.
Панелите от фибростъкло осигуряват вградена вътрешна изолация на
въздуховодите. Допълнителна полза

от употребата им е това, че
вътрешната повърхност на панела
поглъща звука, което гарантира безшумна работа на ОВК системата.
Разгъвката на въздуховода се изрязва
чрез нож със специална конструкция,
който се прокарва покрай някой прав
ръб, използван вместо водач. Ножът
автоматично изрязва канал, чиито
стени са под 45°, но не прониква по
цялата дебелина на панела. По-тънката, непрорязана част на панела служи за огъване. След това разгъвката
може да се огъва под 90°, за да се
получи правоъгълен въздуховод с желаните от производителя размери.
Накрая, въздуховодът се затваря чрез
скоби отвън, върху които се нанася
специална самозалепваща лента от
алуминий или подобен метал.
Гъвкавите въздуховоди обикновено се произвеждат от пластмаса,
нанесена върху намотка от метална жица. Те се предлагат в разнообразни конфигурации с изолация от
фибростъкло.
Материалът продължава в следващ
брой на сп. Инженеринг ревю с информация за най-съвременни продукти, технологии, оферти за българския пазар.
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Специфики при
избора на линейни
задвижвания
П

ри разработване на приложения, изискващи линейно задвижване –
независимо дали това е асемблиращ
автомат тип pick-and-place, опаковъчна линия или портален кран за пренос на материали, проектирането на
линейно задвижване „от нулата“,
намирането на необходимите компоненти, оразмеряването и сглобяването им не са най-ефективния процес.
Затова конструкторите предпочитат да използват предварително
разработени и сглобени линейни задвижвания. На пазара са налични толкова много опции с различен тип,
размер и принцип на действие предварително разработени и сглобени
линейни задвижвания, че изборът им
също не е лесна задача.
Първата стъпка при избор на линейно задвижване е да се избере
какъв предавателен механизъм е найподходящ за конкретното приложение. Повечето производители предлагат поне два типа предавателни
механизми, като най-често те са
зъбно-ремъчна предавка и сачменовинтова двойка, като сериозно приложение намират и пневматичните
и линейни задвижвания. По-долу са
посочени факторите, които улесняват избора на двата най-популярни
типа линейни задвижвания – зъбноремъчна предавка и сачмено-винтова двойка.

Дължина на хода
Разстоянието, което линейното
задвижване изминава в една посока,
познато като дължина на хода, е
първото изискване, на което е необходимо да се обърне внимание при
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избора между зъбно-ремъчна предавка и сачмено-винтова двойка. Сачмено-винтовите двойки обикновено
имат дължина на хода до 1000 mm
или по-малка, въпреки че понякога се
използват и двойки с дължина на хода
3000 mm. Каква ще е максималната
дължина на хода зависи от критичната скорост на сачмено-винтовата
двойка. Колкото по-голяма е дължината на хода, критичната скорост,
или скоростта, която предизвиква
огъващи вибрации, намалява. При използване на зъбно-ремъчно задвижване от решаващо значение е способността за разтягане на ремъка, която ограничава максималната му
дължина. Чрез използване на ремъци
с по-голяма ширина (по-голяма контактна зона) и по-голям брой на
зъбците, зъбно-ремъчните задвижвания се прилагат често, когато е необходима дължина на хода до 10-12
m.

Скорост
Друг важен фактор при избора на
линейно задвижване е скоростта.
Максималната скорост на повечето
ремъчни задвижвания е 5 m/s, като
това се дължи на направляващата система, в която най-често се използват линейни лагери с рециркулация на
сачмите. Когато са необходими повисоки скорости, до 10 m/s, ремъчното задвижване може да се използва в комбинация с ролкови търкалящи лагери вместо с рециркулиращи
линейни лагери.
Обикновено сачмено-винтовата
двойка може да достигне скорости
до 1,5 m/s при дължина на хода, помалка от 1 метър. Опорите на сачмено-винтовите двойки могат да

предоставят допълнителна коравина, като се намали неподдържаната
с опори дължина на двойката, което
позволява на задвижването да достигне по-високи скорости и по-големи ходове. Експертите съветват
при избор на лагерни опори за сачмено-винтови двойки фирмите да се
консултират с производителя за
съдействие относно необходимата
скорост и изчислението на дължината на хода.

Прецизност
Под прецизност най-често се разбира комплекс от фактори, обхващащ точността на придвижване
(къде е разположена каретката по
време движение), точността на позициониране (доколко задвижването
достига целевата позиция) или повторяемостта (доколко задвижването достига една и съща позиция при
всеки ход). Макар че точността на
придвижване зависи изключително
от структурата, базирането и монтажа на линейното задвижване, точността на позициониране и повторяемостта са преди всичко функции
на задвижващия механизъм.
Особено ако са натоварени, сачмено-винтовите двойки имат по-висока точност на позициониране спрямо зъбно-ремъчните предавки поради коравината си. Неточността в
позиционирането обаче може да се
измери и компенсира чрез системата за управление на линейното задвижване. Поради тази причина повторяемостта често е решаващ
фактор в приложения с висока прецизност. За високата повторяемост
е от изключително значение коравината на задвижващия механизъм, за-
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механични системи
това и сачмено-винтовата двойка е
по-подходящото решение.

Монтиране
При вертикален монтаж предизвикателствата, възникващи както при
борба с гравитацията, така и при
работа с нейна помощ, не се отнасят само до натоварването. В някои
случаи ориентацията на линейното
задвижване определя кой задвижващ
механизъм е най-подходящ. И сачмено-винтовите двойки, и зъбно-ремъчните задвижвания са подходящи за
хоризонтален и наклонен монтаж, но
приложенията, изискващи вертикален монтаж, е добре да бъдат преценени по-внимателно.
Тъй като всяка система, която
премества товар вертикално, се
нуждае от вградени механизми за
безопасност, сачмено-винтовите
двойки обикновено се смятат за побезопасни от зъбно-ремъчните задвижвания. Това се дължи на факта, че
сачмено-винтовите двойки, в зависимост от натоварването, хода на
винта и триенето в системата, не
могат да променят посоката си на
въртене в случай на повреда на спирачката или на цялата система. Ако
се предпочете ремъчно задвижване
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във вертикално приложение, експертите препоръчват да се използва
външна спирачка или балансиращ
товар.
Монтажната ориентация е сред
ключовите специфики при оразмеряване и избор на линейни задвижвания.
В зависимост от типа на използваните линейни направляващи някои
линейни задвижвания може да поддържат по-високи натоварвания във
вертикално направление от страничните натоварвания, както и да се
справят с усукващите моменти подобре от въртящите – това са важни условия при избора на линейно
задвижване за вертикално приложение. Типът на задвижващия механизъм също оказва влияние при избора на линейно задвижване за вертикално приложение. Машинни елементи като сачмено-винтовите двойки
и винтогаечните предавки като цяло
са предпочитани пред ремъчните
предавки и линейните двигатели за
вертикално пренасяне на товари, но
те имат своите ограничения.

Поддръжка
Главната причина за повреда на
линейните задвижвания е липсата на
смазване. И при ремъчните предав-

ки, и при сачмено-винтовите двойки
е необходимо редовно смазване на
направляващата система. При сачмено-винтовите двойки обаче трябва
да се смазва още един компонент.
Някои производители предоставят
системи, които са смазани до края
на експлоатационния им цикъл (при
определено изминато разстояние,
брой обороти при конкретно натоварване, скорост и работна среда),
но редица приложения попадат извън
зададените параметри и в крайна
сметка е необходимо да бъдат смазвани след определен период от време.
Въпреки че зъбно-ремъчните задвижвания имат по-малко компоненти
за поддръжка, когато работната
среда съдържа прахови частици, добре е при избора на компановка да се
намали до минимум вероятността
за замърсяване на ролковата система. Това ще увеличи експлоатационния срок на лагерите и ще намали
износването на самия ремък.
Повечето каретки с винтова предавка разполагат с отвори за смазване и от четирите страни, преди
всичко за да осигурят достъп, ако
някой от отворите се запуши. В някои конструкции ориентацията на
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монтаж определя кои отвори за смазване да се използват. Тъй като гравитацията пречи да се смаже горната
част на линейната направляваща или външната резба на
винтовете, е от особена важност да се прегледа ръководството на производителя за смазване във вертикални приложения. В редица случаи производителите ще препоръчат да не се използват течни смазки при вертикален монтаж. Също така, при смазване с грес, модулите
са снабдени със специални канали с цел греста да достигне всички критични повърхности.

