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Ти Ел Ел Медиа приветства раждането на Димитър!
В първия ден от втория месец на годината – февруари, се появи на бял
свят първородният син на Пепа Петрунова, нашата обичана колега от редакторски отдел. Малкият мъж се роди с геройското име Димитър и параметри
почти три килограма и почти половин метър. Щастливите родители споделиха голямото си щастие с колегите от редакцията и донесоха много радост с прекрасната, чакана новина.
От името на Издателството и от все сърце честитим на порасналото
семейство за магичното щастие, което малкият юнак им донесе, и желаем
здраве, късмет и дълъг живот, пълен с хармония и радост!

Ер Ес Те стартира производството на адсорбционни изсушители
собствена марка
От есента на м. г. Ер Ес Те ЕООД започна производството на адсорбционни изсушители собствена марка, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „В зависимост от нуждите на клиента може да се изработят съответните изсушители на много атрактивна цена и добро качество. Управлението им може да бъде пасивно (по време) или активно с датчик за влажност. Също така регенерацията може да бъде с използване на системния
въздух или чрез самостоятелен турбинен компресор с горещ въздух“, допълниха те.
Ер Ес Те ЕООД е позната на българския пазар като вносител и сервизен
център на техника за сгъстен въздух – компресори, вакуум помпи и индустриални филтри.

Дизеловите генератори Cummins Power Generation QSK95 със златна
Най-новата серия дизелови генератори на Cummins Power Generation –
награда за "Продукт
QSK95, бяха избрани за „Продукт на Годината“ от читателите на Consultingна годината"
Specifying Engineer, съобщиха от официалния дистрибутор за България фирма
ИПО. „CSE е сред най-авторитетните специализирани инженерни издания в
секторите ОВ, пожарна безопасност и електрически и водопроводни инсталации в глобален мащаб. Провеждан вече 11 години, конкурсът „Продукт на
годината“ посочва ежегодния избор на читателите, отличаващ иновативните продукти в сектора.
Отличената серия дизелови генератори на Cummins Power Generation –
QSK95 - се нареди измежду седемте финалиста в категориите аварийно,
резервно и основно захранване. Със спечелването на Златната награда в
конкурса, QSK95 надмина силната конкуренция в Сребърната и Бронзова категория и утвърди своя иновативен дизайн и изключителни показатели.
Серията QSK95 комбинира високата 3,5 MW (3,75 MVA) мощност с най-икономичната в класа си консумация на гориво и заемана площ, при минимално
влияние върху околната среда. Същевременно продуктът демонстрира водещ за индустрията интервал между обслужвания и значително по-високи
нива на надеждност“, разказаха от българската компания.

Mitsubishi Electric разработи база данни за информация от сензори
Mitsubishi Electric обяви, че е разработила високопроизводителна база данни за сензори, която бързо съхранява, претърсва и обработва сумарно огромни масиви от информация, постъпваща от сензори, които се очаква да бъдат
широко използвани в IoT приложения. Базата дава възможност данните да се
ползват оперативно за различни цели като поддръжката на пътища, железопътни линии и други инфраструктурни обекти, за следене на технологични
процеси в производството и за ефективно управление на енергийното потребление в сгради и частни домове.
Базата данни има капацитет да съхранява и обработва до 100 трилиона
записа. Това могат да са например данните от пространствените измервания за следене състоянието на пътната настилка, извършвани от разположени на/до пътя лазерни сензори. В този случай базата може да побере данни
за пътища с обща дължина 200 000 километра. Могат да бъдат и показанията на сензори в една фабрика, събирани в течение на тригодишен период от
100 000 датчика, извършващи отчети на всеки 100 милисекунди.
В сравнение със съществуващите бази данни, като широко използваните
релационни, високопроизводителната база данни на Mitsubishi Electric изисква
по-малко пространство за съхранение, намалява времето, за което данните
се зареждат в нея, както и времето за претърсване и съставяне на сумарни
показатели. По тези три показателя, съкращаването е в границите от 1/10
до 1/1000 от текущите нива.
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IGE+XAO Balkan представя ново 3D приложение на MachTech 2016
IGE+XAO Balkan ще вземе участие на тазгодишното издание на
MachTech&InnoТech (5-8 април т. г.), съобщиха от офиса на фирмата. На щанд
C15 в зала 4 българският клон на френската компания ще представи наскоро
пуснатата на пазара нова версия на софтуерния продукт за електротехническо проектиране SEE Electrical - V8R1 и стартирането на 3D приложение.
„Част от предимствата и основните функции на 3D приложението са:
овладяване силата на 3D проектирането с помощта на професионален и интуитивен интерфейс; автоматизирано монтиране и асемблиране; намалява разходите, времето за проектиране и производство; схематично и 3D интегриране; улеснено 3D позициониране на цялото оборудване; откриване на колизия;
постоянна връзка с принципната ел. схема; проследяване на връзките; изчисляване оптималната дължина на проводниците; генериране на спецификации;
директен изход за ЦПУ инструменти; импортиране / експортиране на DWG/
DXF, IGES, STEP и STL и още много други“, разказаха от компанията.
„Повече от 29 години IGE+XAO Group се занимава с дизайн, производство,
продажба, внедряване и поддръжка на богата гама PLM и CAD продукти, създадени да подпомагат производителите в проектирането и поддържането на
електротехническата част на всяка една инсталация“, допълниха те.

NETZSCH разработи нова модулна технология
Немският производител на ексцентър-шнекови и ротационни лобови помпи NETZSCH Pumpen und Systeme обновява своите шнекови помпи NEMO,
съобщиха от Евротех, официален дистрибутор на компанията у нас. Новата
модулна технология FSIP ще замести конвенционалните NEMO помпи с цел
по-лесна поддръжка и обслужване, като осигурява свободен достъп до всички
износващи се части.
„С обновените помпи NEMO получавате предимства като по-лесен достъп
до всички ротиращи части, намалено време за поддръжка благодарение на
куплиращ възел и челно уплътнение тип „CARTRIDGE“, намалено време за
ремонт и свързаните с това разходи. Премахната е и нуждата от допълнителен тръбен елемент за разглобяване на статора и разкачане на помпата
от тръбопровода“, коментираха от Евротех.
Разработени са три модула: FSIP.ready, който е базовият модел BY/SY, но
включва променен корпус с ревизионен отвор за удобен достъп до всички
въртящи се части; FSIP.advanced, който включва предимствата на базовия
модел при този модул, но е с променена куплираща щанга, която се разделя
на две за по-лесна подмяна на статора и ротора; FSIP.Pro - най-високият клас,
който комбинира предишните два варианта и се допълва с механично уплътнение и шарнир в ротора тип CARTRIDGE за пълната подмяна на всички
въртящи се части.
„Новата технология е насочена към по-големите типоразмери помпи, при
които монтажът и демонтажът са по-трудоемки. Към момента е разработена за едно- и двустъпални помпи за размери NM045 и NM053. Очаква се до
края на т. г. да бъдат пуснати в производство и останалите размери от
NM063 до NM105“, допълниха от компанията.
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DMG Mori създава самостоятелно дъщерно дружество в България
От 1 януари т. г. стартира дейността на фирма DMG Mori България,
която е наследник на DMG Mori South East Europe. Новото българско дружество на DMG Mori ще ползва пълната подкрепа и съдействие от страна на
фирма Полимета С - главен партньор на DMG Mori за територията на
България.
„Надяваме се новата организация за допринесе за по-добро взаимодействие с нашия най-ценен ресурс– нашите клиенти. От януари 2016 г. вече
можете да ни посетите и в нашия нов офис на бул. Ботевградско шосе
№264, гр. София, където да обсъдим Вашите предложения, забележки и нови
проекти, както и на добре познатата Ви локация – офиса на Полимета С,
ул. Илия Бешков №3, гр. София, по всяко време, където винаги ще може да
видите, пробвате и тествате някоя от машините, налични на склад“, споделиха от DMG Mori България.

Microchip представи серийни флаш продукти за автомобилостроенето
Microchip представи новата гама серийни флаш продукти SST26VF, които
според компанията са първите NOR памети за автомобилната промишленост с четворен В/И сериен интерфейс (Serial Quad I/O) и разширен обхват
на напрежения. Паметите, достъпни във варианти от 16, 32 и 64 Mbit, работят в автомобилен клас 2 и 3 при разширен обхват на напреженията от
2,7 V до 2,3 V и температура до 105 °C.
Продуктите от гамата SST26VF консумират 15 mA при типични условия
на експлоатация във високоскоростен режим, което улеснява разработчиците на автомобилни приложения да отговорят на нарастващите изисквания
за енергийна ефективност. Новите флаш продукти използват патентованата технология SuperFlash, която оптимизира издръжливостта на клетките при циклите на презапис и съхранението на данните с изключително ниска
степен на неизпълнение и добра ефективност при високи температури.
„Microchip продължава да прави нововъведения и да инвестира в нови продукти, базирани на нашата технология SuperFlash. Новата продуктова гама
SST26VF за автомобилостроенето съчетава стабилността и надеждността, характерни за технологията SuperFlash, с високата ефективност на
четворния В/И сериен интерфейс, както и най-кратките в бранша времена
за изтриване на данни“, обясни Ранди Друинга, вицепрезидент на отдел
Memory Products в Microchip.

Индуматик се сертифицира по ISO 9001:2008/ISO 14001:2005/BS OHSAS
18001:2007
В началото на тази година Индуматик поднови сертификата си за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, съобщиха от компанията.
Съвместно с одита за пресертифициране Индуматик успешно покри критериите за сертифициране по управление на околната среда ISO 14001:2005 и
система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS
18001:2007.
„От началото на февруари 2016 г. системите се превърнаха в работещ
инструмент, който завиши нашата отговорност по отношение на клиентите и околната среда. Така след въвеждането на системата за качество,
това е следваща стъпка, чрез която се стремим да докажем, че сме иновативна и отговорна фирма“, обясниха от Индуматик.
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Atlas Copco получи награда за най-устойчива машиностроителна компания
Atlas Copco отново бе призната за най-устойчивата машиностроителна
компания в света в ежегодната класация Global 100. Списъкът, представен
по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, подрежда
фирмите, доказали, че повишават производителността си, като в същото
време използват по-малко ресурси. Atlas Copco се класира на 34-о място в
общата класация и е единствената машиностроителна компания в списъка. Това е десетият път, в който Atlas Copco фигурира в престижната
класация.
„Да доставяме на клиентите си продукти, които са възможно най-иновативни, енергийно ефективни, безопасни и ергономични, е основна част от
нашия бизнес модел. Интегрирането на устойчиви технологии в бизнеса
създава голяма стойност както за индустрията, така и за обществото“,
заяви Мала Чакрабори, вицепрезидент „Корпоративна отговорност“ в Atlas
Copco.
Сред иновативните, енергоспестяващи продукти на Atlas Copco са компресорите с променлива производителност - технология, която компанията
първа представи през 1994 г. През 2013 г. Atlas Copco представи и патентованата технология VSD+, която намалява консумацията на енергия с повече
от половина в сравнение с традиционните компресори. Atlas Copco е включена също в класацията Dow Jones Sustainability Europe Index за 2015/2016 г. и
е на 11-о място в Newsweek Green Rankings - една от водещите класации в
света по корпоративно устойчиво развитие.

Асарел-Медет стана инвеститор на годината
Минно-обогатителният комплекс Асарел-Медет и Асарел Панагюрище
здраве (съвместно дружество на Асарел-Медет с общинската болница и
община Панагюрище) станаха носител на голямата награда „Инвеститор на
годината“ за 2015 г. Българската агенция за инвестиции (БАИ) връчи отличията от десетото издание на конкурса на 10 февруари т. г. в София Хотел
Балкан.
Асарел-Медет и Асарел Панагюрище Здраве спечелиха първа награда в
категорията „Инвеститор на 2015 г.“ за своя проект на стойност 55 млн.
лв. за изграждане на център за високотехнологично лъчелечение. Победител в категорията „Инвестиция в разширяване на бизнеса“ е германският
производител на автомобилни компоненти Kostal, който откри второто
си предприятие в Сливен през 2015 г. В категорията „Инвестиция в иновативен бизнес“ първа награда бе присъдена на българския производител на
стени за катерене Walltopia, който през миналата година започна строителство на нов развоен център край София. Носители на наградите в останалите категории станаха Стандард профил България („Инвестиция в
човешки капитал“), Woodward IDS („Инвестиция на зелено на годината“),
Mohawk Industries („Инвестиция в сливане/придобиване“), Melissa Climate („Успешен стартъп“) и община Костинброд („Община в България с най–много
инвестиции“).

ГБИТК връчи Наградата на германската икономика за 12-и път
Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) спечели Наградата на германската икономика в България в категорията „Голямо предприятие“. По време на церемония
в Софийската опера и балет на 28 януари т. г. ГБИТК награди фирми, допринесли през последната година за развитието на българо-германските икономически отношения. Наградата бе връчена в три категории за постижения
през 2015 г. Общо 24 предприятия бяха номинирани, като членството в
ГБИТК не бе условие за участие.
Заместник-министърът на икономиката Любен Петров и президентът на
ГБИТК Тим Курт връчиха статуетката „Слава“ от скулптура Александър
Пройнов на Мартин Ниланд, изпълнителен директор на Behr-Hella
Thermocontrol. В категорията „Голямо предприятие“ за наградата се съревноваваха девет компании. BHTC бе отличена за открития през май 2015 г.
завод за производство на автомобилни части и център за развойна дейност
в България. ИТ консултантската компания ScaleFocus стана победител в
категорията „Малко и средно предприятие“, а за наградата в третата „отворена“ категория, която се присъжда за успешни проекти, иновации, ангажираност в социални дейности, се състезаваха 10 фирми и организации, а
отличието спечели Lidl.
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накратко
Парадайс Електрик Консулт осигури мълниезащитата в новия завод
на Симид Агро
Парадайс Електрик Консулт изгради мълниезащитна и заземителна уредба на новия завод за производство на хляб и хлебни изделия на пловдивската
компания Симид Агро. Новият завод е защитен с един мълниеприемник с
изпреварващо действие Ioniflash Mach NG 45. Инсталираната система за
мълниезащита има за цел да гарантира безопасността на персонала, който
работи в този завод, и ще спомогне за избягване на икономически и материални загуби.
„Парадайс Електрик Консулт ни предложи най-доброто техническо и ценово
предложение от всички участници в търга. Освен това, нашата фирма беше
избрана за реализирането на този проект с оглед на нейния богат опит и
познания в тази сфера. Фирма Парадайс Електрик Консулт подхожда винаги с
уважение, етика и професионализъм към своите партньори и клиенти и работи в посока съвместно развитие и сигурен успех“, обясниха от компанията.