Замърсяване
Предимство на линейните задвижвания с вертикална
ориентация е, че течните замърсители обикновено се
оттичат, което намалява риска от корозия. При все
това много фини и леки частици, като например остатъци от стъклопласти или керамичен прах, е по-вероятно
да се полепят по повърхността на винтовете и да се
натрупат върху крайните уплътнения, като постепенно увеличат риска от замърсяване на винтовете. Според експертите, за да се осигури най-добрата защита
във вертикални приложения, е най-добре да се използват
линейни направляващи както с предни, така и със странични уплътнения. Наред с това, подходящи са и задвижвания със собствен механизъм за уплътняване или покриване (препоръчително е да е цялостно уплътнение с контактни елементи), които предоставят допълнителна
защита както срещу прахови, така и срещу течни замърсители.

Натоварване
Въпреки че ориентацията на товара е сред първите
параметри, на които се обръща специално внимание във
всяко приложение, тя е още по-важна при избора на линейни задвижвания с вертикална ориентация. Тъй като
линейното задвижване се съпротивлява на гравитацията при ход нагоре, а гравитацията му помага при ход
надолу, и в двата случая натоварванията се различават
независимо от процеса (пресоване, изтегляне или транспортиране например). Това се отразява не само върху
издръжливостта на лагерите на направляващите и механизма на задвижване, но и върху необходимия въртящ
момент на двигателя. Освен това, гравитационната
сила върху товара при стартиране и спиране оказва
влияние върху инерцията на системата, което от своя
страна е от значение както при избора на задвижване,
така и при оразмеряване на двигателя.
При вертикално приложение на линейните задвижвания е препоръчително да се използват два лагерни възела за всяка направляваща. Благодарение на тях модулът
може да поддържа товари, които предизвикват усукване при ускоряване или намаляване на скоростта. По сходен начин паралелната работа на две направляващи на
линейното задвижване ще спомогне то да може да поеме усукващи моменти вследствие на неравномерно
разпределени товари или дължащи се на външни сили,
които са част от процеса. Ако разполагате с достатъчно пространство, съветват експертите, най-добре е
да изберете линейно задвижване с две направляващи,
като и двете са с двустранно лагеруване.
При работа с винтова предавка или ходов винт във
вертикално приложение пълното натоварване се проявява като осова сила, която може да предизвика извиване
и в крайна сметка поддаване на предавките. Критичното натоварване се определя по диаметъра на основата
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на предавката, по свободната дължина и типа лагеруване. Подредбата на
крайните лагери е от решаващо значение за критичното натоварване.
Колкото по-устойчиво е монтиран
винтовият модул, толкова по-високо ще бъде допустимото му критично натоварване. Например допустимото критично натоварване на винтова система с двустранно фиксирано лагеруване е 16 пъти по-високо
от това на винтова система с един
фиксиран и един свободен край.
Ако винтовата система с фиксиран лагер се разположи в горната
част, винтовата система ще бъде
подложена на опън, като по този
начин ще се избегнат прекомерните
компресиращи сили върху винтовата
система. Повечето винтови предавки и ходови винтове разполагат с
фиксиран лагер върху задвижвания
край (от страната на двигателя), но
е важно да се провери подредбата
на лагерите и линейното задвижване да се монтира така, че фиксираният лагер да е в горната част.

Несамозадържане
Поради съображения за безопасност винтогаечните предавки са
предпочитани пред ремъчните предавки и линейните двигатели за вертикални приложения, тъй като те
спомагат за предотвратяване на
катастрофални последици, ако
прекъсне захранването на двигателя. Винтогаечните предавки обаче
също могат да „пропаднат“ под собственото си тегло в зависимост от
триенето на лагерите, от аксиалния
ход и от коефициента им на полезно
действие. Вероятността за несамозадържане на винтогаечната система под собственото си тегло може
да се определи чрез изчисляване на
въртящия момент при промяна на
посоката на въртене и сравняването му със силата на триене на системата (съпротивителния момент
на гайката, триенето на уплътненията и триенето в лагерите). Ако
усукващият момент при промяна на
посоката на въртене е по-нисък от
триенето на системата, е малко
вероятно товарът да пропадне под
собственото си тегло.
И зъбно-ремъчните задвижвания, и
сачмено-винтовите двойки имат
своите предимства. При първоначален избор трябва да се има предвид,
че зъбно-ремъчните задвижвания
обикновено са по-подходящи, когато
се нуждаете от дълъг ход и висока
скорост, съветват експертите, до-

74

като сачмено-винтовите двойки е
по-добре да се използват при необходима висока повторяемост или вертикален монтаж. В някои приложения
и двата задвижващи механизма ще
отговарят но посочените по-горе
критерии. В тези случаи производителят на линейното задвижване
винаги може да осигури помощ при
избора въз основа на по-прецизни
детайли, като ускорение, работни
условия и време за установяване.

Начини за спестяване на
пространство с линейни
задвижвания
На пазара са налични разнообразни типове и размери линейни задвижвания, които на практика за приложими навсякъде – релсови, с вал или
търкалящи лагери; с винтове, ремъци или линейни двигатели; със и без
защитни покрития и широк набор от
функции за специализирани приложения и технически изисквания. Всички
тези опции в известна степен улесняват избора на подходящо задвижване за конкретното приложение. Но
след като намерите най-подходящия
тип, намирането на място за него в
машината или системата може да е
по-голямо предизвикателство. Посочените по-долу фактори могат да
спомогнат за преодоляването на
ограниченията с пространството,
без да се направи компромис с функционалността.

Монтиране на двигателя
Поради разнообразните методи за
свързване на двигателя към задвижването според експертите двигателят е първият компонент, който
може да вдъхнови идеи за пестене на
пространство. При задвижванията с
винтова предавка стандартният
метод за свързване е двигателят да
се монтира към водещия винт директно или чрез съединител. Така двигателят се поставя след редуктора
и това значително увеличава дължината на системата. За да се избегне
този проблем, използването на зъбен
ремък и ролкова система (странично
задвижване) позволява двигателят да
се постави под, над или от двете
страни на линейното задвижване,
което от своя страна намалява до минимум допълнителната дължина и
съвсем малко увеличава ширината
(или височината, в зависимост от
ориентацията). Ако се използва помалка ролкова система на задвижващия вал от тази на водещия винт,
страничното задвижване може също

да осигури по-малки предавателно отношение на зъбните предавки – обикновено 1.5:1 или 2:1 – за по-точно
съответствие между инерцията на
двигателя и тази на линейното задвижване и товара.
В задвижваните с ремък системи
монтирането на двигателя директно към задвижващия вал увеличава
ширината на системата, тъй като
задвижващият вал е разположен перпендикулярно на ремъка и ролковата
система. Поради големите диаметри на ролковата система и хода (разстоянието, изминато с всeки оборот на ролковата система), в ремъчните линейни задвижвания често се
използват редуктори, които допълнително увеличават ширината на системата. Ъгловите редуктори помагат за справяне с този проблем, тъй
като позволяват двигателят да се
монтира паралелно на хода на движение. По-компактно решение, което
предлагат някои производители, е
задвижващата ролка да се вгради
директно в редуктора. Това значително намалява ширината, която
редукторът добавя към системата.

Уплътнения
Както вече стана ясно, в някои
случаи защитата на линейното задвижване от замърсяване, по-конкретно с течности и по-едри частици,
може да се осигури чрез монтирането му наопаки или странично без да
са необходими допълнителни компоненти. Но при наличие на аерозолни
частици или фин прах най-добрият
начин за защита на вътрешните
компоненти е надеждното уплътняване. Широко използван метод за
предпазване на линейните задвижвания е монтирането на полиуретанови уплътнения тип хармоника (силфони). Но в този случай дължината на
линейното задвижване се увеличава
с почти 20%, затова и те не са особено подходящи за приложения с ограничено пространство. Алтернативно решение е да се използват
гъвкави уплътнителни ленти от
гума или от неръждаема стомана.
За разлика от уплътненията тип
хармоника, гъвкавите уплътнителни
ленти заемат малко допълнително
пространство по дължина - достатъчно, за да може да бъдат захванати
от двете страни. Освен това гъвкавите уплътнителни ленти увеличават незначително височината на
тялото на линейните задвижващи
модули и имат отлични уплътнителни характеристики.
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CAD/CAM

Софтуер за
програмиране на
на роботи
С

нарастващата икономическа
глобализация производствените
предприятия са изправени пред предизвикателството да внедряват все
по-иновативни технологии, да скъсяват жизнените цикли на продуктите и постоянно да разнообразяват
продуктовите асортименти в условия на недостиг на квалифицирани
кадри и висока цена на труда. Автоматизацията на производството
посредством индустриални роботи
им осигурява необходимата гъвкавост и продуктивност, а възможностите за програмиране на промишлени роботизирани системи позволяват такива да бъдат внедрявани и
адаптирани към най-разнообразни
приложения в индустрията.
В производствените отрасли се
използват две основни категории
методи за програмиране на индуст-

риални роботи - online и offline (OLP)
програмиране. Първите включват
обучаване на робота чрез физическото придвижване на роботизираното
рамо, държач, инструмент или друга
роботизирана периферия в пространството от точка до точка и запаметяване на траектории и последователности от операции. За целта
обаче е необходимо роботът да бъде
изведен от производствения процес.
Оffline програмирането не изисква
прекъсвания на производството и се
извършва на външен компютър извън
роботизираната клетка, а генерираната програма директно се зарежда
в програмното управление на робота за изпълнение.
Оnline програмирането и препрограмирането на промишлени роботи
за по-малки серии, въвеждането на
нови продукти и продуктови модификации продължава да е сложна, времеемка и скъпа дейност за много

малки и средни предприятия. Съвременните комплексни софтуерни пакети за OLP програмиране на индустриални роботи с CAD/CAM интеграция предлагат разходно ефективно, гъвкаво и пестящо време решение, подходящо дори за по-малките
производствени предприятия. Те разполагат с поддръжка на промишлени
роботи с позициониране по 6 или
повече оси, както и на широк набор
от операции. Интегрираните софтуерни решения за OLP програмиране на
промишлени роботи позволяват
CAD/CAM програмиране, преобразуване на генерираните траектории в
реални позиции на работа, както и
симулиране и валидиране на готовите програми в единна и позната софтуерна среда.
В следващите редове компаниите
Рапид Прогрес и Солтех разказват
за предимствата на предлаганите
от тях решения в областта:

Eureka Robot комбинира гъвкавостта на 6-осев
промишлен робот с надеждната технология на
машинен център с ЦПУ
От години Roboris е водеща компания в областта на
роботизираните фрезови приложения. Неин партньор в
България е фирма Рапид Прогрес. Разработената от
Roboris програма за управление на роботи Eureka Robot
прави възможно обработването както на детайли, така
и на художествени предмети, като комбинира гъвкавостта на 6-осев промишлен робот с надеждната технология на машинен център с ЦПУ.
Eureka Robot конвертира APT или ISO код, генериран
от CAM система в програма за 6 или повече осева робо-
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тизирана клетка, като използва специален постпроцесорен модул. По време на процеса на конвертиране Eureka
Robot изчислява оптималните движения на роботите и
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CAD/CAM
на външните оси, симулиращи всички аспекти на механичната обработка.
Софтуерът открива проблеми като сингулярности,
колизии, отклонения от границите на машината и предлага мощни и лесни за използване инструменти, за да
се справи с тях. Колизиите се изчисляват като се вземат предвид всички части, включително и заготовките.
Основните функции на софтуера включват още реалистична 3D симулация на работното пространство,
симулация на рязането в реално време, автоматично
управление на смяната на инструмента и поддръжка на
големи пътища на инструменти с милиони координатни
точки. Eureka Robot предоставя мощни визуални инструменти за корекция на колизии, сингулярности и отклонения от границите на машината при обработка с дискове и ножове или обработка с монтиран на робота детайл и фиксирани инструменти, както и възможност за
автоматична оптимизация на движението на робота и
външните оси, и интерактивна редакция на траектории.
Софтуерът е предназначен за всички промишлени
роботи на пазара от производителите ABB, Kuka, Fanuc,
Motoman, Kawasaki, Staubli, Comau. Съвместим е с интерфейс на най-популярните системи за управление и CAD/
CAM програми – Alphacam, VISI, RTM, EdgeCAM, GO2cam,
CAMWorks, Creo, Mastercam, Cimatron, GibbsCAM, Delcam,
WorkNC, Tebis, ZW3D, WinTool, Zoller TMS.

Предлаганите от нас Universal Robots покриват точно
този клас. Ако човешката ръка може да прави нещо,
вероятно същото го може и роботизираната – решенията за това са неограничени.

инж. Жан Филипон, ръководител на направление
„Роботика“ в Солтех ЕООД

Иван Вълков, управител на Рапид Прогрес
Материалът продължава в следващи броеве
на списание Инженеринг ревю.

Tecnomatix превръща симулацията на робот
върху екрана в работна програма само с един
клик
Решенията на Siemens PLM, предлагани от официалния дистрибутор на компанията в България – фирма
Солтех, предоставят възможност за преход от симулация на робота към неговото програмиране в една и съща
софтуерна среда. Tecnomatix e платформа, насочена към
виртуализация на производствени процеси и технологично планиране – от възникване на идеята, през проектиране и пускане в експлоатация, до текущото оптимизиране на работата на цеха.
С един клик на бутона „Download“ симулацията на
робот върху екрана се превръща в работна програма на
езика на производителя, като Tecnomatix е съвместима
с всички масови марки роботи. Предимството на 3D
симулацията се крие във възможността да изпробвате
всеки вариант на виртуално ниво, преди да го приложите в практиката.
Програмата покрива сложни комбинации на взаимодействие между робот, друг робот, човек, помощна автоматизация и други машини и съоръжения. Времето на един
цикъл е изяснено предварително, а опасността от удар
е неутрализирана. Нещо повече – Тecnomatix изчислява
траектории, които избягват обкръжаващите обеми. За
колаборативните роботи, които работят заедно с човека, Tecnomatix предлага модул за симулация на човешкия труд и предупреждава за неергономични натоварвания.
Последните тенденции при роботите се отнасят до
прилагането им в малосерийни производства, причина
за което е тяхната гъвкавост и бърза пренастройка.
Втората тенденция е свързана с бума на колаборативните роботи, известни още като „роботизирани ръце“.
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инструменти, материали

Гарнитури
Г

арнитурите представляват
контактни механични уплътнителни
устройства, които запълват пространството между две или повече
работни повърхнини (най-често плоски повърхнини на неподвижни части
или детайли) в една система, за да
осигурят херметичност и да предотвратят изтичането на работен
флуид или проникването на влага,
прах и замърсявания в съответното
изделие.
Гарнитури се използват в системи, работещи с налягане, по-голямо
от атмосферното, в хидравлични и
пневматични задвижвания, тръбопроводни (парови, водни и др.) инсталации, двигатели и бутални машини,
машини и транспортни инсталации
от хранително-вкусовата и химическата промишленост и др. Този тип
уплътнителна техника намира приложение в редица индустриални отрасли, включително в автомобилостроенето, авиокосмическия сектор,
корабоплаването, електрониката,
военната промишленост и т. н.
В зависимост от изискванията на
приложението се използват меки или
твърди гарнитури, изработени от
еластични, пластични или твърди
материали. Голяма част от индустриалните системи изискват гарнитури, които да са податливи на пластична деформация, за да запълнят добре
пространството между двете насрещни повърхности при промяна на
работните условия (например повишаване на налягането в системата).
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Тази пластичност на гарнитурите
позволява уплътняваните повърхнини
да не са съвсем идеални, а всички дефекти и неравности по тях да се
попълнят от уплътнителното устройство при деформацията му. Някои
гарнитури изискват полагането на
допълнителен слой течен уплътнителен агент (лепило или смазка) при
монтирането им върху фланцовите
повърхности, за да функционират
правилно и да не допускат утечки.

Конструкция и принцип
на работа
Гарнитурите типично се изработват във формата на пръстен или
уплътнителен лист със специален,
предварително изрязан профил, съответстващ на хлабината между двете уплътнявани повърхнини, например за картери, цилиндрови глави,
хидравлични панели и др. Тези устрой-

ства създават херметична връзка
между два или повече статични детайла в една система или машина и
предотвратяват обемните загуби. В
индустрията се използват различни
гарнитури, проектирани да издържат на високи налягания, температурни колебания, вакуум, агресивни флуиди и т. н. Тъй като обикновено са подложени на компресия, този
тип уплътнителни устройства
трябва да притежават по-голяма
пластичност от изделията, които
съединяват.
Изборът на подходяща гарнитура
е важна стъпка в много производствени процеси в промишлеността.
На пазара е достъпна

широка гама от
гарнитури със специален
дизайн,
проектирани за голям брой индуст-
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риални приложения и изработени от
различни материали – метали, каучук, пластмаса, корк, пяна, композитни материали, високотехнологични
еластомери и термопласти и т. н.
Гарнитурите биват с хомогенна конструкция – изработени от един материал, или сложни, в чиято конструкция са използвани два или повече
материала.
По отношение на дизайна, уплътнителни гарнитури за индустрията
могат да бъдат плоски, готово изрязани, спирално навити, обкантени,
метални, полуметални, метално облечени, двойно метално облечени,
рифелни (Kammprofile), гофрирани и
др. Плоските гарнитури представляват профили, изрязани от уплътнителни листи от: хартия, каучук, силикон, метал, корк, филц, неопрен,
нитрилна гума, фибростъкло, политетрафлуороетилен (известен още
като PTFE или тефлон) или пластмасов полимер (например полихлоротрифлуороетилен). Изборът на подходяща комбинация между материал и
дизайн зависи от специфичните изис-
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квания и експлоатационни условия на
приложението.