Дънди Прешъс Металс България финалист в конкурса European
Business Awards
Dundee Precious Metals съобщи, че е обявена за финалист в престижния
конкурс Европейски бизнес награди (European Business Awards - EBA), където
участва с двете си български дружества от Челопеч и Крумовград. Това е
единствената българска компания, която продължава в последния етап на
конкурса и получава статут Ruban d’Honneur.
EBA дава гласност на успехите на бизнеса и подпомага развитието на посилна и по-здрава бизнес общност в Европа. За специалното отличие Ruban
d’Honneur се бориха 678 участници, а общо 110 компании достигнаха до
финалния етап. Награждаването на победителите ще стане на специална
церемония през юни тази година.
Дънди Прешъс Металс България, обединяваща българските дъщерни дружества на Dundee Precious Metals - Дънди Прешъс Металс Челопеч и Дънди Прешъс
Металс Крумовград, се съревновава в категория „Работодател на годината“
за 2015/2016 г.

218 фирми получиха договори ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчи договори на 218 фирми
по втория краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“
(ОПИК) за предприятия в секторите на високотехнологичните и средновисокотехнологичните промишлени производства. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по тези договори възлиза на над 113,7 млн. лв.
„Надявам се подписването на още 218 договора по първата процедура на
ОПИК да е не само силен старт на годината, но и сигнал за развитие на
малките и средните предприятия, които са основният двигател на българската икономика“, сподели министър Лукарски. Той подчерта, че очакванията
на Министерство на икономиката от изпълнението на проектите са не
само за подобряване на производствените процеси, но и за разкриването на
нови работни места и повишаване на цялостната конкурентоспособност на
икономиката. Най-голям брой одобрени кандидати са от сектора на „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение“ (97
бр.), следвани от „Производство на електрически съоръжения“ (36 бр.) и „Производство на химични продукти“ (36 бр.). Разпределението на договорите
съгласно категорията на предприятията е: микро предприятия (42 бр.), малки предприятия (104 бр.), средни предприятия (72 бр.).

ЧЕЗ инвестира 800 хил. лв. в проекти извън столицата
ЧЕЗ Разпределение България ще извърши мащабни преустройства на мрежите ниско напрежение в Искър и Лом, както и в селата Лазарово, община Кнежа,
и Дъбен, община Луковит. Дейностите по четирите проекта започват през
февруари т. г. и ще подобрят електрозахранването на близо 1000 клиента на
дружеството. Предвидената инвестиция е в размер на над 500 хил. лв. В Искър
ще бъде цялостно реновирана мрежа НН с дължина 3,9 км, а в Лом – мрежа с
дължина 2,5 км. В Лазарово пък ще бъде реконструирана мрежа с дължина над
4 км. ЧЕЗ ще подмени и 69 стълба в Искър, 76 в Лазарово и 52 в Лом.
По данни на дружеството, през месец февруари ЧЕЗ ще стартира общо
29 нови обекта на обслужвана от дружеството територия в Западна България, в които ще вложи общо 935 хил. лева. Дружеството планира да инвестира 134,6 хил. лв. в изграждането на кабелни линии в София, както и допълнителни 800 хил. лв. за проекти извън столицата. За присъединяване на
нови клиенти ще бъдат инвестирани 238 хил. лева.
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бизнес

ЙОВ България ще
представи двигателни
мостове и трансмисии
на Бата Агро 2016
Ф

ирма ЙОВ България ще вземе
традиционно участие в изложението
Бата Агро в Стара Загора, съобщиха
за сп. Инженеринг ревю от компанията. Международното селскостопанско изложение ще се проведе от 8 до
12 март т. г. на летището в града.
На щанд № W13 компанията ще
представи двигателни мостове и
трансмисии с марката Dana (Clark).
„ЙОВ България предлага пълен набор
от Spicer хидродинамични трансмисии и конвертори, способни да посрещнат и овладеят мощност от 50
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до 1000 конски сили (37-746 kW). Dana
предлага решения с хидродинамични
трансмисии за всяка off-highway нужда, включително трансферни кутии,
хидростатични
трансмисии,
Powershift трансмисии и конвертори.
Производителността на всяка машина зависи от способността на оператора за гладко и ефективно управление на превозното средство. Dana
обезпечава операторите с нужният
комфорт чрез електронни управления,
които оптимизират производителността и повишават лекотата на използване по време на изпълнение.

На щанда на компанията посетителите ще могат да се запознаят и
с предимствата на двигателните
мостове Dana, предназначени за натоварване от 1200 до 140 000 фунта (от 545 до 63 600 кг). Придържайки се към дизайна на широк спектър
от off-highway мостове, ние доставяме цялостна линия, която включва
едностепенни и планетарни двигателни мостове във версия неуправляеми и управляеми, автоматични
скоростни кутии и хидротрансформатори“, разказаха от ЙОВ България.
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Светлинното шоу
Luminale ще
трансформира
Франкфурт
по време на
Light+Building 2016

Близо 2500 изложители ще участват в тазгодишното издание на изложението Light+Buidling от 13 до 18
март във Франкфурт, Германия, а почти всеки втори от
над 210 000-те посетители е чуждестранен. Най-важните целеви групи за посетители на международния форум
са архитекти, интериорни дизайнери, проектанти, инженери, занаятчии и представители на сферата на търговията и промишлеността. На всеки две години индустрията представя най-новите си идеи в областта на осветлението, електротехниката, сградната автоматизация
и софтуерните решения за строителната индустрия по
време на водещото търговско изложение за архитектура и технология Light+Building. Основната тема на мащабното събитие тази година е енергийната ефективност.
„Интелигентните системни решения и модерният
дизайн представляват основата за подобряване качеството на живот, като едновременно с това дават
възможност да се отговори на много индивидуални нужди“, коментират организаторите на събитието.
Затова и основната тема на изложението ще бъде
„Където модерните пространства оживяват: цифрово
– индивидуално – мрежово“, като представители на индустрията ще демонстрират решения и технологии,
които повишават икономическата ефективност на сградата. Главните акценти на Light+Building 2016 ще включват цифровизацията, интелигентните сградни мрежи,
технологиите за сигурност и безопасност, тенденциите на пазара на осветление и въздействието на светлината върху човека.
Културен акцент по време на мащабното изложение
ще е светлинното шоу Luminale. То се провежда паралелно с Light+Building както във Франкфурт, така и в Офенбах, и предлага програма от редица забавления на посетителите на събитието. „През вечерите Luminale обединява града и изложбения център – близо 200 светлинни формации ще превърнат Франкфурт в международен
метрополис на светлината“, споделят организаторите.
Едни от най-атрактивните светлинни инсталации по
време на Luminale са на църквата „Св. Екатерина“ и музей „Mousonturm“.
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събития

Automatica ще даде цялостен
поглед върху най-новите
тенденции в автоматизацията
О

т 21 до 24 юни т. г. в Мюнхен,
Германия ще се проведе седмото
международно изложение за индустриална автоматизация и мехатроника Automatica. Тазгодишното издание
ще представи широк спектър от
технологии, включително: интегрирани решения за асемблиране; графични технологии за индустрията; индустриална роботика; професионална роботика в сферата на услугите;
IT2Industry – специализирано изложение за индустрията 4.0; задвижваща
техника; системи за позициониране;
управляваща техника; сензорни технологии; технологии за доставка и
безопасност.
„Изложението Automatica представя най-новите решения за целия индустриален сектор, тъй като на
практика във всички браншове иновациите в областта на роботиката
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и автоматиката са от решаващо конкурентно значение в световен мащаб“, коментират организаторите
от Мюнхенския панаир. „В
продължение на няколко години Automatica е платформата, където специалисти
от всички отрасли на промишлеността събират информация за най-новите
тенденции“, допълват те.
В предишното издание на
събитието през 2014 г. на площ от
55 000 кв. м своите решения представиха 724 изложители от 42
държави, 31% от които чужди. Събитието беше посетено от 34 500
души от над 100 страни.
Сред участниците в последното
издание бяха фирми от редица сектори като автомобилната индустрия, химическата промишленост,

електротехниката и електрониката, хранително-вкусовата промишленост, информационните и комуникационни технологии, строителството, дървопреработвателната
промишленост, металообработването, фармацията, производството на
хартия, опаковъчната промишленост, възобновяеми енергии, логистика и много други.
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интервю

Планираме да се
разрастваме в България
Грег Уотърс, президент и главен
изпълнителен директор на IDT,
пред сп. Инженеринг Ревю
Уважаеми г-н Уотърс, от какво бе продиктувано
решението Ви за закупуването на ZMDI? По какъв
начин портфолиото на компанията се вписва в
това на IDT? В какви пазарни ползи се изразява
това придобиване?

Открихме, че технологиите, които използваме, са
много близки до технологиите на ZMDI, а областта им
на приложение и целевите групи се допълват. Пример за
голямо предимство е фактът, че имаме сходна технология, но различни клиенти. ZMDI е много силна в автомобилостроенето, където ние не сме. От друга страна,
предимството на IDT е в телекомуникациите, центровете за данни, в някои технологии за смартфони. Допадна ни успешното съчетаване на тези сфери и възможностите, които дава подобно сътрудничество. Това, което ни кара да сме оптимистично настроени, е не просто непосредствената полза, но и потенциалното съчетание на тези продукти и технологии в бъдеще. Например ZMDI е експерт в областта на сензорите, а ние не.
Съществуват много различни начини за включването им
в нашата бъдеща дейност. Не на последно място, ZMDI
и IDT се допълват взаимно не само по отношение на
технологии и клиенти, но и от гледна точка на местоположението. IDT е със седалище в Калифорния, но същевременно е и глобална компания с локации в Северна Америка, Азия, а с придобиването на ZMDI и с много силно
присъствие в Европа.
Как се отрази тази сделка на непосредствената
Ви работа? Наложиха ли се сериозни организационни промени?

В допълнение към новите продукти и технологии, сега
IDT ще се развие и в автомобилостроенето. От организационна гледна точка ZMDI ще бъде управлявана като бизнес подразделение „Automotive & Industrial“. То ще бъде
ръководено от Франк Шулце и Франц Сентилеми, както
досега, така че в това отношение няма да има големи
организационни промени. В други области, където можем
да осигурим добавена стойност от обединението на
двете компании обаче, ще настъпи положителна промяна.
ZMDI е известна като компания, използваща
външни производствени мощности (fabless), ще
се промени ли това?

Не, защото IDT също е fabless. Необичайното е, че
fabless технологиите, които ZMDI използва, са идентични на тези, които ние използваме. Това е много позната
територия и за двете компании. Така че оставаме fabless,
но позицията ни спрямо външните доставчици сега е
много по-силна.
Какви са впечатленията Ви от европейския пазар и по-конкретно този в ЮИЕ и България?

Европа не е непознат пазар за нас – ако разгледате
бизнеса на IDT в исторически план, ще забележите, че
ние сме много силни в телекомуникациите, почти 40%
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от работата ни е именно в този сегмент. В Европа това
представлява 15% до 20% от приходите ни преди ZMDI,
а сега с добавянето на ZMDI ще стане много повече.
Европа е ключов пазар за нас и очакваме да нараснем още
в него. За пръв път идвам в България, но по-важно е не
впечатлението ми от едно посещение, а фактът, че постигнатите резултати са положителни. Ако разгледаме работата под управлението на Анелия Пергот с местния екип, ще забележим непрекъснат ръст в постигнатите резултати, който продължава от години насам.
Чувстваме се уверени, че имаме екип, който можем да
продължим да разрастваме. Също така бих казал, че полза от българския екип би имало и за някои от другите
предприятия на IDT, но реализирането на тази идея е в
самото си начало. Факт е обаче, че очакваме да се разраснем в България. Моята увереност идва от наблюденията ми, че местният екип може да се справи с интегрални схеми, фърмуер и софтуер с много бързи темпове.
Мисля, че това умение е голямо предимство навсякъде, и
е рядкост в цялата индустрия, така че намирам в това
сериозен потенциал за бъдещо развитие.
Ще продължите ли работата си с досегашните
партньори на ZMDI, или ще промените схемата
си на работа?

Ще има известна промяна в много области, но тя няма
да е стратегическа. Програмите, по които ZMDI работи, ще останат активни без изключение. По-голямата
част от дискусията се отнася за това какво друго можем да направим, за да ускорим и подобрим тези програми. Мисля, че няма да има сътресения по отношение на
стратегическата посока за развитие, но почти със сигурност ще генерираме ръст.
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интервю

Бяхме обявени за
партньор на годината
на Yaskawa в условията
на силна конкуренция
инж. Георги Генчев,
управител на Гемамекс Моушън Ко.,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми, г-н Генчев, наскоро стана ясно, че
фирма Гемамекс Моушън Ко. е удостоена с
престижна награда от Yaskawa. Бихте ли разказали на читателите какво по-точно е отличието и по какви критерии журито се спря
именно на Вас?
Всяка година Yaskawa Европа провежда среща с всичките си 73 партньори от регионите Европа, Близкия
изток и Африка, на която се отчитат годишните резултати, представят се нови продукти и се дискутират
плановете за новата година. Извършва се съответна
класация в съответствие с група критерии, като поважните са: годишен оборот, ръст на оборота спрямо
предходната година, участие в партньорските програми на Yaskawa, въвеждане на нови продукти на локалните пазари, маркетингово и търговско присъствие, осъществени интересни иновационни проекти и др.
Отличието е „Партньор на годината 2015“ и ни бе
присъдено в условията на силна конкуренция. Например
класирахме се пред Франция и Турция, които имаха удвоени годишни обороти.
Откога датира партньорството между Гемамекс и Yaskawa? С какво допринасят тези
отношения за успешното Ви пазарно присъствие?
Партньорството ни с Yaskawa се разви на два етапа.
Повече от 15 години предлагаме нейни инвертори и сервозадвижвания под марката Omron, а от 7 години директно като дистрибутори на Yaskawa. Отношенията ни са
белязани от дух на ползотворно сътрудничество. Предлагаме на нашия пазар не само перфектните продукти, но
така също консултативна и сервизна поддръжка от страна на Yaskawa. Съчетаваме предимствата на японската
техника, доставяна чрез немска логистика и немско-български мениджмънт. Предлагаме 5-годишна гаранция, конкурентни цени и богата функционалност.
Как българският пазар възприема предлаганите от Вас високотехнологични решения с марката Yaskawa?