Видове гарнитури с
приложение в
индустрията
Неметалните гарнитури, известни още като меки гарнитури, се изработват от материали, които лесно се деформират – различни видове
гума и каучук, тефлон, керамични
влакна, стъклени влакна и др. Подходящи са за системи под ниско налягане, включително тръбни фланци,
топлообменници, компресори, клапани и др.
Полуметалните гарнитури са изработени от комбинация от метал
и неметални материали и са подходящи както за високотемпературни
приложения, така и за системи под
високо налягане.
Металните гарнитури са познати още като твърди гарнитури и се
използват за приложения, в които е
необходимо плътно прилягане на насрещните повърхности на уплътняваните работни повърхнини.

октомври 2016

Твърди индустриални
гарнитури
За изработката на металните
компоненти на твърдите гарнитури типично се използват алуминий,
мед, никел, стомана, неръждаема
стомана или месинг. Тези материали осигуряват висока температурна
и корозионна устойчивост, както и
отлична устойчивост на високо налягане, съчетани с дълготрайност и
якост на опън. Металите обаче изискват много по-големи сили на натиск,
за да образуват уплътнение, което
до известна степен ограничава приложната им област. Ето защо поразпространени в индустрията са
полуметалните гарнитури, в чиято
конструкция металът е съчетан с
различни неметални пълнители –
каучукова, гумена, керамична, графитна, тефлонова лента и т. н.
Готово изрязаните гарнитури от
листов материал представляват
уплътнителен профил, изрязан от
мек или твърд безазбестов листов
уплътнителен материал – графит,
минерални материали, синтетичен
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ния в сравнение с готово изрязаните гарнитури от листов уплътнителен материал. Основен техен недостатък е, че е необходима много по-голяма сила на натиск, за да се постигне пълен контакт между насрещните повърхности и гарнитурата и да се осигури херметичност на системата. При изработката на тези уплътнителни устройства е от изключителна важност изборът на материал, който трябва да е стриктно съобразен с изискванията на приложението. Използваният метал трябва да е подходящ за работа в контакт с работния флуид (особено важно в хранително-вкусовата, химическата, винената, пивоварната индустрия и т. н.), като
съществува и риск от окисление на метала. Допълнително условие за надеждна работа на гарнитурата е металът, от който е изработена, да е по-мек от материала на уплътняваните детайли.
нитрилен каучук и др. Те са евтини за изработка и подходящи за системи, в които работната среда съдържа
киселини, корозивни химикали, пара или леки каустици,
например в химическата или хранително-вкусовата промишленост. Отличната им гъвкавост и химическа устойчивост ги прави подходящо решение за предотвратяване на утечки дори в критични приложения.

Солидни метални гарнитури
Гарнитурите, изработени от солиден метал, могат
да издържат на много по-високи температури и наляга-

Спирално навити гарнитури
Спирално навитите гарнитури са изработени от
комбинация от метали и неметални материали. Специфичният дизайн на това изделие се състои в тънка метална лента (обикновено въглеродна или неръждаема
стомана), навита на спирала, и пълнител (обикновено от
пластичен графит), също навит на спирала, но в обратната посока. В резултат се получават редуващи се слоеве от метал, осигуряващ структурна поддръжка и здравина, и неметален пълнител, който служи като уплътнителен елемент на гарнитурата.

Двойно метално облечени гарнитури
Тази конструкция отново е изпълнена с метални и
неметални елементи. В основата й е метален C-образен
незатворен цилиндър, изработен от листов метал. Незатворените краища на цилиндъра са свързани посредством допълнителен плосък опорен елемент. Вътрешността на цилиндъра е запълнена с неметален пълнител.
Изделието е най-плътно в контактните точки между
външната тръба и опорната пластина, тъй като там
се осъществява допир между краищата на двата метални компонента на двойно метално облечената гарнитура. Когато тя е подложена на компресия, тези контактни зони осигуряват уплътняване на изделието и херметичност на системата. Тази конструкция може да бъде
изработена от всякакви метали, които могат да бъдат
оформени в листове.

Рифелни (Kammprofile) гарнитури
Рифелните гарнитури от години се използват в уплътнителната техника, тъй като се отличават с висока
експлоатационна гъвкавост и надеждност. Конструкцията на този тип уплътнение се състои в рифеловано
ядро от солиден метал и гъвкаво покритие, типично от
пластичен графит. Тази конфигурация позволява много
висока компресия на изделието и изключително прецизно уплътняване. При прекалено голяма сила на натиск
гъвкавият графитен слой може да се счупи, но металното ядро остава невредимо. Така гарнитурата може да
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бъде поправена и използвана отново. Рифелните гарнитури изискват по-големи капиталовложения, които обаче се компенсират от експлоатационната дълготрайност и повишената надеждност на тези изделия.

Гарнитури за фланцови съединения
Гарнитурите за фланцови съединения са предназначени да уплътняват междината между два сегмента на
тръбна инсталация, съединени с фланци с цел осигуряване на по-голяма контактна повърхност. Този тип гарнитури се предлагат в широк набор от размери и се категоризират според вътрешния и външния диаметър. Типично тези изделия се произвеждат спрямо спецификациите на съответните стандарти за фланцови съединения и тръбна арматура.
Фланцовите гарнитури могат най-общо да бъдат
поделени в четири категории: плоски гарнитури от листов материал, гофрирани метални гарнитури, пръстеновидни гарнитури и спирално навити гарнитури. Плоските гарнитури са с проста конфигурация, като се изрязват спрямо размерите на съответния фланец, със или
без монтажни отвори за болтове. Видът и дебелината
на материалите за изработка зависят от работните
температури, налягания и флуиди на системите, в които ще се експлоатират гарнитурите.
Пръстеновидните гарнитури за фланцови съединения
(RTJ) се използват широко в петролната индустрия, в
офшорни нефто- и газопроводи, където се експлоатират
при изключително високи работни налягания. Тези уплътнителни изделия са изработени от солиден метал, а
сеченията им са с различна форма – овална, кръгла, осмоъгълна и т. н.
Спирално навитите уплътнения за фланцови съединения са предназначени за употреба в тръбопроводи и
тръбни инсталации под високо налягане. Конструкцията
им се състои от вътрешни и външни ограничителни
пръстени от неръждаема стомана и център от спирално навита лента от неръждаема стомана и спирално
навит пълнител от графит или тефлон. Двете вътрешни спирали оформят V-образна структура, като при наличието на вътрешно налягане в тръбната инсталация
челата на тази структура се притискат към челните
повърхнини на фланците и осигуряват херметичност на
системата.

поставя в хидравлична преса. Температурата на работната среда се повишава постепенно до около 315° C,
докато пресата оказва постоянно контактно налягане
върху гарнитурата посредством монтажните болтове
на фланците. Измерва се с колко намалява дебелината на
материала и по това се оценява ефективността на
гарнитурата. Резултатите от подобни тестове могат
да послужат при избора на подходяща гарнитура за дадено приложение или при избора на материал за изпълнение
на съответната уплътнителна конструкция.

Изпитване на компресионна
устойчивост
Важна характеристика на индустриалните гарнитури са добрите им компресионни свойства. Повечето
промишлени приложения изискват монтаж на гарнитурите с болтове, които оказват натиск и компресия на
уплътнителното изделие от порядъка на 14 MPa (2000
psi) или повече. За да бъде измерена специфичната способност на дадена гарнитура да издържа на високи температури, натиск и налягане, може да се използва методът за изпитване на компресионна устойчивост „на
горещо“ (hot compression test). За целта гарнитурата се
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Ние сме сред най-добрите
в света производители на
осветителни тела за чисти
помещения
Бартоломей Дебош, мениджър Ключови клиенти
в LUXIONA Полша, пред сп. Инженеринг ревю
Бихте ли разказали накратко за
представляваната от Вас компания - каква е позицията й на
европейския пазар? Какви са
конкурентните предимства на
LUXIONA спрямо другите компании с подобен капацитет на
производство? Също така, как
е организирана комуникацията
ви с клиентите?