26

Радваме се на добър прием на продуктите от страна
на нашия пазар. Те са оценявани като високонадеждни и
лесни за внедряване. Харесват ги както машиностроители, така и енергетици. Особено сме атрактивни при
високите мощности на честотните инвертори, където определено имаме силно пазарно присъствие.
Тъй като подобна награда е задължаваща, какви са плановете Ви за по-нататъшна работа
в посока популяризиране продуктите на японския производител? Кои продукти имат потенциал за развитие на местния пазар според Вас?
Като утвърден световен лидер в областта на задвижванията Yaskawa предлага енергийно ефективни решения, които сме представяли многократно пред Вашите читатели. От това лято ще разполагаме с нова
революционна в много отношения серия честотни инвертори. Излезе новата гама сервозадвижвания SIGMA7.
Като производител на световната марка роботи
Motoman и като мажоритарен собственик на VIPA с
богатото портфолио на PLC продукти, Yaskawa разполага със силата на „total solutions provider“ компания. Амбициите на Гемамекс Моушън Ко. са да хармонизираме
предлаганите от Yaskawa възможности към спецификата на нашия пазар.
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интервю

Мерките по ОПИК 2014-2020
ще понижат енергийната
интензивност на
българската индустрия
Калин Маринов, заместник-главен директор на
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“, Министерство на
икономиката, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Маринов, какви
дейности в областта на технологичното развитие и иновациите ще бъдат стимулирани
през новия програмен период?

Иновациите са един от основните фактори за осигуряване на конкурентоспособност на фирмено и национално равнище. Тяхната ключова
роля намира отражение в множество
стратегически програми и платформи през последните години и се приемат за основна предпоставка за
изграждане на икономика, базирана на
знанието. Очаква се индикативните
дейности, заложени в този инвестиционен приоритет, да доведат до
увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия
чрез създаването на необходимата
иновационна среда и инфраструктура за развитие на иновациите, стимулиране на дейностите за НИРД и
иновации на и за предприятията,
включително и чрез партньорства
между предприятия или между предприятията, научните институти и
висшите училища.
Общият ресурс, който ще бъде
насочен към Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на
Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020
(ОПИК), възлиза на над 295 млн. евро.
Основната разлика с предходния програмен период е по-голямата фокусираност благодарение на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация (ИСИС).
Как ще бъдат насърчавани
предприемачеството и капаци-
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тетът за растеж на МСП у
нас?

И тук са направени стъпки за поясен фокус, като се предвижда подкрепа за секторите, изведени като приоритетни съгласно Националната
стратегия за насърчаване на МСП.
Бенефициенти ще са стартиращите
и съществуващите предприятия, както и такива, развиващи своята дейност в областта на културните и
творческите индустрии, предприятия, развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на
населението, полагане на грижи и
здравеопазване, социално предприемачество и др. Очакваме постигане на
положителен ефект по отношение
устойчивостта на новосъздадените
предприятия, осигуряване подкрепа за
развитие на нови и конкурентоспособност на съществуващите предприятия, създаване и устойчивост на
работни места в тях.
През новия програмен период се
надяваме да бъдат подпомогнати
повече от 9000 предприятия чрез
безвъзмездни средства и финансови
инструменти и да се мобилизират
повече от 1 млрд. евро частни инвестиции.
Какви предприятия попадат в
сектора на високотехнологичните и средновисокотехнологичните промишлени производства?

Разпределението на МСП по сектори на високотехнологично и нискотехнологично промишлено производство е съгласно класификацията
за технологична интензивност на

Евростат. Групата на високотехнологичните и средновисокотехнологичните производства обхваща производството на химични вещества,
лекарствени вещества и продукти,
производството на компютри, електроника и оптика, производството
на електрически съоръжения, машини и оборудване, производството на
автомобили, ремаркета и превозни
средства.
На какви изисквания трябва да
отговарят проектните им
предложения по процедурата
за подобряване на производствения капацитет в МСП?

За да бъде успешно едно проектно предложение, т.е. да получи финансиране, то трябва да бъде ориентирано към постигането на ясно
измерими количествени резултати
и включените в него дейности да
съответстват на целите на ОПИК,
а в конкретния случай – по процедурата за производствения капацитет в МСП – да допринасят за постигане на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на
МСП“ от Приоритетна ос 2 на
ОПИК. Подкрепените проектни
предложения също така трябва да
са ориентирани към подобряване на
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качеството на продуктите и услугите на предприятията, да поставят фокус върху потенциала им за
реализиране на по-високи резултати
във веригата на формиране на добавена стойност и бързото осигуряване от тяхна страна на пазарна
устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда. Специфичните изисквания към кандидатите и проектите
от гледна точка на допустимост на
дейностите и разходите са предмет на конкретизиране в пакета
документи за кандидатстване (Насоки за кандидатстване и приложенията към тях), които се разработват за всяка една отделна процедура за безвъзмездна помощ.
Какви проекти и технологии
могат да бъдат финансирани в
областта на енергийната и
ресурсна ефективност?

И през този програмен период
отново се предвижда безвъзмездно
финансиране на бизнеса по една от
най-актуалните схеми – за енергийна ефективност. Подкрепа ще се
предоставя за повишаване ефективността на използваната енергия в
предприятията – в това число изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност. Отново ще се финансират дейности за
придобиване на активи, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, извършване на строителни дейности, които водят до намаляване
на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията,
свързан с производствения процес,
придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство
на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
Какъв е очакваният принос на
мерките в тази посока за ресурсно и енергийно интензивните производства в страната?

Очакваният принос се изразява в
повишаване на енергийната ефективност на предприятията, което ще
доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво
отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката, намаляване на производствените
разходи, повишаване на екологосъобразността, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в подкрепените МСП, подобряване ефективността на производствените процеси,
намаляване себестойността на продукцията, както и повишаване на конкурентоспособността на подкрепени-
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те предприятия. Целта е над 500
предприятия да получат безвъзмездни средства за мерки за подобряване
на енергийната си и ресурсната си
ефективност, което да доведе до
покачване до 93% на дела на МСП с
мерки за ефективност на ресурсите
при базова стойност от 85%.
С какви основни предизвикателства е свързан новият програмен период 2014-2020?

Основните предизвикателства,
пред които ще са изправени предприятията през новия програмен период
2014-2020, са свързани с изискването
за ориентирано към резултатите
изпълнение както на ниво програма,
така и на ниво конкретен проект.
Така например за всяка приоритетна
ос на ОПИК е включена „Рамка за изпълнение“, която залага ясни и измерими етапни и общи цели. В тази
връзка, всички процедури, които се
обявяват в рамките на ОПИК, ще се
фокусират върху постигането на
тези цели и резултати. Изпълнението на етапните цели, определени в
рамката за изпълнение, е предпоставка за окончателното разпределяне на
резерва за изпълнение (6% от целия
бюджет на програмата), като високата степен на неизпълнение на междинните цели за 2018 г. може да доведе до спиране на междинните плащания. За предприятията това означава, че в случай на сериозно неизпълнение на заложените в проектното
предложение индикатори от страна
на бенефициента ще се изисква
възстановяване на процент от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ.
На какво е необходимо да
обърнат внимание предприятията, за да имат проектите
им най-добър шанс да получат
финансиране?

С най-добър шанс за финансиране
ще бъдат проекти, при които е налице ясна взаимовръзка между целите и планираните резултати и индикатори, както и най-адекватното
съотношение между очакваните разходи и ползи.
В административен план кандидатстването и комуникацията между бенефициенти и Управляващ орган
за всички процедури по ОПИК вече ще
се осъществяват изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020, което ще
изисква повишено внимание от страна на бенефициентите за запознаване с електронния еквивалент на процедурните стъпки. Тази важна крачка със сигурност ще намали административната тежест върху тях и
ще сложи край на купищата документи, представяни на хартия.
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Българските инженери са
търсени зад граница заради
качественото обучение
проф. дтн инж. Георги Михов,
ректор на Технически университет - София,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми проф. Михов, през
2015 г. Технически университет-София отбеляза своя 70годишен юбилей. Много или
малко са те през Вашия поглед?

За мащабите на световното и европейското образоване, където има
университети с повече от 400-годишна история, 70 години за един университет са просто детска възраст.
За рамките на България обаче, за нейната нова история, това е период,
който дава възможност университетът да се изяви като лидер в европейското и световно образователно пространство. Всъщност това е
един период на възмъжаване и утвърждаване, период, който, с радост
можем да кажем, е съпътстван от непрекъснат възход. Започвайки от един
малък факултет преди 70 години, разраствайки се до най-голямото висше
техническо училище в България, ние
всъщност сме се утвърдили като институция, която всички в образователното пространство уважават и
чиито ценности и партньорство
биха искали да споделят.
Какво прави Техническия университет предпочитано място за студентите толкова
години - традиции, актуални
технологии или нещо друго?

Мога да кажа, че студентите са
привлечени от изброените неща дотук, както и от някои допълнителни, абстрактни фактори. Нека първо
да кажа, че за тези 70 години от
Университета са излезли повече от
130 хиляди инженери, специалисти,
които са намерили добра реализация
не само у нас, но и в много страни по
света. Това в голяма степен е формирало нашия авторитет. А потомците на тези инженери на практика
са закърмени с този авторитет. На
второ място, всепризнато е, че в
областта на висшето техническо
образование ние имаме най-големи
възможности. Непрекъснато из-
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вършваме стиковка на нашите учебни планове и програми с бизнеса, благодарение на което осигуряваме много добра реализация на тези, които
завършват. На трето място, това
е качеството на образователния
процес, който прави нашите дипломи абсолютно разпознаваеми в световното пространство. Нашите
завършващи студенти нямат никакви проблеми с признаването на своите дипломи, благодарение на което
могат спокойно да продължат образованието си в чужбина, както и да
намерят своята професионална реализация. Нещо повече, чуждите фирми, особено тези зад граница,
търсят български специалисти именно поради факта, че тяхното обучение е много качествено и те много
бързо се адаптират към конкретните условия в съответната фирма.
Партньорството с бизнеса е
от голямо значение за академичната общност, а ТУ-София
е добър пример за това. В каква посока би могло да бъде развивано то?

Ние работим с бизнеса в няколко
насоки. Едната е свързана с координирането на текущите учебни планове и програми, като по тяхна заявка въвеждаме отделни дисциплини
или отделни модули в съществуващи дисциплини. Освен учебно заведение, ние сме и организация, извършваща изключително голяма научноизследователска дейност. Имаме много добре развит кариерен център, в
който към момента са регистрирани около 97 български фирми. Ние
извършваме и т. нар. поръчково обучение. Когато дадена фирма поиска
да й бъдат обучени специалисти в
определена област, тя заявява пред
нас своите изисквания, а ние осъществяваме такова обучение.
Освен че ние се адаптираме към
бизнеса, той ни помага с провеждането на стажове и практики на наши

студенти, като практическото обучение на нашите студенти става в
техните предприятия. Това на практика е съобразено както с техните
конкретни нужди, така и с потребностите на студентите за придобиване на практически умения и навици.
Какви са непосредствените Ви
планове и цели за развитие на
Университета? Какво бихте си
пожелали?

Преди всичко си пожелаваме много
здраве, защото имаме още много
работа. Истината е, че имаме едно
много добро наследство, което трябва непрекъснато да се защитава и
обогатява. Това е наш дълг. Тъй като
е необходимо материалната и учебната база да се поддържат на високо
съвременно ниво, трябва именно там
да насочим нашите усилия. Това, разбира се, не може да стане без помощ.
Правим изключително много в посока
на това да участваме в европейските проекти, свързани с образованието. Стремим се да разширим връзките си с другите университети по
линията на обмен на преподаватели
и студенти, по линията на съвместна научноизследователска дейност,
защото това ни дава възможност да
си сверим часовника и да бъдем в крак
с времето. Колкото повече разширяваме тази си дейност, толкова повече са гаранциите, че нашият университет ще запази лидерската си позиция не само у нас, но и в регионален
мащаб.
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Сервиз на
индустриални
машини в
България
Списанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, посвещава своята рубрика „Във фокус“
в брой първи за 2016 година на сервизната дейност на индустриални машини в страната. За целта
поканихме някои от водещите компании, предлагащи услугата в България, да ни разкажат за организацията си на работа в областта. Представяме ви коментарите им, подредени по азбучен ред.

Предлагаме комплексни сервизни услуги в
областта на хидравличните системи
От 2013 г. Бюро за Развитие Техника е сертифициран
сервизен център на Bosch Rexroth, единствен за България. Всички дейности отговарят на стандартите на
водещия световен производител. Сервизните инженери
преминават ежегодни специализирани обучения за повишаване на тяхната квалификация и компетентност.
Фирмата извършва пълната гама от сервизни услуги
– диагностика на компоненти и системи, ремонт, тест,
модернизация, обучения, консултации.
Всички ремонтирани изделия се тестват и настройват на специализиран стенд. Влагат се само оригинални
части на Bosch Rexroth, което гарантира висока надеждност и сигурна работа. Пропорционалната и серво
техника се ремонтира в заводите в Германия.
На нашите клиенти предлагаме и абонаментно сервизно обслужване, което включва пакет от услуги и
преференции, в това число превантивна и планова поддръжка на хидравличните системи с цел безаварийна
работа, намаляване на престоите и загубите.
Нашите специалисти се фокусират върху контрола и
поддържане чистотата на хидравличното масло като
важен фактор за надеждната работа на системите.
Предлагаме off-line филтрационни станции (мобилни и
стационарни) с висока степен на ефективност, които
отдаваме и под наем. Мобилната станция е подходяща
и за пълнене на машините с ново масло за гарантиране
класа на чистота. Фирмата разполага с уреди за измерване на чистотата на хидравлично масло и наличието
на вода, съгласно стандартите: ISO 4406:1999; NAS1638
– 01/1964; SAE AS 4059:D.
Част от портфолиото дейности на Бюро за Развитие Техника е модернизацията на съществуващи и из-
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граждането на нови хидравлични системи. Произвежданите хидравлични агрегати се проектират от нашите
специалисти по задание на клиента.
Нашите клиенти могат да се възползват и от експертни консултации за правилна поддръжка и експлоатация на хидравличните системи за постигане на тяхната оптимална надеждност.
За специфичните нужди на производствените предприятия предлагаме курсове за обучение по хидравлика.

Бюро за Развитие Техника

Държим на партньорството с
клиентите си през целия технологичен
процес
Основната сервизна дейност в ЕМВЕКО се поема от
централния офис на фирмата в гр. София. Тук е ситуиран
сервизният ни персонал – 8 техници. Всички те са с
техническо образование и са преминали обучения за работа и сервизиране с машините, които предлагаме. Тези
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техници са разделени на мобилни групи, които покриват
голяма част от територията на страната. Ежеседмично се изготвя график с планираните посещения при клиенти във връзка с инсталация, монтажи, ремонти или
обслужване на оборудването. Фирмата разполага със
сервизни бусове, с които се придвижват техниците ни.
Фактът, че сме представители също така на производител на професионални инструменти, какъвто е USAG,
ни позволява винаги техниците ни да са снабдени с всички възможни инструменти, необходими за ежедневната
им дейност. В офиса ни в София се намира и складът ни
за резервни части, като наличността, която поддържаме на склад, е на стойност 200 хил. лв. Всичките тези
резервни части са определени на база дългогодишния ни
опит и препоръките от фирмите производители. Освен
в София, в офисите ни в градовете Варна и Бургас също
имаме по 1 сервизен техник, който отговаря за съответния град и регион. Разполагаме с необходимата техническа документация за всички машини, които продаваме и обслужваме.
Услугите, които фирмата предлага на своите клиенти, са инсталиране, обучение за работа с оборудването,
гаранционна и следгаранционна поддръжка. Все по-често
срещано е и предпочитанието на клиентите за абонаментна поддръжка на оборудването. В случаите, когато
се налага ремонт на оборудване, което е лимитиращо за
технологичния процес, по желание на клиентите имаме
възможност да предоставим оборотно такова до завършването на ремонта.
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Основното, на което държим при взаимоотношенията ни с клиента, е да бъдем не просто негов доставчик
на оборудване или сервизни услуги, а да ни възприема като
партньор, на който може да се довери по време на целия
си технологичен процес. Това започва още от възникването на неговите нужди, когато се явяваме консултанти, базирайки се на нашия опит, както и на опита на
партньорите ни производители на машините и технологиите, които предлагаме. Заедно с клиентите търсим
най-доброто решение и извървяваме заедно целия път до
реализацията не идеята.
Основното, на което залагаме, за да се случи това, е
нашият персонал – както търговският, така и сервизният – хората, които са в непрестанен контакт с клиента. Повечето от хората ни са от дълги години в ЕМВЕКО, познават отлично всички аспекти от дейността на
фирмата и стандартите, които сме си определили при
работата и обслужването на клиентите. Всички са преминали вътрешнофирмени обучения, някои от тях и обучения в заводите на чуждестранните ни партньори.

Христо Генчев,
изпълнителен директор, ЕМВЕКО АД

Гъвкавата ни структура позволява да
отговорим оптимално на нуждите на
нашите клиенти
Ер Ес Те ЕООД разполага с добре оборудвана мобилна
група, която извършва основен ремонт както на място,
така и в базата ни. В зависимост от машините предлагаме и заместваща техника под наем, това дава възможност да се избегне прекъсване работата на предприятието. Клиентите ни може да разчитат на висококачествен гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички
предлагани продукти. Нашият технически персонал е
обучен и квалифициран за работа с широка гама от използваните марки компресорна и вакуумна техника и през
годините сме натрупали богат опит при ремонти с
висока сложност и нестандартни ситуации.
Екипите ни могат да извършват ремонтни дейности
както в нашия сервиз, така и на място в удобно за клиента време. Разполагаме с богати складови наличности
за най-популярните консумативи и резервни части:
въздушни и маслени филтри, сепаратори, графитни ламели за помпи, филтри за графитен прах, резервни части на слад и с бърза доставка за спешен ремонт.
През годините Ер Ес Те ЕООД успя да съхрани и развие
своя най-голям ресурс – служителите си. Въпреки че мащабът ни не е голям, смело можем да твърдим, че днес
гъвкавата ни структура позволява да отговорим на
нуждите на нашите клиенти оптимално.
Участвали сме в проекти от обществено значение и
наши клиенти са знакови предприятия, които разчитат
на нашата експресна и навременна реакция.
Всеки от нашите доставчици – на машини, аксесоари
и консумативи – гарантира изключително високи стандарти на качество и притежава сертификат DIN EN ISO
9001, това позволява да се покрият и най-високите изисквания на нашите клиенти за тяхното производство.
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Близо две десетилетия ние сме
тук, за да осигурим висококачествена техника
за сгъстен въздух
и вакуум. Със сигурна поддръжка
и бърз сервиз ние
даваме спокойствието, че производството на
нашите клиенти
ще функционира
безпроблемно.
Още от самото начало работим с едни от
водещите производители на компресори в Европа –
RENNER GmbH Kompressoren.
От 2003 г. сме изключителен представител на немския производител на вакуумна техника Gebr. Becker
GmbH. Следва включването ни в световната сервизна
мрежа на испанската Pedro Gil SA. Днес в списъка на
нашите партньори са още Gardner Denver Drum Ltd. –
компресори за пневмотранспорт и Gardner Denver
Schopfheim GmbH – газови компресори.
Организацията на работа на Ер Ес Те ЕООД позволява
висока ефективност и оптимално разпределение на енергията при преследване на основната ни цел, а именно –
да подсигурим на нашите клиенти комплексна услуга по
отношение на доставката, монтажа, гаранционното и
следпродажбено обслужване, както и сервиза на техниката, свързана със сгъстен въздух и вакуум. Държим на
дългосрочни партньорски взаимоотношения както с нашите клиенти, така и с доставчиците ни.
Ние знаем, че нашите клиенти се нуждаят от високо
качество на разумна цена и именно там се фокусират
нашите усилия.

Ася Здравкова, мениджър маркетинг,
Ер Ес Те ЕООД

Сервизите ни са оборудвани с
оригинални стендове и инструменти за
сервизно и гаранционно обслужване
Повече от 15 години фирма ИПО представлява на
българския пазар редица световно утвърдени производители на индустриални машини и агрегати. През 1998
г. Cummins Inc., световен лидер в проектирането и производството на дизелови двигатели за индустриални
приложения, избира ИПО ООД за свой официален дилър
за България. В портфолиото на фирмата се нарежда и
дилърството на утвърдения японски производител на
индустриални двигатели Yanmar, както и производителя на автоматичните скоростни кутии Allison. Водещия американски производител на дизелови генератори Cummins Power Generation (CPG), част от групата на
Cummins Inc., също избира ИПО ООД за свой дистрибу-
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тор на българския пазар.
На разположение на клиентите на фирмата е надеждната и добре развита сервизна мрежа в страната.
Всеки един сервиз е оборудван с всички необходими оригинални стендове и инструменти за извършване на сервизно и гаранционно обслужване, частични и основни
ремонти на всички модели двигатели Cummins и Yanmar,
генератори CPG и скоростни кутии Allison. Освен стационарните сервизи в София, Карлово, Варна, Панагюрище
и Етрополе, ИПО ООД разполага и с напълно оборудвани
мобилни сервизи, които могат да извършват сервизно
обслужване или частични ремонти на място при клиента във всяка една точка на България.
Специално проектираната за сервизна дейност сграда на 5 нива в гр. София, помещава специализираните
сервизи за двигателите Cummins, Yanmar, скоростните
кутии Allison и дизелови генератори Cummins Power
Generation. По двигателите Cummins, Yanmar и скоростните кутии Allison, тук се извършват техническо обслужване (ТО), както и гаранционни, текущи и основни ремонти. Сервизът разполага с всички необходими диагностични софтуерни програми за извършване на специализирана диагностика нa двигателите и предавателните кутии, както и специализирани стендове за техния ремонт
и изпитване. Поддържаният склад с голямо разнообразие
от оригинални резервни части и консумативи, заедно с
готовността на сервизните автомобили, гарантират
на клиентите експресно обслужване. Постоянният
достъп до централните складове на Cummins, Yanmar и
Allison и близкото партньорство с производителите, от
друга страна, осигуряват доставката на неналични резервни части до 3 дни от поръчката.
В сервизната база в гр. София се помещава и оторизираният Bosch Diesel Centre, който извършва диагностика и ремонт на всички горивни системи Bosch. От
2015 г. насам дизеловият център на ИПО ООД е оторизиран сервиз за горивните системи и на Delphi, покривайки целия им продуктов диапазон.
Напълно обновеният централен сервизен комплекс на
фирмата, базиран в гр. Карлово на площ от 1200 кв. м
също дава възможност за извършване на диагностика,
техническо обслужване и ремонт на двигатели Cummins
и Yanmar, скоростни кутии Allison и дизелови генератори Cummins Power Generation. Обособени са зони за разглобяване, измиване, настройка и калибровка за отдел-
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ните части и възли. С помощта на осемтонен мостов
кран отделните елементи се транспортират в различните сектори. Сградата бе отличена от конкурса „Сграда на Годината“ 2015 със специалната награда за индустриална сграда, отличаваща се с изключително иновативен дизайн и архитектура.

ИПО ООД

Основни наши предимства са
професионалният екип и високото ниво
на оборудване
Вече 4 години ЙОВ България е оторизиран продуктов
и сервизен център на Балканите за компоненти Dana
Spicer Off Highway. Ние предлагаме на клиентите си бързо
и качествено обслужване на хидродинамични трансмисии и двигателни мостове от марките Dana (Clark),
Carraro и др. Основните ни предимства се изразяват във
времето за доставка на оригинални резервни части,
професионален екип и високото ниво на оборудване.
Разполагаме с ремонтна база, съобразена изцяло с
изискванията на световния концерн Dana Spicer – стенд
за тестване на отремонтираните компоненти, машини за химическо и прахово почистване на отделните
детайли, спомагателни металообработващи машини,
калибрирани инструменти и др. Цялостният процес на
сервизиране преминава с пълна техническа информация
и документация. Като допълнение разполагаме с възможност за мобилен сервиз и доставки на резервни части в
срок 24 - 48 часа. Основните ни клиенти са в минната
индустрия, селскостопански машини и пътностроителна механизация.
От 2015 г. фирмата насочва развитието си и към
сертифицирането за партньорство с резервни части и
сервиз на Carraro – масово разпространени продукти за
селското стопанство и строителната техника – двигателни мостове и хидродинамични трансмисии, които
при правилна поддръжка и експлоатация са доста надеждна конструкция.
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Над 60% от тракторите са с вградени предни двигателни управляеми мостове Dana Spicer off-highway, частично и задни. Останалите са основно с продукти Carraro и ZF.
Изградената вече мрежа от клиенти изисква увеличаване обхвата на предлаганите услуги. ЙОВ България използва
тази възможност, за да предлага сервизно обслужване и на
останалите марки в секторите: селско стопанство и
пътностроителна техника (Carraro и ZF и др.), минна индустрия (Kessler, Funk, Twin Disc и др). Ние гарантираме използването само на оригинални резервни части и изпълнение
съгласно препоръките на завода производител.
Освен оригинални резервни части, ние предлагаме нови
и отремонтирани цели компоненти – двигателни мостове и трансмисии по програмата „buy-back“ – клиентът
връща стар компонент, оценява се в сервизния ни център
и след това се приспада от цената на новото изделие.
От т. г. фирмата сервизира задвижващи системи за
стационарни апликации или пълен ремонт и обслужване
на стационарни редуктори за различните сегменти в
хранително-вкусовата, металo- и дървообработващата
промишленост, пречиствателни станции, опаковъчни
машини, както и при ветрогенераторите. Ние сме оторизиран продуктов и сервизен център на лидерите в
производството на планетарни, конусно-цилиндрични
редуктори и аксиално-бутални хидростатични системи
Brevini Riduttori и PIV Drives.
Ние препоръчваме на нашите клиенти да се стремят
към планово сервизиране – всеки компонент (мост,
трансмисия, редуктор и т. н.) има „планиран живот“ от
производителя, измерен в изработени моточасове и при
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достигането им, заводът производител препоръчва
пълно обслужване - смяна на лагери, пружини и уплътнения, за да се гарантира безпроблемното му функциониране. При неспазване на препоръките на производителя се
получават аварийни повреди.

Атанас Бойков, сервизен мениджър,
ЙОВ България

Детайлното познаване на наличното
оборудване значително опростява
решаването на възникнали проблеми
Фирма Киров Компресори ЕООД предлага на българския пазар компресори за сгъстен въздух и оборудване за
неговата подготовка. Предлаганото оборудване е от
водещата в световен мащаб американска фирма Ingersoll
Rand. Също така предлага и професионални пневматични и акумулаторни инструменти Ingersoll Rand.

За всяка фирма, предлагаща индустриално оборудване, сервизната дейност е от особено значение. Клиентите се интересуват от организацията на фирмения
сервиз преди да вземат решение за закупуване на оборудване. Добрият сервиз дава сигурност за дейността
на клиента в бъдеще.
Сервизната дейност на Киров Компресори ЕООД е изградена на регионален принцип, като основната сервизна
база е в град София. Фирмата разполага със сервизни
инженери в градовете София, Стара Загора, Варна, Шумен, Велико Търново и Враца. По този начин е обхваната
цялата територия на България и времето за реакция при
сигнал за нередности в работата на компресорното оборудване се съкращава значително. Освен това регионалните сервизни инженери познават в детайли наличното
оборудване и неговата история, с което значително се
опростява решаването на възникнали проблеми.
Сервизните инженери са квалифицирани и преминали
необходимите курсове на обучение във фирмения сервиз
и в заводите на фирмите производители на компресорно оборудване. Разполагат с фирмени автомобили и необходимите инструменти и измервателни уреди.

Христо Цаловски, управител,
Киров Компресори ЕООД
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Сервизните ни специалисти
участват в изграждането на
нашите машини и ги познават в
детайли
Обезпечаването на сервиза на машините е първостепенна задача, която сме решили още в началото на нашата дейност. Всички машини с марката РАИС са с 24
месеца сервизно обслужване, бърз и компетентен сервиз, осигурени в наличност резервни части, което гарантира максимална бързина на сервизната услуга. Сервизът
на РАИС е с ресурсна и кадрова обезпеченост, а всяка
продажба на машина е придружена с пуск, обучение и
консултация на клиента по отношение на програмиране
и технология.
Сервизната ни дейност е едно от нашите предимства. Наред с добрата цена, доброто качество, високата производителност и продуктивност на машините,
които произвеждаме, клиентите ни могат да се радват
на качествена и много конкурентна сервизна услуга.
Сервизните ни екипи реагират, винаги водени от разбирането, че за един инвеститор е от голямо значение
минималният престой на машините.
Другото наше предимство е, че сервизните ни специалисти участват в изграждането на нашите машини и
ги познават в детайли. Бих казал, че в това отношение
малко фирми биха могли да ни бъдат конкуренти.
Освен наши машини, ние предлагаме на пазара машини на най-големите производители в Япония като CITIZEN,
MIYANO, OKK Corporation и NIKKEN. Това ни задължава и
не бихме си позволили да продадем тяхна машина без
сервизният ни екип да познава машината наистина в
детайли.
Квалификацията на сервизните специалисти е от
огромно значение, защото, ако машината се поддържа
недостатъчно професионално, ремонтите впоследствие излизат скъпо. Затова в сервизната дейност
залагаме на поддръжката и профилактиката. Профилактичните прегледи са заложени в софтуера на машината. На екрана излиза съобщение, че е дошъл срокът за
профилактика и клиентът трябва да се обърне към нас.
А има възможност и машината да изпрати директно
съобщението при нашите сервизни специалисти.
Всъщност, освен гаранционно обслужване, в дейността на сервиза на РАИС са включени и още няколко дейности, сред които, както казах, периодична профилактика на машините, модернизация, изразяваща се в допълнително монтиране на управляеми оси, монтиране на
модули за осъществяване на специфични технологични
операции и др., програмно измерване и настройка на
геометрията на механичните възли, архивизация на
данни.
Разбира се, разстоянията са от значение. Бих могъл
да навляза в конкретика и да кажа на практика как осъществяваме нашата сервизна дейност в Швейцария,
например. От близо година там имаме установени партньорски отношения с Argonag AG едно от известните
имена в нашия бранш. Те продават наши машини и чрез
тях осъществяваме сервизната дейност, като това не
изключва при специални изисквания на клиента наш спе-
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циалист да отиде на място и съвместно да потърсим
решение. Ние разчитаме на нашите партньори по места, а те имат пълно съдействие от специалистите на
РАИС.
С навлизането на новите технологии сервизът стана още по-обезпечен по отношение на възможността на
реакция от разстояние. Софтуерът на нашите машини
е изработен така, че машината дава съобщения превантивно и може да се реагира още преди да е настъпил
някакъв проблем и ние можем да я диагностицираме от
разстояние.
Новите технологии съкращават и времето за реакция, а това означава, че съкращават разходите, защото
клиентите получават решението си по интернет. В
този смисъл освен на качество и коректност, мога да
кажа, че клиентите ни могат да разчитат и на изключителна бързина от наша страна.