LUXIONA Полша е част от корпорацията LUXIONA Group Испания, която работи успешно на международния пазар за осветление повече от
80 години. Мисията на LUXIONA е да
създава решения за осветление, които да са в съответствие с последните технологии на производство,
както и със законовите и социални
условия на произвеждане и предоставяне на продукти за осветление.
LUXIONA Полша има практически
неограничени дистрибуторски и функционални възможности, базирани на
добре развита международна дистрибуторска мрежа. По отношение на
комуникацията с клиентите, целта
на тази дейност е да изпълнява
поръчки, свързани с изработката на
осветителни системи, които покриват процеса на проектиране и включват избор на подходящи осветителни тела и персонализиране процеса
на производство, посрещайки по
този начин условията на постъпилите инвестиции.
LUXIONA е една от малкото
компании със сертификат ISO
13485. Какво е неговото значение и какви са ползите от
това, че го притежавате?
Също така, какво трябва да
знаят клиентите, когато избират осветителни тела за специализирани, чисти помещения
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за производство?

Сертификатът ISO 13485:2012 се
отнася до проектирането и произвеждането на осветителни тела за
медицински цели. Важно е да се отбележи, че нашият завод го притежава. Специалната технология, която използваме при производството
на такива осветителни тела, се
отразява и в производството на
продукти от друг тип и така ни
помага да изработваме и предоставяме продукти, които покриват
възможно най-високите изисквания за
качество.
За клиентите най-важното е да
отличават трите групи „чисти“
осветителни тела на LUXIONA, които са предназначени за различни
цели. Ние, както вече казах, имаме
професионално производство, сертифицирано по най-високите медицински стандарти, което ни прави много благонадежден партньор по проекти за чисти помещения.
Какви са очакванията Ви за
българския пазар? Работили
ли сте преди върху проекти в
страната и кои сектори предоставят най-добри възможности за бизнес?
Мисля, че българският пазар е
много отворен към новите технологии. Фирма Логолайт Инженеринг
ООД, с която си партнираме в България, работи по много проекти, които ми показват, че не само цената,
но също качеството и иновацията
са от съществено значение при вземането на решения за доставянето
на осветление.
С богатата ни продуктова гама
за индустриално осветление, вярвам,
че ще имаме възможността да работим по проекти за обновяване на

индустриални пространства, например производствени халета, складове и др., където можем да предложим
най-модерните енергоефективни LED
решения.
Бихте ли разказали малко повече за някои от иновациите и
внедряванията, които са емблематични за компанията?

Още от началото на развитието
си LUXIONA се фокусира върху иновациите. В момента имаме много голяма гама от осветителни системи,
които използват последно поколение
технологии на пазара, и вече направихме нова стъпка, с която ще внедрим интелигентни решения в осветителните системи. Това ни позволи да развием много широка гама от
продукти за сектора на здравеопазването.
Имаме един нов проект в LUXIONA
Груп – т. нар. M.I. Lighting System,
интелигентна осветителна система за зали с LED осветителни тела,
която е произведена специално за
решения в операционни зали. Резултатът от това е създаването на
осветителна уредба, която става
все по-мощна, моторизирана и която
е управлявана от интелигентна система.
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Устойчивост на LED
осветителни тела на
преходни пренапрежения
В

системата за електроснабдяване понякога се случват върхови
пренапрежения (токови удари), причинени от различни физически ефекти.
Международният стандарт IEC
60664-1 разделя нормално очакваните върхови напрежения на различни
нива на захранващи напрежения (категории пренапрежение). Тези пренапрежения се предават на източници на светлина чрез баласти. Това
може да се отрази на пиковите напрежения в зависимост от конструкцията на баластите, осветителните тела и т. н. В миналото тези пренапрежения рядко причиняваха някакви проблеми при конвенционалните
осветителни тела и техните захранващи блокове. Днес обаче съществуват нови аспекти по отношение на осветителните тела със светодиоди (LED). Лошите конструкции
могат да доведат до искрене и следователно до повреда на LED модули
или захранващи блокове. Подходящи-
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те LED захранващи блокове и светодиодни модули, комбинирани с хармонизиран дизайн на осветителните
тела, могат да помогнат за постигане на ефективна защита от преходни пренапрежения.
Осветителните тела са отнесени към категория на пренапрежение
II в стандарта IEC 60664-1. Описаните в него мерки, например прилагането на препоръчаните отстояния
и т.н., са свързани със защита срещу
преходно пренапрежение като основа за осигуряване на достатъчно
време на действие на осветителното тяло. Ето защо тази защита е
важна характеристика на производителността на осветителното
тяло. Нормите, касаещи безопасността на осветителните тела и
свързаните с нея изолационни разстояния през въздуха и на изолационни разстояния по повърхността на
изолацията, не са засегнати. Те се
определят от съответните стандарти за безопасност. Стандартът
IEC 61547 (EMC Immunity Require-
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ments, Изисквания за устойчивост
при електромагнитна съвместимост) предвижда тест за пренапрежение, предназначен за проверка на
устойчивостта на осветителните
тела на преходни пренапрежения. За
да се гарантира, че тестът е надежден, напрежението на генератора на
пренапрежение трябва да се настрои
на 2 kV (върхово напрежение) на L/N
срещу PE. Съчетаването на дизайна
на осветително тяло, захранващия
блок и светодиодните модули означава, че ефективността на избраните защитни мерки може да се осигури само чрез проверка на осветителното тяло като цяло. Освен това
тестът за пренапрежение е ефективен само ако осветителното тяло е
монтирано в реалистични условия по
време на изпитването.

Ефективно изпитване на
устойчивостта на
осветителното тяло
Тестът за пренапрежение, описан
в стандарта IEC 61547, представля-
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ва ефективна процедура за изпитание за устойчивост
на осветително тяло или LED-модул, стига да са спазени
следните условия: По време на изпитанието всички части на осветителното тяло, които на мястото на ползване биха могли да се свържат умишлено или неволно
със земята, трябва да бъдат свързани надеждно с PE
(заземлението на генератора на пренапрежение). Примери за неволно свързване или установяване на капацитивна връзка със земния потенциал при монтаж на осветителното тяло са следните: монтаж на електрически
проводим корпус на тялото към тухлена стена, стена
от гипсокартон или окачен таван, укрепени чрез метална носеща конструкция. Необходимостта от допълнителни заземявания (за целите на теста за пренапрежение)
на частите на осветителното тяло се отнася най-вече
за телата със защита от класове II и III. Тестът трябва
да се проведе при пренапрежение от 2 kV (върхово) на L/
N срещу PE.
Само ако са спазени тези изисквания по време на
теста за пренапрежение LED модулът ще бъде изложен
на същото високо ниво на натоварване, каквото възниква при лошо монтирано осветително тяло.

Подобряване на устойчивостта на
осветителните тела
Разработени са редица мерки за защита на осветителните тела от преходни пренапрежения. Тези мерки
са базирани на три различни вида обстоятелства. Първата мярка е да се използват захранващи блокове, за които няма данни да имат преходни пренапрежения на изхода за захранване на модули със светодиоди (LED). Установени са два случая: блокове за захранване на LED модули без галванична изолация между изходното и входното
напрежение; и захранващи блокове за LED модули с галванична изолация между изходното и входното напрежение (напр. за предпазно свръхниско напрежение - SELV).
Когато няма галванична изолация, изходното напрежение
на LED модула се свързва галванично с напрежението в
електрическата мрежа. Трябва да се спазват точните
изолационни разстояния през въздуха и изолационни разстояния по повърхността на изолацията, съгласно IEC
60598 (напр. най-елементарна изолация срещу PE потенциал). В зависимост от превключването, преходните
пренапрежения в електрическата мрежа могат да бъдат
усилени в захранващия блок. За да се гарантира достатъчна устойчивост на осветителното тяло и срещу тях,
трябва да се съблюдават изолационни разстояния през
въздуха и по повърхността на изолацията. Те трябва да
са ≥ 2,5 mm при PE потенциала на изхода на захранващия
блок и на LED модула (за електроводимите заземени
елементи на LED модула, например PE, радиатора, корпуса). В случай, че захранващия блок на LED модула е с галванична изолация между изходното и входното напрежение, изходното напрежение на LED модула е галванично
изолирано от напрежението в електрическата мрежа. В
този случай енергията на преходното пренапрежение
може да бъде проведена само капацитивно през галваничната бариера (трансформатора) на изхода на LED
захранващия блок и на LED модула. Количеството на
енергията, пренесена до LED модула, е малко. При системите със светодиоди от клас SELV (с предпазно свръхниско напрежение), малките изолационни разстояния през
въздуха и по повърхността на изолацията, както и тънките изолационни фолиа, са достатъчни за изпълнение на
изискванията за безопасност на системата. Малките
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разстояния до PE потенциала (< 2,5
mm) могат да станат причина за
искрене при земния потенциал. При
инсталации в лоши условия (напр. LED
модул с чувствително LED превключване и/или захранващ блок за LED с
висок коефициент на пренос на
свръхвисоко напрежение) това може
да доведе до повреда на LED модула
и/или на LED захранващия блок.
Алтернативна защитна мярка
срещу преходни пренапрежения е използването на захранващи блокове
с информация за преходното напрежение при LED изхода. Производителят на светодиодното осветително тяло може да използва информация за наличие на потенциално преходно пренапрежение на изхода на
баластите, за да избере качество,
подходящо за LED модулите.