инж. Нишан Бъздигян,
управител, РАИС

Клиентите ни могат да разчитат
на бърза и професионална помощ
Сервизната дейност на всеки един производител на
машини и оборудване е не по-малко важна от самото
производство на неговия продукт. Това важи особено в
днешно време, когато много потребители на машини
работят в непрекъснат режим и произвеждат огромни
серии детайли или пък уникални, сложни, голямогабаритни детайли, отнемащи много време и ползващи скъпи
инструменти. В тези случаи времето на престой на
машината е критично за много производства.
Като част от фирмената философия и политика на
ФАНУК в цял свят е изградена мрежа от локални сервизни центрове. По този начин се гарантира близостта до
клиентите и бързата реакция при необходимост от
сервизна интервенция. За фирма ФАНУК е важно да даде
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увереност на своите клиенти, че където и да се намират те могат да разчитат на бърза и професионална
помощ и своевременна доставка на резервни части.
Неслучайно бе анонсирано и новото мото на фирмата
„Service First“, защото най-добрата реклама за един продукт на пазара, освен неговите технически качества и
надеждност, е и осигурената му качествена поддръжка
и резервни части.
За Европа централата на ФАНУК е разположена в
Люксембург. Тя включва обширна изложбена зала, оборудван на най-високо технологично ниво ремонтен център,
голяма складова база и офиси. Допълнително в цяла Европа ФАНУК разполага със 17 локални центрове (в 17 страни) и множество сателитни офиси, с което на практика
покрива всички европейски държави.
Сервизната територия на ФАНУК България ЕООД
включва и Румъния, Гърция, Македония, Албания и Кипър.
Офисът на фирмата се намира в София и разполага с
демонстрационна зала и склад за резервни части, с което допълнително се съкращава времето за реакция.
Освен сервизните инженери в България, фирмата разполага и със сервизни инженери, базирани в Румъния и в
Гърция.
Самият процес на сервизно обслужване започва след
получаване на запитване от страна на даден клиент за
възникнал проблем, при което сервизният отдел събира
цялата предварителна информация, която се отнася за
конкретната машина и вграденото в нея оборудване на
ФАНУК. Тази информация като цяло се предоставя от
клиента, а също така и от базата данни с инсталирани
ЦПУ системи, робомашини и роботи.
След извършване на анализ се определят необходимите резервни части, които, ако не са налични в локалния
склад, се доставят от складовата мрежа на ФАНУК в
Европа. Тази доставка се извършва в рамките на 24 часа.
След подсигуряването на необходимите резервни части
нашият сервизен инженер извършва необходимия ремонт, за което се изготвя съответният сервизен отчет, удостоверяващ пред клиента извършените дейности и вложени резервни части. Преди всичко се използват оригинални резервни части с осигурена едногодишна гаранция. Поддържаме резервни части за целия жизнен цикъл на даден продукт на ФАНУК. За ЦПУ системите например гарантираме повече от 25 години налич-
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ност на резервни части. Друго изключително важно
предимство е нашият екип от висококвалифицирани
сервизни инженери, които са мотивирани да помогнат
за разрешаването на възникналите проблеми. ФАНУК
отделя изключително внимание на подготовката на
сервизните инженери, като постоянно поддържа тяхната квалификация чрез специализирани курсове в Европа и
Япония.
Допълнително при подмяна на дефектиралата резервна част тя бива изкупувана от ФАНУК на преференциални условия (ако подменената част подлежи на ремонт),
което е още едно допълнително облекчение за нашите
клиенти.
ФАНУК България също така предлага възможността
клиентите ни да се възползват от превантивно обслужване на ЦПУ, роботи и робомашини, като това е изцяло
съобразено с техните потребности. Този подход - постоянно наблюдение и минимални корекции, които се
извършват по време на превантивното обслужване,
позволява свеждане до минимум на непредвидените, аварийни спирания.

Емил Цветков, сервизен мениджър,
ФАНУК България
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Универсална кръглошлифовъчна
машина STUDER S33
Най-доброто решение на Вашите индивидуални изисквания
По-нататъшното развитие на доказалата се на пазара Кръглошлифовъчна машина S33 предлага на производителите на инструментална екипировка, поддоставчиците, и на транспортния отрасъл важни предимства: С едно захващане могат да бъдат шлифовани още повече елементи от геометрията на детайлите! Новата
шлифовъчна глава с три шлифовъчни диска дава възможност детайлите да бъдат обработвани на една установка и още по-бързо - това означава пълна обработка
от най-висока класа!
В допълнение към добре познатата шлифовъчна
глава, която се използва под ъгли от 0° и 30°, новата универсална глава може да бъде оборудвана допълнително с два
шпиндела за външно и един шпиндел за вътрешно шлифоване.
И двата външношлифовъчни
диска с размери ∅ 500 x 63 mm
(80/110mm Form 5) са позиционирани вдясно. Универсалната
глава може да се завърта ръчно през 2,5° или се доставя с автоматична ос В с хиртов съединител със стъпка през 1°. За
вътрешно шлифоване се използват предимно високочестотни шпиндели.
Интелигентната конструкция на Studer S33 позволява постигане на до 1/3 по-голяма дължина на шлифоване спрямо конкурентните продукти. Във връзка с раз-

положението на шлифовъчните дискове вдясно, винаги
следва да се има предвид редуцирането на ефективната
дължина на шлифоване при работа с по-малко от 30°.
Актуалната конфигурация на Studer S33 включва система за ЦПУ и интегриран компютър. Така става възможно приложението на новия WIN-потребителски интерфейс на Studer.
По този начин модулите
на програмния софтуер
Studer-GRIND, който
програмира технологии
за шлифоване, са инсталирани директно в Управлението.

Ключови характеристики на Studer
S33 са:
•Уникално разположение на моторните шпиндели.
•Изключително лесна пренастройка от шлифоване между центри към шлифоване в патронник.
•Въртяща маса на машината.
•Възможност за ос С за профилно шлифоване и шлифоване на резби.
•Машинна основа от GRANITAN.
•Голям избор от опции и принадлежности.
Фирма ГАЛИКА предлага ексклузивен оторизиран сервиз
и извършва гаранционен и извън гаранционен ремонт на
машини с марката STUDER.

Представител на
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електроника

Съвременни
компоненти
за разпределено
захранване (POL)
Н

Стефан Куцаров

епрекъснатото нарастване
на възможностите на електронните системи неизбежно води до усложняване на структурата им, което, заедно с изискванията за все помалки захранващи напрежения, е причина за нарастване на консумирания
от захранващия източник ток и
съответно на създавания от него
пад на напрежение върху свързващите проводници. За ограничаване на
този проблем в началото на 80-те
години на миналия век възниква иде-
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ята за разпределено захранване с
популярни термини Distributed Power
Architecture (DPA) и Distributed Power
System (DPS), като първият реализиращ го прибор е пуснат в продажба
през 1984 г. Същността на разпределеното захранване при електронните системи е подробно описана
в бр. 7/2008 на списание Инженеринг ревю, а в бр. 4/2012 са разгледани особеностите на разпределеното цифрово захранване. Приложенията на тази технология
продължават да се разширяват, което определя постоянната поява

на нови компоненти за реализацията им. Съществена особеност е, че
основният тип компоненти при
създаването на разпределено захранване са модулите, благодарение
на малките им размери, ниска цена
и дълъг експлоатационен срок. Тези
качества се дължат на реализацията им с интегрални схеми (ИС), на
които в статията е отделено помалко място. В съответствие със
заглавието на статията в нея с
малки изключения са разгледани компоненти, пуснати на пазара след
01.01.2012 г.
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Фиг. 1.

Разпределеното
захранване
Структурата на DPA в устройствата с мрежово захранване, ползвани в съвременните компютърни
и комуникационни системи, в индустрията и медицината, е показана на
фиг. 1.
Мрежовото напрежение U LINE
обикновено е в широки граници, например 80-265 V и чрез преобразувателя на променливо в постоянно
напрежение AC/DC (AC/DC Front-End
Power Supply) от него се получава
нестабилизираното постоянно напрежение UDC1 между няколко десетки и няколко стотици V, като популярни стойности са 24 и 48 V.
Блокът DC/DC с галванично разделяне (Isolated DC/DC Converter,
Intermediated Bus Converter или IBC,
IBA Converter) го преобразува в пониското UDC2 (типични стойности
между 5 и 14 V) и от него всеки преобразувател без галванично разделяне (Non-isolated Point-оf-Load DC/DC
Converter) POL осигурява на товара
си стабилизирано напрежение ULi.
Частта от фиг. 1 без блока AC/DC
е съвременната и масово използвана структура с междинна шина
(Intermediate Bus Architecture) IBA с
типичен брой изходи от 1 до 4 (типични стойности на напреженията
1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 и 5 V) и по-рядко
повече. Значителни са и самостоятелните приложения на IBA в устройства, захранвани с UDC1 от постояннотокова мрежа, например
класическите проводникови комуникационни мрежи. Основните предимства на DPA са възможността за
захранване на товари с големи токове и малки напрежения, осигуряването на къси и с малки отскоци пре-
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ходни процеси, разпределяне на няколко
места на отделяната топлина, намаляването на размерите
и цената на устройствата. Не по-малко
важно е, че при повреда на един или повече
POL останалите продължават да работят.

Преобразуватели на
променливо в постоянно
напрежение
Все още наричани и токоизправители (Rectifier), към техните основни функции (токоизправяне и изглаждане на пулсациите) в разпределеното захранване практически задължително се прибавя корекция на фактора на мощност (PFC) с цел максималното му приближаване до 1 и
съответно свеждане до минимум
нежеланото доставяне на реактивна енергия на устройствата. За
целта преобразувателите съдържат отделен блок за PFC, съвременните ИС за чиято реализация са
разгледани в статията „Интегрални схеми за корекция на фактора на
мощност“ в бр. 7/2014 на списание
Инженеринг ревю. Те практически
винаги са под формата на модули,
като към работата им няма никакви специфични изисквания от гледна точка на DPA. Независимо от
това не са рядкост производителите, които отбелязват в каталозите, че те са подходящи и за системи с POL. В общ случай при избора
на преобразуватели AC/DC се препоръчват такива за комуникационни системи (вкл. базови станции на
GSM мрежите), индустриални апаратури и офис оборудване. Типичен
пример е серията MVAC250 от 8
модула на Murata Power Solutions за
изходни напрежения 12, 24 и 50 V и
изходни токове между 0,4 и 20,8 А
(максимална изходна мощност 250
W), както и серията VIA PFM на Vicor
за 24 и 48 V при максимална мощност 400 W.

Съществуват и преобразуватели
на напрежението от постояннотокови мрежи или други източници,
които също се означават като
Front-End Power Supply. Пример е PSD1100-12 на Cui Inc за VDC1=40-72 V,
VDC2=12 V и мощност върху товара
1100 W.

Преобразуватели DC/DC с
галванично разделяне
Според зависимостта на UDC2 от
UDC1 съществуват 3 типа IBC, които в статията ще бъдат означени
като тип А, В и С.
Преобразувателите тип А (Fixed
Ratio IBC) са с фиксирано предавателно отношение (Transfer Ratio) TR, което означава неизменно UDC1:UDC2 с
типични стойности 4:1 и 5:1, т. е.
изходното напрежение е нестабилизирано и 4 или 5 пъти по-малко от
входното. Независимо от този недостатък те са най-масово използваните поради най-големия им коефициент на полезно действие η със
стойности, достигащи 98% (такъв
процент от входната електрическа мощност се получава на изхода).
Резултатът е голяма плътност на
монтажа на модулите при малки
размери и ниска цена.
Тип В са стабилизираните модули (Fully Regulated IBC, Regulated IBC)
с практически неизменно UDC2 при
промени на UDC1 . Това се оценява
чрез параметъра коефициент на
стабилизация по вход (Line Regulation) LR, който показва с колко
процента се изменя UDC2 при промяна на UDC1 между минималната и
максималната си стойност (типично няколко десети от процента) или
с колко mV е това изменение (обикновено няколко десетки). Принципът
на действие на модулите е същият,
както на ключовите стабилизатори с галванично разделяне (Isolated
DC-DC Converter) в електронните
апаратури, а подробности за новостите при тях могат да бъдат
открити в статията „Преобразуватели на променливо в постоянно
напрежение за РСВ монтаж“ в бр. 6/
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Таблица 1. Модули на DC-DC преобразуватели с галванично разделяне.
№

Модел (тип)

UDC1,V; ( ,%) [UISOL,V];
{TR}

Производител

1
PY810-Q48-S3 (А)
Cui Inc
18-75; (79) [1500]; {4:1}
2
BMR4560000/002 (B)
Ericsson
40-60; (96,8) [2250]
3 DRQ-12/50-L48 Series (B) Murata Power Solutions
44-60; (96) [2250]
4
MEF1S0505SP3C (A)
Murata Power Solutions
4,75-5,25; (73) [3500]
5
CC30-2405SFP-E (C)
TDK-Lambda
18-36; (92max) [1000]
6 IB050Q096T8036-60 (A)
Vicor
36-60; (98max) [2250]; {5;1}

UDC2,V; (Po,W) [Io,A];
{URIPL,mVp-p}

LR; (LdR) [MTBF,kHrs]

Раб. темп. обхват, oС
(размери, mm) [брой в серията]

3,3; (8) [0,12-2]; {80}
12; (468) [0-39]; {50}
12; (600) [0-50]; {150}
5; (1max) [0,2]; {10}
5; (30) [0-6]; {50}
9,6; (850) [80]

±0,2%; (±0,5%) [1000]
31mV; (5mV) [2900]
100mV; (120mV) [3200]
0,25%; (0,3%) [1051]
-

-40 +85; [16] (50,8x25,4x11,7)
-40 +90; [7] (57,9x36,8x11,3)
-40 +85 (58,4x36,8x27,9)
-40 +85; [16] (19,7x10,2x6,15)
-40 +85; [8] (38,4x33,5x8,3)
-40 +85; [15] (58,4x36,8x7,7)

Таблица 2. Модули на аналогови POL.
№

Модел

UDC2,V; ( ,%)
[UUVLO,V]

Производител

1
ISL8203M
Intersil
2
MHP8566
Microsemi
3 OKLF-T/25-W12N-C Murata Power Solutions
4
OKL-T/3-W5F-C
Murata Power Solutions
5
NAT0000X20RXX
NetPower Technologies
6
YEV09T06
Bel Power
7 iAF12020A007V-007-R
TDK-Lambda
8
LMZ31506H
Texas Instruments
9
P024F048T12AL
Vicor

LR; (LdR) [URIPL,mVp-p] {MTBF,kHrs}

Раб.темп.обхват,oС
(размери, mm)

2,85-6; (95max) [2,5]
0,8-5; (±1,5) [3]
0,25%; (max1%) [12mV]
-40 +85 (9x6,5x1,83)
4,5-5,5 [0,4]
1-3,3; (±1,5) [3]
0,5%; (1,5%)
TC= -40 +85 (53,3x53,3x7,37)
6,5-14; (85,5-94) [5.2] 0,6-3,3; (1%) [25]; (90,75}
max0,3%; (max0,3%) [max65mV]
-40 +85 (12,2x13,5x12,2)
2,4-5,5; (93,5) [1,92]
0,6-3,63; (2,5) [0-3]; {9,9} max0,25%; (max0,25%) [max25mV]; {4820}
-40 +85 (33x12,2x6,2)
2,5-5,5; (84-96)
0,75-3,63 [20]
0,2%; (0,3%) [1,5%]; {5000}
-40 +85 (50,8x12,7x6,35)
6,5-13,5; (66-91) [3,3]
0,59-5,1; (±1) [6]
max0,%; (max0,4%) [15mV]; {67000}
0 +70 (10,4x10,2x16,5)
4,5-14 (82-93,5)
0,7-5,5; (±3) [20]
3mV; (7mV) [10mV]
-40 +115 (33x13,5x7,75)
4,5-14,5; (83-93) [3,85]
1,2-5,5; (1) [6]
0,1%; (0,1%) [30mV]; {33900}
-40 +85 (15x9x2,8)
18-36; (63-95) [15,8] 26-55; (2,5) [6,3-100]; {120}
0,1%; (0,2%) {2200}
TJ= -40 +125 (32,5x22x6,73)

а

б

Фиг. 2.

2015 на списание Инженеринг ревю.
Освен стабилното UDC2 предимство е и широкият обхват на UDC1
– типично 36-75 V за масово използваните модули с UDC1=48 V. Недостатъците са най-малкият КПД и
по-големите размери и цена.
Между тези два типа е тип С на
полустабилизираните модули (SemiRegulated IBC) с типичен LR между
5% и 10% и η около 95%, които могат да работят практически в
същия обхват на UDC1, както стабилизираните IBC, но са с по-ниска от
тях цена от тях.
Обикновено модулите на IBC се
предлагат в серии с различни UDC1
(най-често 24 и 48V), UDC2, максимална изходна мощност Ро и изходен
ток Io, като в някои модули последният има задължителна минимална стойност за нормална работа.
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UL,V; ( UL,%) [IL,A]; {PL,W}

Максималният Io зависи от околната температура по същия начин,
както максималната разсейвана
мощност на електронните апаратури - стойността му е в сила до
определена температура, след която намалява по линеен закон. Тези в
една серия обикновено имат еднакви размери и за тях е в сила неписаното правило, че модулите с помалко UDC2 са с намален η. Част от
сериите съдържат и модули с равни
по абсолютна стойност положително и отрицателно UDC2, означавано като ±UDC2 (токовете им са
съответно ±Io).
Характерни примери на модули са
дадени в табл. 1, където UISOL е максимално допустимото постоянно
напрежение на изолацията между
входа и изхода и URIPL е сумата от
напрежението на пулсациите и
това на шума в изхода на модула,
измерена от връх до връх. Коефициентът на стабилизация по изход
(Load Regulation) LdR е изменението
на UDC2 (отново в % и mV) при промени на Io в определени граници, отразени в документацията – например на IBC от ред 2 те са между 1%
и 100% от максималния Iо. Нарастващите приложения на IBC в системи с експлоатационен срок над
10 години налагат за все повече
модули да се дава параметърът
средно време между две повреди

а

б

Фиг. 3.

(MTBF), което е реалното време за
безотказна работа след пускането
в експлоатация. Прецизното му определяне изисква добавяне на вероятността (Confidence Level) за неговата валидност, която е около 90%.
В зависимост от модела IВC могат да разполагат с различни защити, например самовъзстановяваща
се при късо съединение на изхода и
от UDC2 над определена стойност
(по-голяма с няколко десетки % от
максималното напрежение). Все повече IBC притежават и допълнителни функции, например включването
и изключването им чрез постоянно
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

напрежение с определени логически
нива. В техническата документация
обикновено се дават и типични схеми за свързване на модулите, например кондензатори между изводите
на UDC1 и UDC2 с техните капацитети и максимално допустимият капацитет на товара. Трябва да се
прибави, че постепенно нараства
количеството на IBC с вграден интерфейс PMBus за управляване и за
регулиране на част от параметрите, например UDC2. Такъв е даденият на ред 3 от табл. 1. Съществуват и модули с допълнителен процесор за разширяване на възможностите за управление, пример за което са DBQ Series и DVQ Series на
Murata Power Solutions от по 3 модула с параметри (в зависимост от
модела UL=3.3, 5 и 12 V и IL=35 и 60
А.
Външното оформление на модулите може да е със и без корпус - този
на фиг. 2а е от ред 2 на табл. 1, а
фиг. 2б е на IBC от ред 4.

Модули на аналогови POL
Поддържането на неизменно напрежение UL върху товара изисква
свързването на фиг. 3а, където S+ и
S- се означават и като SENSE+ и
SENSE-, а масата GND - и като -UL.
При близки до POL товари се ползва
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непосредствено
съединяване на
+UL към S+ и на
GND към S-. В аналоговите POL напрежението на
входа S+ се обработва без промяна на характера
му, като в зависимост от начина
на предаване на
електрическата
енергия от UDC2 към товара има два
вида.
POL без галванично разделяне
(Non-Isolated Point-of-Load DC/DC
Converter, niPOL, Non-Isolated POL). Те
са преобладаващият в практиката
вид (дял над 90%) и се реализират в
съответствие с класическата опростена блокова схема (фиг. 3б) на понижаващ ключов стабилизатор
(Buck Converter, Step-Down Converter)
c UL <UDC2 . В нея PTr са мощните
транзистори, PWM е блокът за широчинноимпулсна модулация, SG е генераторът на трионообразно напрежение, ЕА е усилвателят на
грешка и REF задава опорното напрежение. Действието й е известно като управление с напрежение
(Voltage-Mode Control), тъй като всяка промяна на UL води до изменение
на коефициента на запълване на
импулсите от PWM към PTr и
възстановяване на UL. За ускоряване на преходния процес при възстановяване на стойността на изходното напрежение след рязка промяна на тока през товара в някои POL
(например даденият на ред 2 в табл.
2) се използва управление с ток
(Current-Mode Control) чрез видоизменение на фиг. 3б, позволяващо следене на тока през PTr. Схемата на
фиг. 3а показва, че задължителни
външни елементи са кондензаторите CI и Co, за които в каталозите
на POL обикновено се указва дали са
един или няколко успоредно свързани, техният капацитет и съпротивление на загубите ESR. В зависимост от модела на POL към конден-

заторите могат да се прибавят и
други елементи например резистивен делител за задаване на UL. Съществуват POL със задаване на UL чрез
един резистор, наричани програмируеми (Programmable Output POL, Programmable POL Regulator). Пример е
OKL-T/3-W12 Series на Murata Power
Solutions от 6 модула с UL=0,591-5,5
V, Io=3 A и UDC2=4,5-14 V, чиито резистор е със съпротивление 5,91/
(UL-0,591), kΩ.
В табл. 2 са дадени основните
параметри на аналогови POL, като
UUVLO (от Under-Voltage Lock-Out) e
стойността на UDC2 за автоматично изключване на модулите (при нея
и по-малка не може да се осигури
нормалната им работа). С δUL е означена точността на установяване на UL, а максималните ток и мощност върху товара са съответно IL
и PL. И при POL стойността на η е
правопропорционална на U L. От
табл. 2 се вижда, че съществуват
модули с размери на ИС, а този на
ред 3 е основно за военни и космически системи, поради което има
широки граници на температурата
ТС на металния си корпус.
Практическа особеност е
възможността на част от модулите за паралелно свързване на изходите им (това се указва в документацията) и ток през товара, равен
на сумата от изходните им токове, идея за което е дадена на фиг. 4
– EN е разрешаващ вход, а чрез делителя се задава UL.
Съществуват и модули с два (ред
2) и четири (ред 3) еднакви POL в
корпуса си, които самостоятелно
могат да осигуряват различни UL на
товарите си, всички да са свързани
паралелно към един товар или едновременно да се ползват двете
възможности. Пример за разположението на отделните POL в корпуса
на модула от ред 3 даден на фиг. 5.
Освен с UVLO има множество модели и с други защити, най-често от
недопустимо големи UL и IL и от
превишаване на температурата в
модула.

февруари 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2016

51

електроника
Таблица 3. Модули на цифрови POL.
№

Модел

Производител

UDC2,V; ( ,%) [UUVLO,V]; {ULstep}

UL,V; ( UL,%) [IL,A];
{PL,W}

LR; (LdR) [URIPL,mVp-p]
{MTBF,kHrs}

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm) [интерфейс]

1

NDM2Z-12H

Cui Inc

4,5-14;(81,1-94,2) {±0,025%FS}

0,6-5; (1) [0-12]; {60}

1,7-2,2mV; (0,4-2,6mV) [12-21mV]

2

NDM3Z-90

Cui Inc

7,5-14; (83,7-94,3) {±0,025%FS}

0,6-1,8; (1) [0-90]; {162}

2mV; (2mV) [2,5-5mV]

-40 +120 (21x12,7x7,2) [PMBus]
TPCB= -40 +150 (50,8x19,1x9,51)
[PMBus,SMBus]

3

BMR461 Series

Ericsson

4,5-14; (78,8-95,8) [4,1]; {1,2mV}

0,6-5; (1) [0-12]; {60}

1-7mV; (1-2mV) [10-25mV];
{19770}

-40 +120 (12,2x12,2x8) [PMBus]

4
5
6
7
8

TPCB= -30 +95 (30,9x20x8,2)
[PMBus]
M
u
r
a
t
a
P
o
w
e
r
T
=
4
0
+125 (25,7x13,8x8,2)
P
C
B
OKDY-T/20-W12-001-C
4,5-14; (73,9-94,8) [3,85] {0,025%FS} 0,6-3,3; (1) [0,001-20]; {66} 2-3mV; (2-3mV) [30-60]; {20200}
Solutions
[PMBus]
er 4,5-14; (80,5-95,7) [3,85] {0,025%FS}
TPCB= -40 +125 (30,9x20x8,2)
OKDH-T/50-W12-C MuSroaltuatiPoonw
0,6-3,3; (2) [50]; {165}
2-3mV; (2mV) [20-35]; {14200}
s
[PMBus]
DP7007G
Bel Power
8-14; (55-93) [7,5max] {2,5mV}
0,7-5; (0,6%+5mV) [0-7]
0,3%; (0,2%) [10-50mV]
TPCB= -40 +125 (22,2x12,5x6,5) [I2C]
DP8160G
Bel Power 8-14; (82,3-92,5) [0,75-0,9UL] {2,5mV}
0,7-2,75 [0-60]
0,3%; (0,3%) [15-30mV]
TL= -40 +125 (61x37,7x14) [I2C]
BMR464 0002

Фиг. 6.

Ericsson

4,5-14; (81,8-95) [3,85]; {0,025%FS}

а

POL с галванично разделяне. То
е между товара и UDC2 и благодарение на него се осигурява принципната възможност за получаване на
UDC2>UDC1 (Boost Converter) и големи
стойности на Io. Пример е модулът
на ред 8 от табл. 2.

Модули на цифрови POL
Тази бързо добиваща популярност
последна разновидност (Digital Pointof-Load Regulator) dPOL носи наименованието си от факта, че UL не се
обработва като аналогов сигнал
(както на фиг. 3б), а се превръща в
цифров. Така блоковете EA, SG, REF
и PWM се заместват с контролер
(DCon на фиг. 6а), който осигурява
необходимата обработка и съответно стабилизацията на UL. Основната причина за използване на dPOL
е задаването чрез двоични числа на
вход Contr (обикновено от интерфейс) на UL, IL, праговете на задействане на различните защити и
хистерезисът им (разликата между
по-големия праг на изключване на
dPOL и по-малкия на включването му)
и някои други параметри в зависимост от конкретния модул. Към
това се прибавят множество други възможности, които непрекъсна-
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0,6-3,3; (0,001-40) {165}

2-3mV; (2mV) [15-35]; {14200}

б

то се разширяват с появата на нови
dPOL, поради което някои производители вече ги наричат интелигентни POL. Сред тях са управлението
на температурата на модула,
включването в определена последователност и с различна скорост на
захранващите напрежения на блоковете на системите, ползване на
специфични алгоритми за поддържане на висок КПД в различни режими
на работа, по-голяма плътност на
монтажа на елементите в модулите. Към това се прибавят по-краткото време за възстановяване на UL
след рязка промяна на IL, особено характерно за цифрови товари, например разновидностите на процесори
и памети. Структурата на dPOL
улеснява и въвеждането на нови видове по-ефективни компенсации –
пример е Dynamic Loop Compensation
на Ericsson (dPOL на ред 4 от табл.
3), която увеличава с 25% стойността на IL.
Основните приложения на dPOL са
в токозахранващи блокове от произволен тип и особено в базови
станции, рутери и комутатори на
телекомуникационни мрежи, в
сървъри, устройства за съхранение
и индустриални компютри. Пример

за използването на dPOL за захранване на памет Mem, цифров сигнален процесор DSP и програмируема
логическа матрица FPLA е показан
на фиг.6б. Управляващата шина BUS
може да е някой от съществуващите интерфейси или да е свързана
към специализиран (за dPOL) контролер (следващия раздел). Интерфейсът (или интерфейсите) зависи
от модула, но най-масов е споменатият PMBus, към който понякога се
прибавя SMBus и по-рядко е приложението на I2C (вж. последната колона на табл. 3). В документацията
на dPOL обикновено се дават достатъчно сведения за ползването на
вградения интерфейс, на първо място списък на командите и свързването на адресните входове.
За свързване на захранваните
блокове към dPOL се ползва фиг. 3а,
като има модули (например този на
ред 2 от табл. 3) с два успоредни
блока PTr за увеличаване на IL.
В табл. 3 са представени основните параметри на модули на цифрови POL, като в зависимост от
производителя може да има значителни различия в електрическите
параметри и корпусите (напр. еднои двуредови за платки с отвори и
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Таблица 4. Контролери за POL.
№

Модел

UIN,V; (IIN,mA)
[UUVLO,V] {UOVLO,V}

Производител

1
LTC3883
Linear Technology
2 MAX15301AA02
Maxim Integrated
3
MCP19111
Microchip Technology
4
ZSPM1504
ZMDI

4,5-24; (30) [3,95]
4,5-24; (24) [4,1]; {15,2}
4,5-32; (5) [0-4,5]
10,8-13,2 [1,35]; {1,8}

за SMD монтаж) на тези от една
серия. Вече твърде често вместо
допустимите граници на околната
температура се дават тези на
температурата на печатната
платка TPCB или на бобината TL на
модула. Специфичен параметър е
стъпката на задаване на изходното
напрежение (Output Voltage Set-Point
Resolution) ULstep, която е при смяна
с един разред на управляващото число. Например нейна стойност
0,025%FS при UL =3,3 V означава
(0,025/100)x3,3 V=0,825 mV.