Модули за защита срещу
пренапрежение
Повечето LED захранващи блокове са постояннотоков тип и често
биват наричани LED драйвери. Те
могат да бъдат закупени като готови, предварително асемблирани
блокове, съдържащи металоксидни
варистори с цел покриване изискванията от най-ниско ниво на устойчивост срещу пренапрежение. Обикновено тези драйвери имат фабрична устойчивост на пренапрежения
от 1 до 4 kV. Варисторът обикновено се намира след предпазителя на
захранването с променлив ток от
мрежата, и е с диаметър от 7 до
14 mm. Но за да бъде осигурено повисоко ниво на устойчивост срещу
пренапрежение, производителите
на оригинални светодиодни осветителни тела за открит монтаж
могат да инсталират защитни устройства срещу преходни пренапрежения (SPD) на захранващите линии
с променлив ток на своите осветителни тела, преди самия LED драйвер. В най-общия случай тестът за
съвместимост на осветителните
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тела се извършва с изкуствено предизвикани токови удари с 20 kV/10
kA в Северна Америка и 10 kV/5 kA
в Европа.
Модулите за защита срещу пренапрежение служат за предпазване
на осветителните тела от високите напрежения, които понякога се
появяват във външните светодиодни осветителни инсталации. В модулите за защита срещу пренапрежение се използват три или четири
паралелно или серийно свързани металоксидни варистора, устойчиви
на високо напрежение (с диаметри
от 25 до 34 mm), монтирани на захранващата линия с променлив ток.
Металоксидните варистори се монтират от фаза към земя, от нула
към земя и от фаза към нула. За инсталации в райони с неблагоприятни климатични условия, където има
висок процент на мълнии и светкавици, обикновено се използват паралелно свързани металоксидни варистори, свързани с клемата „фазанула“. Това повишава способността
за защита срещу пренапрежение в
диференциален режим и надеждността на осветителното тяло. При
добавяне на тази допълнителна защита пред LED драйвера, много важно е характеристиките на металоксидните варистори да се подберат,
така че да са съгласувани с тези на
съществуващото устройство в
драйвера. Критерият за съгласуване при избор на металоксидни варистори е следният: трябва да се увери, че варисторите с по-големи дискове в модула на устройството за
защита срещу пренапрежение ще се
затворят първи, поемайки по-голямата част от енергията на токовия удар преди варисторите с помалки дискове да се включат. Това
ще предотврати протичането на
катастрофален ток през металоксидните варистори на драйвера и
прекалено ранното включване на
бушона, което може да се случи, ако
варисторите на драйвера се включат първи. Ето защо метал-оксидните варистори на модула за защита срещу пренапрежения трябва да
имат по-ниска оценка за максимално продължително работно напрежение, отколкото варисторите в
драйвера.

Защита срещу временно
повишаване на
напрежението
При мрежите с променлив ток
загубата на връзка Нула-Земя може

да се случи по такъв начин, че да има
риск от поява на продължително
пренапрежение при металоксиден
варистор, който е предназначен за
много по-ниско номинално продължително напрежение. В условия на неограничено количество ток варисторът първо ще превключи на нисък
импеданс (няколко ома), но заради
голямото количество налична енергия, той най-често се поврежда почти мигновено. Но ако има консуматори, свързани с линията с променлив ток, които ограничават количеството ток, металоксидните варистори могат да прегреят и да предизвикват прегряване и на защитното устройство срещу преходни
пренапрежения. В резултат може да
се появи дим, газ и накрая пожар.

Проектиране и избор на
предпазители
Предпазителите са устройства,
чиято функция е да осигурят защита на компонентите и на цели електрически вериги чрез стопяване на
стопяемия елемент при условия на
свръхнатоварване. Предназначението им е да бъдат „слабите звена“ в
електрическата мрежа. Предпазителите от всеки тип се подлагат
на лабораторни тестове за определяне на количеството енергия, необходима са стопяване на стопяемия
елемент; това се нарича „номинален рейтинг според защитния показател I2t“ и се измерва в A2 . Често
пъти, най-добрият метод за избор
на предпазители според показателя
I2t е предназначен за условия, при
които предпазителят трябва да
издържи големи токови импулси с
кратка продължителност. Тестовете за устойчивост на пренапрежение на LED осветителни модули
изискват съвместимост с вълнови
форми в комбинация 8x20 µs. Предпазителите с различни конструкции
може да не реагират по един и същ
начин на пренапрежението, дори ако
техният номинален I2t рейтинг надвишава този на енергията на вълновата форма. Електрическите импулси на пренапрежение пораждат топлинни цикли, които могат да предизвикат механична умора на материала, от който е изработен предпазителя, и така да скъсят неговия
живот. Препоръчва да се извършват
тестове в конкретните условия на
приложение, за да се установи дали
избраният предпазител би издържал
на енергията на конкретната вълнова форма.
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Потопяеми помпи
за отводняване
П

отопяемите помпи за отводняване са специално
конструирани съоръжения, оборудвани с херметически
затворен електродвигател, които са подходящи за монтаж и работа под вода. Съществуват два вида потопяеми помпи – с потопен електродвигател и с такъв, монтиран в сухо помещение и свързан с помпата чрез дълъг
вал. Потопяемите помпи се предлагат в едностъпална и
многостъпална конфигурация, като многостъпалните са
по-масово разпространени. Потопяемата помпа може да
бъде свързана към напорен тръбопровод чрез възвратен
клапан или към гъвкав маркуч. Електродвигателят и помпата са свързани със съединител между вала на помпата
и този на електромотора, а електрозахранването на
двигателя се осъществява чрез един или повече гъвкави
водонепропускливи кабели.
Потопяемите помпи могат да бъдат ефективно и
евтино решение за отводняване на строителни площадки например. Съвременните потопяеми помпи са с подобрена конструкция както на самата помпа, така и на
работното й колело, благодарение на което те имат подобър коефициент за полезно действие в сравнение с
предходните модели. Например незапушващите се работни колела вече са стандарт, а честотно-регулираните задвижвания автоматично контролират скоростта
на помпата за постигане на максимална ефективност.
Предлагат се и потопяеми помпи с тънък корпус, които
се побират дори в тръби с диаметър 100 mm. При отводняване изпълнителят може да монтира перфорирани
стоманени тръби с поместени в тях потопяеми помпи
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които да включват или изключват помпите в зависимост от водните нива.
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Според едно просто практическо правило, когато
смукателната височина е по-голяма от 7,60 m трябва
да се използва потопяема помпа, а не центробежна с
едностранно засмукване. Разбира се, след като се избере подходящата потопяема помпа, следва да се имат
предвид и редица други фактори, за да е сигурно, че тя
ще постигне очакваните резултати по отношение на
отводняването.