Контролери за POL
Те представляват самостоятелни ИС и поради споменатото вече
преобразуване на управляваните
аналогови величини в цифрови се оз-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

UL,V; ( UL,%) [ ,%] {fSW,kHz}

LR (LdR) [ULstep]

0,5-5,4; (0,5) {250-1000}
max0,02%/V (0,01%) [0,244mV]
0,5-5,25; (1) [5-95] {300-1000}
0,5-3,6 {100-1600}
0,05%/V (0,8%) [0,8mV]
1,5; (1) [2,5-100]; {500}
-

начават като Digital POL Controller.
Трябва да се има предвид, че наличието на този термин в наименованието на ИС не е задължително - понякога възможността за работа на
даден контролер в POL се споменава само в частта от техническата документация с описание на действието или в областите на приложение.
Същността на свързването им
се изяснява от фиг. 7, която е разширение на дадената на фиг. 6а. Входовете US+ и US- съответстват на
FB и са за следене на получаваното
върху изходния кондензатор Со напрежение UL, а чрез кондензатора на
RC-групата успоредно на L на входовете CS+/CS- постъпва напрежение,
пропорционално на IL и чрез него се
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Раб.темп.обхват, oС (размери,mm)
[интерфейс]

-40 +105 (5x5x0,75) [PMBus,I2C]
-40 +85 (5x5x0,75) [PMBus,SMBus]
-40 +125 (5x5x0,9) [I2C,PMBus,SMBus]
TJ= -40 +125 (4x4x0,85)

осъществява максималнотоковата
защита. За поддържане на UL с достатъчна точност преобразуващия
го в число вграден АЦП обикновено
е между 10 и 16b. Чрез транзистора Т се следи температурата на модула, а в ИС е вграден друг за контрол на вътрешната й температура. При превишаване на една от
двете над определена граница модулът се изключва чрез подходящо
логическо ниво на изход PWM. В нормален работен режим на изхода има
правоъгълни импулси, чиито коефициент на запълване δ се променя в
зависимост от UL с цел неговото
стабилизиране. Чрез входната шина
BUS се управлява работата на модула, към което само в някои контролери се прибавя и задаване на
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Таблица 5. Интегрални POL.
№

Модел

Производител

UDI2,V; (ICC,mA) [ ,%]; {UUVLO,V}

UL,V; ( UL,%) [IL,A];
{RON,m }

LR; (LdR) [fSW,kHz]

Раб.темп.обхват, oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5
6

ADP2441
FAN53555-13
IR3475
MIC47050YML
TPS50601-HT
TPS7A4001

Analog Devices
Fairchild
Infineon (IR)
Micrel
Texas Instruments
Texas Instruments

4,5-36; (1,7) [max95]; {4}
2,5-5,5; (max43) [max89]; {2,35}
3-27; (7) [94max]
1-3,6; (0,006) {0,85}
3-6,3; (5) [max95]; {2,75}
7-100; (0,025)

0,6-0,9UDC2 [1]; {170}
0,8-1,43; (max4) [0-5]; {28}
0,5-12 [0-10]; {25}
0,4-2; (1,5) [0,5]
min0,795; [(0-3]; {50}
1,173-90; (1) [0-0,05]

0,005%/V;(0,05A/V) [300-1000]
0,01%/V; (0,1%/A) [2400]
[max750]
0,005%/V; (0,2%)
[100-1000]
0,03%UL; (0,31%UL)

TJ=-40 +125 (3x3x0,75)
-40 +85 (2x1,6x0,6)
TJ=-40 +125 (5x4x1)
-40 +85 (2x2x0,5)
TJ=-55 +210 (12,7x7,38x2,54)
TJ=-40 +125 (3x3x1)

Фиг. 7.

част от параметрите му. Съществуват модели, в които UL се установява чрез резистор между извод на ИС и маса.
В табл. 4 са основните параметри на типични контролери, като UIN
е работното им напрежение, равно
на UDC2 на модула, в който са вградени, а UL е неговото изходно напрежение. С IIN е означен консумираният от ИС ток, а нормалната й работа е между праговете UUVLO и UOVLO
на UL – под първия и над втория тя
се изключва и UL се нулира. Към това
трябва да се прибави, че при включване на модулите към захранващото им напрежение стойността на
UL плавно нараства и при достигане на около 90% (в зависимост от
модела) от UL на извод на ИС се
получава логическо ниво за PowerGood. С fSW е означена честотата
на импулсите на изход PWM, която
в някои модели може да се задава
чрез резистор. Мерната единица %/
V на LR означава процентното изменение на UL при промяна на UIN с
1 V. Контролерът на ред 4 е част
от серия от 12 ИС с различни UL
между 0,85 V и 5 V, а блокът PTr е
друга ИС, съдържаща драйвер и мощни MOS транзистори. Например
драйверът ZSPM9000 осигурява
IL=30A и hmax=91,2%.
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Фиг. 8.

При ползване на повече от един
POL в дадено устройство обикновено е необходимо при включването
му изходните им напрежения да се
появяват в определена последователност, което в документацията
на контролерите се нарича
Sequencing и Output Voltage Sequencing. То се осигурява, като във всеки
POL се програмира времето за установяване на неговото напрежение. За скъсяване на преходните
процеси при смяна на IL и UL в някои
контролери (например дадения на
ред 2 в табл. 4) е вграден специален
алгоритъм.

Интегрални POL
Представляват аналогови POL в
по-голямата си част предназначени за реализация на понижаващи
ключови стабилизатори (ИС на редове 1-3 и 5 на табл. 5) и по-рядко
на линейни стабилизатори с малка
разлика UDO=U DC2-UL (Low Dropout
Regulator), например 44 mV при
IL=0,5 A за този на ред 4 и 780 mV
при 50 mA на ред 6. Основните
блокове на ключовите стабилизатори са дадени на фиг. 3б с ползване в PTr на два MOS транзистора
за реализация на синхронен стабилизатор, а схемата на свързване на
двата типа е тази на фиг.3а. В

документацията практически винаги се дават една или повече практически схеми на свързване, пример
за каквато (на POL от ред 1) е фиг.
8 – чрез RTOP -RBOTTOM се установява UL, което е характерно за сериите ИС на POL, докато в POL с фиксирано UL делителят е вграден в
ИС. Чрез RFREQ се задава стойността на fSW. Кондензаторът CBST осигурява нормалната работа на MOS
транзисторите и R COMP-CCOMP е
верига за честотна компенсация. В
зависимост от модела POL могат
да имат температурна защита,
разрешаващ вход EN за включването им чрез подходящо логическо
ниво на него, изход Power Good.
Основните параметри на интегрални POL са в табл. 5, където ICC е
консумираният от ИС ток (Quiescent
Current) и напрежението UUVLO се
отнася за UDC2. Освен IL съществена характеристика на изхода е
съпротивлението в проводящо
състояние RON на MOS транзисторите. Полезно е да се има предвид,
че много производители дават в
техническата документация подробни сведения за избора и изчисляването на външните елементи и
множество графики за преходните
процеси на UL при различни работни
режими.
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Айгер Инженеринг ООД:
Най-иновативно предприятие
на България за 2015 година
През месец декември 2015 г. на церемония в хотел
Шератон президентът Росен Плевнелиев връчи на Айгер престижната национална награда за "Най-иновативно предприятие на България за 2015 година".

Ние от Айгер Инженеринг ООД сме част от швейцарския холдинг AIGERGROUP AG и с дръзновение разработваме иновативни решения във фармацевтичната, опаковъчната и тютюневата промишленост.

За изминалите 3 години имаме 18 световни патента. Цялата инженерна и иновативна дейност се извършва в България от български инженери. Продаваме на всички континенти (засега без Антрактида).
За 20 години имаме 2500 произведени машини и клиенти в над 60 държави - от Токио до Сиатъл, от Стокхолм до Йоханесбург.
Работим 100% за износ и директно с крайните ни
клиенти. Бизнес моделът ни е инженеринг по поръчка
на клиента с най-високата възможна добавена стойност. Затова и заслужено спечелихме приза за "Найиновативно предприятие". Работният процес включ-
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ва измислянето на машините - инженеринга - метала (производството на резервни части) - сглобяване
на машините - доставка - инсталация и обучение на
клиентите - следгаранционен сервиз. Ние трансформираме парчета метал в машини и линии, струващи
над 1 млн. евро.
След като получихме националното признание за "Найиновативното предприятие
на България за 2015 година",
амбициите и усилията ни вече са насочени към това да
направим Айгер "Най-добър
работодател в България".
Ние вярваме и развиваме
нашите служители, като
ежедневно инвестираме в
тяхното обучение и развитие. Честа практика са обучения в централите на найголемите компании като Festo, Lenze и посещение на
най-големите технически изложения като Техническия панаир в Нюрнберг.
Ние вярваме, че всичко е възможно Е и нашият амбициозен екип ще продължи да бъде лидер в иновациите в България. Всеки "луд", търсещ новото и различното, е добре дошъл при нас.

Свържи се с нас:
тел.: +359.32.905050
моб.: +359.88.5836037
mail: hr@aiger.com
www.aiger.com

Follow us on:
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Взривозащитени серии ADVANCE-GRP[GD]
и OPTIMA-EX[GD] за газ и за прах
SCAME представя на пазара индустриални щепсели и
контакти от сериите ADVANCE-GRP[GD] и OPTIMAEX[GD] за приложения с потенциален риск от експлозия
за газ (зона 1 / 2) и за прах (зона 21/ 22) - идентифицирани
като Zone 1/2 и 21/22 и при които се прилага ATEX директивата (Европейска Директива 94/9 / CE и IECEx).

Забележителна устойчивост на
външни въздействия
Усиленият с фибростъкло полиестер и много дебелите стени на корпуса гарантират отлична механична устойчивост на удари. SMC технологията, използвана при
производството на корпусите, прави ADVANCE GRP-[GD]
неразрушим продукт. Устойчивостта на удар на кутията е по-висока от 20 J (IK10), съгласно EN 50102, дори и
при температурни условия извън граничните стойности (от -50° C до +60° C).

среда, както и функциониране и при супер ниски, и при
много високи температури на околната среда (от -40°
C до + 60° C за 63/125 A модели и от -50° C до + 60° C
за 16 / 32A модели).
В химическата и нефтохимическата индустрия и като цяло навсякъде, където производственият процес
предполага възникване на потенциален риск от експлозия, е необходимо взривозащитено електрооборудване,
което съответства на Директива ATEX 94/92/ЕС.

За щепсели и контакти за Зона 1, освен за прах, има
специални изисквания за материалите и за необходимост от ползване на ключ, за да се предотвратят инциденти. Тези мерки, както и редица други, са важни за
предотвратяване появата на искра или дъга при прекъсване на захранващото напрежение или при свързване или изваждане на щепсел и куплунг, когато те могат да влязат в контакт с околната атмосфера и да
предизвикат експлозия.

Устойчивост на химични агенти
Благодарение на усиления с фибростъкло полиестер,
от който са произведени, индустриалните контакти
ADVANCE-GRP[GD] имат отлична устойчивост на агресивни химически вещества, солни разтвори, разредени киселини, въглеводороди, минерални масла, алкохолни вещества. Те са идеални за използване в силно корозивна среда.

Устойчивост на атмосферни
въздействия
Благодарение на конструктивните си характеристики, ADVANCE GRP [GD] е продукт, подходящ за найекстремни условия на околната среда. Степента на защита IP66 гарантира отлично уплътнение против проникването на твърди предмети или течности в корпуса. Продуктите от серията осигуряват сигурна устойчивост на UV лъчение, изключителна надеждност по отношение на резки промени в параметрите на околната
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Изключителна устойчивост на
топлина и пожар
Благодарение на използването на подсилен с фибростъкло полиестер, продуктите от серията ADVANCE
GRP-[GD] не позволяват разпространяването на пламъци и не излъчват халогени или дим. Този материал е изключително трудно горим и запалим: 960° C по метода
за изпитване на възпламенимост, съгласно EN 60695-2-1;
V0 съгласно UL94. Той е подходящ за приложения, изискващи употребата на компоненти с ниски емисии на дим
и без халогени, LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
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Измервателни
трансформатори
Н

ормалната работа на електрическите прибори, автоматизираните производствени системи,
поддържането на технологични процеси в химическата и обработващата промишленост са само част от
примерите за необходимостта от
измерване и поддържане в определени граници на осигуряващите ги токове и напрежения. За да могат да
бъдат следени и регулирани, значителните стойности на тези величини обикновено се намаляват чрез
измервателни трансформатори
(Instrument Transformer, Measurement
Transformer). Тяхното наименование,
за разлика от обикновените трансформатори, се определя от специфични изисквания към параметрите
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им и на първо място e въвеждането
на минимална грешка при преобразуването на двете електрически величини. Според това дали измервателният трансформатор е предназначен да следи ток или напрежение
съществуват две основни категории – токови трансформатори
(Current Transformer) CT и напрежителни трансформатори (Voltage
Transformer) VT. Първите са много помасово използвани от вторите и
затова в настоящата статия им е
отделено по-голямо внимание. Допълнителни предимства на измервателните трансформатори са галваничното разделяне между свързаните в първичната и вторичната им
намотка прибори и възможността
за заземяване на тези във вторичната.