Видове
„Мокрите“ потопяеми помпи са свързани директно с
електрическия двигател. Цялото устройство е компактно и относително леко, поради което е подходящо за
сравнително малки дълбочини (3-6 m), а мощността му
е под 30 к.с. Потопеният електродвигател от една
страна има предимства, но от друга би могъл да причини неприятности. За да е сигурно, че при намотките на
електромотора няма да проникне вода, трябва да бъде
монтирано двойно механично уплътнение, пълно с масло.
Тъй като работното колело се износва (особено при канализационните потопяеми помпи), може да се появят
дисбаланс и вибрации, които да причинят отклонение на
конзолно монтирания вал и повреда на уплътнението.
Този проблем е добре известен, поради което електродвигателите на потопяемите помпи се произвеждат с
по-висококачествени намотки на статорите им в сравнение с тези на електромоторите, работещи на сухо.
Затова дори ако бъдат залети, електромоторите
продължават да работят без късо съединение за известно време.
Дори при отлично поддържана потопяема помпа, при
която няма износване на работното колело и дисбаланс,
животът на уплътнението е ограничен. Докато вторичното уплътнение се намира в по-благоприятна среда (чисто масло), главното е в пряк контакт с водата, поради
което се износва бързо. Точният експлоатационен живот на подобно уплътнение зависи от конкретното
приложение, но в повечето случаи той не превишава 5
години.
„Сухите“ потопяеми помпи са подобни на „мокрите“, с
тази разлика, че те се монтират на сухо място и се
свързват с водата посредством смукателен тръбопровод. Обслужването и изваждането на подобна помпа за
поддръжка е по-лесно благодарение на по-удобния и чист
достъп. Проблемът с живота на механичното уплътнение обаче е същият като при „мокрите“ потопяеми помпи. Освен това, охлаждането на електродвигателя вече
не се извършва чрез неговото потапяне във водата.
Поради това „сухите“ потопяеми помпи изискват циркулация на част от препомпваната вода през канали за
охлаждане, вградени в корпуса на електромотора. Често срещан проблем обаче е запушването на тези канали
със съдържаща се в препомпваната вода мръсотия, което води до прегряване на електромотора.
В зависимост от приложението им, потопяемите помпи се разделят на три основни вида. Помпите за отводняване са конструирани, за да препомпват заедно с водата малки абразивни частици, като пясък, малки камъчета
и глина със зърнометрия до 1,3 cm. В зависимост от
съдържащите се във водата твърди вещества, може да
се използва работно колело с отворена или затворена
конструкция. Колело от затворен тип се прилага при
помпи, работещи в най-тежки експлоатационни условия,
когато във водата има много замърсители, които изцяло
преминават през работното колело. Работните колела
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от отворен тип се състоят от две
части, които трябва да бъдат поддържани, тъй като износването им
може да доведе до намаляване на коефициента на полезно действие.
Помпите за утайки се използват
за препомпване на вода, съдържаща
по-едри твърди вещества (със зърнометрия до 7,6 cm) с по-големи
плътности. Конструкцията на тези
помпи е с вихрово работно колело за
намаляване на износването. Тъй като
по-голямата част от препомпваната
вода на практика не минава през работното колело, неговото износване и запушванията му са сведени до
минимум.
Каловите помпи са конструирани
за работа в най-тежки условия, когато трябва да се препомпват едри и
тежки абразивни вещества, като
сажди и пепел, както и за драгажни
приложения. За справяне с абразивните материали, хидравличните части
на тези помпи често пъти са изработени от NiHard 4, един от най-
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твърдите материали. Понякога се
използват и допълнителни смесители, които размесват суспендираните
частици около смукателния щуцер.
Концентрацията на суспендирани
частици във водата е различна за
всеки отделен случай на отводняване. Преди да изберат необходимата
потопяема помпа, потребителите
трябва да определят вида, концентрацията и pH на тези частици.

Охлаждане на
електродвигателя
Когато работи, електромоторът
генерира топлина, и ако не бъде охлаждан, той ще прегрее и скоро ще
се наложи да бъде поправен или заменен. Съществуват три метода за
охлаждане на електродвигателя на
една потопяема помпа за отводняване. Първият е охлаждане на помпата
чрез водата в кладенеца, в който е
потопена помпата. Корпусът на помпата е в пряк контакт с течността и топлината се предава от пом-

пата към нея. Това обаче налага нивото на водата винаги да е над това
на двигателя.
Корпусът на електромотора
може да бъде поставен в охладителна риза, като известна част от препомпваната вода циркулира в нея.
Топлината се предава от корпуса на
електромотора към течността в
охладителната риза, след което
отработената вода се връща обратно в кладенеца. Този метод позволява нивото на водата в кладенеца да
е по-ниско в сравнение с първия метод на охлаждане, но той има недостатък – съдържащите се във водата твърди вещества могат да запушат отворите на охладителната
риза. За да бъде сведен този риск до
минимум, производителите обикновено поставят условие за минимална скорост на водата в помпата.
Третият начин включва поставянето на електромотора в охладителна риза, напълнена с масло, което циркулира с помощта на монтирани на вала малко турбинно колело
или диск. Помпите от този вид са
самоохлаждащи се, но недостатъкът
им е, че са по-скъпи.

Функции за
предупреждение и
сигнализация
Поради това, че потопяемите
помпи работят под вода, те не могат да бъдат наблюдавани пряко, за
да се следи тяхната температура,
вибрациите им и евентуални утечки при уплътненията. Производителите предлагат различни датчици за
сигнализация, които предупреждават
потребителя ако възникне проблем.
Сигнализаторите за прегряване
могат да бъдат разположени в намотките на електромотора и/или в
лагерите. Това гарантира подаване
на сигнал, когато температурата
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превиши определена стойност. Ако
се ползва терморезистор, той подава данни за измерената температура към система за управление или
оператор, който следи отчетените
стойности.
Детекторите за утечки се монтират в уплътнителната камера, в
корпуса на електродвигателя и/или
в порта, в който се включва кабелът.
При установяване на наличие на влага се подава сигнал, който показва,
че уплътнението между камерата и
корпуса на помпата или това на входа на кабела в помпата е компрометирано. Помпата може да продължи
да работи и при наличие на влага в
уплътнителната камера.
Често пъти изборът на място за
детектора за утечки е въпрос на избор от типа „или-или“ – или в уплътнителната камера, или в корпуса на
електродвигателя. Когато детекторът е в камерата, сигналът обикновено се подава по-рано през срока
на експлоатация на уплътненията.
Операторът има възможност за избор - или да ги смени веднага, или да
пренебрегне сигнала за известно време, за да насрочи дейностите за поддръжка. Монтираният в уплътнителната камера детектор за утечки
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може би е най-добрият избор, ако не
са налични резервни помпи. Така изключването на помпата за техническа поддръжка може да бъде планирано
предварително. Ако детекторът за
утечки е в уплътнителната камера,
трябва да се предвиди още един
такъв в порта, в който кабелът влиза в електромотора, тъй като евентуална утечка на това място не
може да бъде засечена от камерата.
Когато детекторът за утечки е
в корпуса на електромотора, сигналът ще бъде подаден, когато се
появи влага в него и помпата вече не
може да работи. Ако има резервни
помпи и системата за управление
може автоматично да изключи повредената помпа, сигнализацията от
корпуса на електромотора може да
доведе до по-дълги интервали за
техническа поддръжка, отколкото
при детектор, монтиран в уплътнителната камера.

Правилно оразмеряване и
позициониране
Правилното оразмеряване на помпата според предназначението й е
от критична важност за ефективното й действие. Необходимо е да
се знае какво количество вода тряб-
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ва да се препомпва и с какъв дебит.
Ако се избере помпа с недостатъчен
дебит, има риск от наводняване на
площадката, а ако е преоразмерена,
има опасност в един момент тя да
изпомпи водата напълно и да започне да работи на сухо. Подходящото
оразмеряване на помпата гарантира
оптимален коефициент на полезно
действие.
Правилното разполагане на технологичното оборудване също е от
голяма важност, когато се използва
потопяема помпа за отводняване.
Трябва да е сигурно, че помпата е
правилно позиционирана и отстоянията от нея до останалото оборудване са достатъчни. Помпата трябва да бъде потопена по начин, предотвратяващ нейното прегряване и
повреда на електродвигателя й.
По време на монтажа следва да се
провери дали работното колело на
помпата се върти нормално и дали
няма остри огъвания и чупки на нагнетателната тръба. Добре е да се
приложи и програма за превантивна
поддръжка на помпата и тръбната
й система, спирателните кранове,
възвратния клапан, калниците и
въздушниците по напорния тръбопровод.

91

ОВК

Промишлени
системи за контрол
на влажността
С

истемите за изкуствено регулиране на влажността в затворени
пространства често се използват в
индустрията. Ако въздухът е прекалено сух, тези системи черпят влага от предметите и материалите,
които се намират в помещението.
Ниската относителна влажност на
въздуха (RH) е некомфортна, потенциално вредна за оборудване и материали, както и опасна, тъй като предразполага генерирането на статично електричество и неприятните
последици, които то може да причини.
Част от най-високите разходи на
компаниите са свързани точно с усилията им да запазят подходяща температура и влажност на въздуха в
складовите си помещения. В горещите летни месеци климатиците могат да поддържат подходящата
температура на продуктите, но за
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сметка на големи разходи и енергопотребление.
Намаляването на температурата
в складове и цехове може да се осъществи и чрез специална контролна
система за суха мъгла, която е способна да повиши влажността в дадено помещение с до 98%, без да
създава конденз. Тя работи със свръхсгъстен въздух, който циркулира
миниатюрни капчици вода. Тези капчици са толкова малки, че се носят
във въздуха, вместо да падат на земята.

Овлажнителни системи
Овлажнителните системи притежават специална дюза, която превръща водата във фина мъгла. Те не
създават сериозни течове или локви, тъй като при ултрафината
мъгла до едва 1 микрон (0,001 mm)
водните капки остават във въздуха, докато не се изпарят. Някои компании предлагат такива овлажни-

телни системи, които в съчетание
със специален вентил се превръщат
във високоефективен самопочистващ се пулверизатор. Вентилът
от неръждаема стомана се контролира чрез същата струя сгъстен
въздух, която се използва за активиране на дюзата. Тази конфигурация значително намалява наслояването на вар, соли и варовик, тъй
като вентилът издухва излишната
вода от дюзата всеки път, когато
системата се включи.
За широкомащабни индустриални
приложения дюзите могат да се монтират в подпокривното пространство, така че да повишават нивото
на влажност, без да създават прекалено гъста мъгла. Така се намалява и
потенциалната опасност, която
създава намалената видимост в промишлените помещения.
В сгради, където нивата на шума
трябва да са значително по-ниски,
често предпочитаният вариант са
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ултразвуковите (ultrasonic) овлажнителни системи. Те съдържат малка
метална пластина, която вибрира с
ултразвукова честота, недоловима
от хората, но способна да разпръсне
прах и мърсотия от различни
повърхности. Тези модели не работят с вентилатори и тъй като не
използват топлина, хабят значително по-малко електроенергия.

Контрол на влажността
за премахване на
статично електричество
Овлажнителните системи са много ефективен начин за елиминиране
на статично електричество в производствени среди. Когато относителната влажност се поддържа на
55%, съдържанието на влага във
въздуха действа като естествен
проводник и заземява всеки потенциален статичен заряд.
Статичното електричество в
промишлените среди често води до
намаляване на производителността,
както и до влошаване качеството на
продукта. Съществуват и проблеми
с безопасността заради създаването на неконтролирани искри, както
и възможност от физическа повреда
на оборудване като електротехника
или печатни платки например. Проблемите със статичното електричество са особено разпространени
в опаковъчната и печатната промишлености, производството на
пластмаса, текстил, електроника,
автомобили и фармацевтични продукти.
За по-големи пространства като
производствени линии директните
овлажнителни системи са най-ефективното и икономично решение.
Влажността се контролира, като се
монтират пулверизиращи дюзи в
подпокривното пространство.
Въпреки това промишлените машини, които генерират топлина, създават свой собствен сух микроклимат,
който предразполага генерирането
на статично електричество. Топлината изсушава въздуха, така че в
едно помещение с обща влажност
60% RH при 18° C, около машините
може да има отделни сухи въздушни
джобове с по-малко от 45% RH. Ако
машината по някакъв начин предизвиква и триене, съществува потенциален риск от проблеми със статичното електричество. В такива ситуации могат да се използват локализирани системи за водна мъгла, които допълнително да повишават
влажността в дадена зона.
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Приложения
на овлажнителните
системи
Добавянето и способността за
контролиране на влажността е от
жизненоважно значение за редица
промишлени приложения. Работата
при подходящи нива на влажност
може да е от изключително значение
за скоростта на производство, качеството на продукта, избягването
на повреди от статично електричество, безопасна работа и комфорт
и много други. Някои от специализираните приложения на системите за
контрол на влажността са следните:
Хладилни складове - контролирането на нивата на влажност при екстремно ниски температури често
е изключително предизвикателство.
Хладилните складове обикновено
съдържат големи количества плодове, зеленчуци и малотрайни продукти, които бързо могат да се развалят при ниска влажност на въздуха.
Освен от чилърите и охладителите
при тези приложения, които могат
лесно да лишат въздуха от всякаква
вода, нивото на влажност може да
се промени и от работата и движението на персонала, който поддържа
помещенията. Липсата на вода трябва постоянно да се компенсира, за да
се осигури оптималното ниво на
влажност. Предимството е, че при
такива ниски температури необходимото количество вода за повишаване на влажността е изключително малко.
Производство на хартия и текстил - нивото на влажност в хартиената промишленост е от съществено значение за контролиране
на загубата на влага след изсушаване на хартията. След като се произведе и навие, хартията може да
бъде оставена за значителни периоди от време в края на машината
за хартия, където й оказват влияние особеностите на въздуха в помещението. Откритите повърхности на хартията променят съдържанието си на влага в зависимост
от влажността на околната среда,
което може да доведе до проблеми
по време на рязането и опаковането.
По време на процеса на разрязване загубата на влага не е толкова
видна, тъй като хартията е опъната и няма как да се забележат евентуални нагъвания или изменения на
размерите. Промените в хартията
се забелязват при групирането на

нарязаните листове, когато хартията е свободна и може да променя
формата си.
При влажност под 45% RH се генерира статично електричество, което може да причини проблеми при
процеса на опаковане, както и рискове за персонала.
Дървообработване - тук контролирането на влажността е от значителна полза, тъй като най-голямата част от проблемите в тази област са свързани именно с влагата.
Наблюдението и контрола на
относителната влажност и
съдържанието на влага (MC) на
дървения материал може да помогне с намаляването на вредата от
сезонните колебания и да запази
целостта на дървото. Решения
като системите за фина мъгла са
по-евтини за инсталиране и поддръжка, отколкото въздуховодите
или множеството разпръснати
климатични системи, тъй като
равномерно разпределят влагата
навсякъде, където е нужно.
Центрове за данни - контролирането на относителната влажност
в сървърни помещения е от значително значение за защитата на чувствителната и скъпа компютърна техника.
Производство на медицинско
оборудване - то се извършва в чисти помещения, където изискванията
за атмосферен контрол са изключително строги. В зависимост от необходимите производствени процеси, този контрол невинаги може да
се извърши от стандартно отопление, вентилация и климатична техника.
В тези среди влажността трябва
да се контролира по няколко причини. Ако материалите, които се обработват, са чувствителни на влага и всяка промяна на съдържанието
им на влага, може драстично да промени състава им. Неподходящите
нива на влага могат да променят размерите на обработвания продукт, да
образуват химически дисбаланс или
просто да изсушат даден елемент
на водна основа.
Овлажнителните системи могат
да се използват за премахване на
статичното електричество и
съдържащите се във въздуха прахови частици. В други случаи те са
активатор на конкретни процеси –
етиленов оксид, например, може да
се използва като стерилизатор, но
става активен само при влажност
на въздуха над 70% RH.
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Ðåäîâè êëåìè çà
DIN øèíà îò DEGSON

Êîìåò Åëåêòðîíèêñ
ðàçøèðè íîìåíêëàòóðàòà
ñè ñ íîâè ìîäåëè ðåäîâè
êëåìè çà DIN øèíà îò
DEGSON.
Õàðàêòåðíî çà ïðîäóêòèòå íà DEGSON å äîáðîòî êà÷åñòâî è íàäåæäíîñò, êîèòî Êîìåò Åëåêòðîíèêñ âè ïðåäëàãà íà
èçêëþ÷èòåëíî àòðàêòèâíè öåíè.
Ñðåä íîâèòå ïðåäëîæåíèÿ ìîæå äà íàìåðèòå âèíòîâè êëåìè îò
ñåðèÿ PC êàêòî è êëåìè ñ ïðóæèííî çàõâàùàíå íà ïðîâîäíèêà îò
ñåðèÿ WS.
Ðåäîâèòå êëåìè îò ñåðèÿ PC ðàç÷èòàò íà êëàñè÷åñêîòî è äîêàçàëî ñå ñâúðçâàíå íà ïðîâîäíèöèòå ñ âèíòîâà âðúçêà.
Ñåðèÿ WS ïðåäëàãà íàäåæäíî è óäîáíî ðåøåíèå, èçïîëçâàùî ïðóæèííî ñâúðçâàíå íà ïðîâîäíèêà, êîåòî îñèãóðÿâà áúðç ìîíòàæ è å
ïîäõîäÿùî çà ïðèëîæåíèÿ â ñðåäà ñ íàëè÷èå íà âèáðàöèè.
Ìîæå äà íàìåðèòå âàðèàíòè, ïîäõîäÿùè çà ïðîâîäíèöè ñúñ ñå÷åíèå îò 0,2 äî 4 mm2 .
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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