Токови трансформатори
Основното им предназначение е
да измерват силните променливи
токове по проводниците на електрически мрежи, а принципът на действието им се изяснява чрез фиг. 1а.
Около проводника, чийто ток I трябва да се измерва, има магнитопровод от метален пръстен (обикновено ламинирана стомана) с вторична намотка върху него от N навивки. Получава се токов трансформатор с първична намотка, проводникът (една навивка) и създаденото
от I електромагнитно поле с напрегнатост В обуславя протичането на ток I2=I/N през свързаната
накъсо (в случая чрез поставения амперметър) вторична намотка. Практиката е наложила токовите
трансформатори да осигуряват I2
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Фиг. 1.

а

б

с максимална стойност 1 А или по-често 5 А (в зависимост от модела), а N се избира според големината на
измервания ток I. Трябва да се подчертае, че късото
съединение на вторичната намотка е желаният работен режим на СТ (както работата на празен ход е този
на VT), който задължително трябва да се поддържа. Това
означава, че веригата на измервания ток трябва да има
колкото е възможно по-малко омично съпротивление, а
при монтажа на СТ те да са със свързана накъсо вторична намотка и това късо съединение да се премахва
едва след като е поставен необходимият й товар. Оставянето на СТ без късо съединение или подходящо
малък товар крие сериозна опасност, тъй като трансформаторът започва да работи като VT и върху вторичната намотка се получава напрежение U2=NU1, където U1 е това на обекта, чийто ток се измерва. Най-

голямо е U2 при празен ход на вторичната намотка и
изолацията й обикновено не е предвидена да издържи
неговата стойност – резултатът може да е повреда
на СТ или дори възникване на пожар.
По-редки са случаите на сравнително малък ток I,
когато проводникът за него се навива като първична
намотка (фиг. 1б) с Np навивки (обикновено 2 или 3) и за
трансформатора се ползват съответно термините
Two Loops CT и Three Loops CT. Токът във вторичната
намотка сега е I2=NpI/N. Друга, също не особено често
използвана разновидност, са СТ с няколко вторични намотки (Multi-Ratio CT), които може да са свързани последователно (CT Reconnectable by Secondary Side) или да са
самостоятелни (CT Not Reconnectable). Последната разновидност най-често е с две намотки (Double Secondary
CT), всяка със собствен магнитопровод, и приложения
за едновременно управление от СТ на два консуматора
например ампермер и реле.
Едва ли е необходимо да се отбелязва, че поради естеството на действието си СТ са еднофазни и за трифазни консуматори е необходим СТ на всяка от фазите. Освен това е полезно е да се има предвид, че голяма
област на приложение на СТ е като част от структурата на преобразуватели на ток (Current Transducer).

Основни параметри на токовите
измервателни трансформатори
Максималният измерван ток (Primary Current), който
се означава и с Ip, е с типични граници от 1 А до над 10
kA. При надхвърлянето му проводникът на вторичната
намотка се прегрява, в резултат на което експлоатационният срок на СТ намалява и дори е възможен пробив в изолацията на намотката. Според стандарта IEEE
60044-1 стойностите на Ip трябва да са кратни на 1,
1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 и 7,5. Коефициентът на трансформация (CR Ratio) е k=N/Nр и за масовия случай на Np=1
е равен на N. Полезно е да се има предвид, че СТ с даден
k може да се превърне в трансформатор с коефициент
k/Np чрез Np навивки като първична намотка. Загубите
на енергия в сърцевината и намотките на СТ, които се
превръщат в топлина, обикновено се пренебрегват, при
което k е отношението на максималния измерван ток
и създавания от него I2 в измервателната верига. В
документацията k обикновено се означава като I/I2 или
I:I2, например 300/5 и 300:5 означават максимален измерван ток 300 А, на който съответстват 5 А във
вторичната намотка и k=20.
Класът на точност (Accuracy Class) показва допустимата относителна грешка в проценти, получавана
при максималния ток I, като при по-малък ток тя нараства. Същевременно, грешката трябва да се запаз-
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ва непроменена при токове с 20%
по-големи от максималния, а отношението I/I2 да намалява с не повече от 10% при токове 4I. В зависимост от стойността на грешката съществуват две категории СТ,
първата от които са измервателните СТ със сравнително малка
грешка - типично ±0.3%, ±0.6%,
±1.2% и ±2.4%. За измервателни
уреди обикновено се използват СТ
с такава грешка, към които с нарастваща популярност се прибавят
новите СТ с ±0.1%, ±0.15% и ±0.2%.
Втората категория са управляващи СТ с по-голяма относителна
грешка, типични нейни стойности
±1%, ±2%, ±4%, ±8% и ±10% и характерни приложения за задействане
на релета, изпълнителни механизми и блокове за максималнотокова
защита. Поради зависимостта на
относителната грешка от стойността на I не би трябвало да се
счита, че СТ с определен I:I2 могат
да се използват като такива с коефициент на трансформация aI:aI2
при a<1. Например СТ с 2000:5 не
може да изпълнява пълноценно функцията на такъв с 400:1.
В реални условия към вторичната намотка на СТ е включен консуматор с индуктивен характер и
съответно омично съпротивление
R, индуктивност L и импеданс Z,
чиито стойности зависят от вида
на консуматора и дължината на
свързващите го към СТ проводници.
Тези три величини определят пълната мощност P=I2Z (във VA) на консуматорите, с чието увеличаване
нараства относителната грешка.
Това е причината да се използва
параметърът товар във вторичната намотка, който се означава с
„Burden“, за да се прави разлика от
класическия термин Load, чието
значение в СТ е токът I. Така относителната грешка на СТ се дава във
вида XBY, където Х е нейната стойност, В е от Burden и Y е максимал-
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ният товар във вторичната намотка, до който е в сила Х. Означението на тази „комплексна“ грешка е
Accuracy/Burden (A/B).
При измервателните СТ товарът във вторичната намотка
представлява Z на консуматора,
например трансформаторът
D040200S1 на ABB е с k=200:5 и A/
B=0,3B0,2, т. е. до Z=0,2 ома има
относителна грешка ±0,3%. Същият начин на отразяване на товара
се използва и в управляващите СТ
от най-масово използвания клас С
(C-class Relaying Accuracy), но със значително
приложение
e
и
означениeто от вида XCxxx, където ххх е дву- или трицифрено число
за максимално допустимото напрежение върху вторичната намотка,
което се получава при ток през нея
от 100 А. Например 2С200 означава грешка 2% и напрежение 200 V,
което очевидно се получава върху
товар Z=2 ома. Стойностите на
напрежението обикновено са предмет на стандарти, например в IEEE
C57.13 е предвидено да се използват СТ с напрежения 10, 20, 50,
100, 200, 400 и 800 V, което означава работа със Z между 0,1 и 8
ома. Трябва да се има предвид, че
не са рядкост производителите,
които като товар във вторичната намотка дават максималната
стойност на Р с наименование
Rated Power, чиито типични стойности са между 1 VA и 40 VA. Практическо правило за избора на СТ за
захранване на измервателни уреди
е неговата относителна грешка да
е поне 3 пъти по-малка от тяхната.
За оценка на допустимото нагряване на изолацията на вторичната
намотка се използва параметърът
коефициент на претоварване (Rating
Factor, Thermal Rating Factor) RF, който показва, че СТ продължава да работи нормално при ток RFxI. С други думи RF определя възможности-

те за претоварване на СТ, а типичните му стойности са 1, 1,25, 1,33,
1,5, 2, 3 и 4. Прието е, че стойността на RF е в сила при околна температура +30 °С, докато при повисоки температури той намалява.
За изчисляване на RF при температура TN над +30 °С се ползва изразът RFt = RFxsqr(1,545-0,0182TN),
който е в сила до +85 °С. Например
СТ с RF=2 има при +60 °С коефициент на претоварване RFt=1,35.
Максимално допустимото изолационно напрежение (Insulation
Voltage) е между двете намотки на
СТ и между вторичната му намотка и земя с типични стойности
между 600 V и 400 kV. То е променливо и обикновено е в сила при прилагането му за не повече от 1 min,
а стойността му определя класа на
изолацията (Insulation Class, Voltage
Class) на СТ. Сред основните параметри на СТ е и честотният обхват (Frequency Range) с типични
стойности между 50 Hz и 400 Hz,
определящи възможността за работа в практически всички съществуващи електрически мрежи. Масови
са и СТ само за мрежова честота
(обикновено 50/60 Hz), а се предлагат и свръхнискочестотни СТ за
работа до 20 Hz.
Производителите обикновено
предлагат серии от СТ с еднаква
конструкция, но различаващи се по
коефициента на трансформация и
комплексната грешка.
Полярност. Известното от класическите трансформатори „начало на намотка“, отбелязвано на схемите за свързването им с точка или
звезда, по принцип се използва и в
СТ. С Н1 се отбелязва страната
(„начало“) на проводника за I,
свързвана към фазата на мрежата,
с Н2 е тази за свързване към консуматора и Х1 е началото на вторичната намотка, съответстващо на
Н1 (понякога другият извод на вторичната намотка се отбелязва с
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Х2). Обикновено Н1 и Х1 се означават с точка (Polarity Mark) и на корпуса на СТ, а в някои модели вместо
точка има стрелка, която показва
къде влиза токът на фазата. Двата
извода са от една и съща страна на
СТ. Правилното свързване на СТ е
важно, когато консуматорът е ватметър и максималнотоково предпазно реле (Protective Relay).
При съмнение в правилността на
маркировката, както и при отсъствието й, трябва по експериментален път да се определят Н1 и Х1.
За целта положителният полюс на
постояннотоков стрелкови волтметър се свързва към Х1 (или предполагаемия Х1), а отрицателният –
към другия извод на вторичната намотка. В отвора на СТ се поставя
проводник и изводът му към Н2 се
свързва с отрицателния полюс на
галваничен елемент, батерия или
акумулатор. Другият край, който е
откъм Н1, за момент се докосва към
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положителния полюс на батерията
– при отклонение на стрелката (независимо колко голямо) описаните
изводи са верни.

Стандарти
Класическият европейски набор
от стандарти за трансформатори
е EN60044 (те са и на Международната електротехническа комисия
като IEC60044), които са в сила и
за СТ. На изискванията към различни СТ са посветени IEC60044-1,
IEC60044-3, IEC60044-6 и IEC600448, като същата организация е създала и IEC61869-1. Например според
стандартите на IEC токът I2 на СТ
се допуска да има стойности 0,5 А,
1 А, 2 А и 5 А, докато според ANSI
той винаги трябва да е 5 А.
За високоволтови СТ, които изискват монтиране на значително разстояние от околни предмети, е
стандартът EN50178. Например
според него СТ трябва да издържат
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на 2 до 4 пъти по-големи импулсни
напрежения в сравнение с EN600441 и се дава методика за измерване.
Продължава да се използва терминологията на СТ, дадена в американския стандарт ANSI C57.13, независимо че е от 1968 г. в неговото разширение и видоизменение IEEE Std
C57.13-1993 са посочени изискванията към СТ, а в ANSI/IEEE C.57.132008 са определени техните класове на точност.

Видове измервателни
токови трансформатори
според конструкцията
Съществуват 3 основни вида,
като всеки от тях има разновидности.
СТ с прозорец (Window CT, Donut
CT). Тяхното наименование се дължи
на отвора („прозорец“) за преминаване на проводника, чийто ток I ще
се измерва или следи. В СТ с фиксиран отвор (Solid Core CT) той не
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електроапаратура
а

б

Фиг. 2.

може да се променя по време на експлоатацията и в по-голяма част от
случаите е кръгъл при също кръгъл
магнитопровод (Toroidal Ring Type
CT) – фиг. 1а или квадратен магнитопровод (фиг. 1б), като и в двата
случая основен механичен параметър е диаметърът на отвора. Естеството на магнитопровода определя и наименованието Solid Core
CT. В зависимост от вида на изводите и начина на закрепване има
няколко разновидности, първата от
които е с гъвкави изводи (Wire Lead
CT) и освен за СТ е подходяща за
други приложения като контролиране на долната и горната граница на
тока в силови вериги и в дефектнотокови релета (Ground Fault Relay).
Съществуват трансформатори със
закрепване на свързващите проводници към изводи с гайки и монтиране върху носеща повърхност чрез
болтове. Третата характерна разновидност са СТ за монтаж върху
печатна платка. От този тип има
и СТ за вертикален монтаж (Vertical
Mounting PCB CT), чийто магнитопровод е перпендикулярен на платката.
Сравнително по-ограничени са
приложенията на СТ с правоъгълни
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магнитопровод и отвор. Малко посложната и скъпа тяхна конструкция в сравнение с предните е за
сметка на възможността за плътно
нареждане на повече СТ или прибори с тях един до друг, например предпазители на шина. Типичното отношение на двата размера на прозореца е около 2.5:1, например от
30:12 mm за I около 100 А до 133:50
при I=1600 А.
Предимство на СТ с фиксиран
отвор е все пак сравнително простата им конструкция, но тя затруднява монтажа им поради необходимостта от прекъсване на тоководещия проводник.
Специфичен тип са СТ, чиято
вторична намотка се поставя като
втулка върху изводите обикновено
на силови трансформатори или токоизключватели, което определя
наименованието Bushing СТ.
Втората разновидност са СТ с
прозорец и една подвижна страна
на магнитопровода (Split-Core CT),
двата основни варианта на която
(фиг. 2 а, б) са с правоъгълен магнитопровод. По-рядко се използват СТ
с квадратен и кръгъл магнитопровод. Очевидно по-сложната им и
скъпа конструкция позволява на
тези СТ да се монтират без
прекъсване на проводник, което в
много случаи е съществено предимство.
Масово използван тип на тази
разновидност са токовите клещи
(Clamp Meter), които са преносими
CT (Handheld CT). Измерват в цифров вид средноквадратични стойности на тока до няколко стотици А
с превключване на обхватите.
СТ с вграден тоководещ проводник (Bare-Type CT). Имат същия принцип на действие както предния тип,
но проводникът (обикновено плосък)
за I е фиксиран неподвижно в конструкцията и е снабден с подходяща
изолация. Съществена особеност е,
че част от тези СТ имат компенси-

ращи намотки за увеличаване на
точността на работа с токове близо до максималния, а цената на цялата категория е значително по-висока в сравнение с предния вид.
СТ с навита първична намотка
(Wound CT, Wound Primary CT). Наименованието им ясно определя тяхната конструкция, а сравнително
ограничените им приложения са за
токове обикновено между 1 А и 100
А и за k от 2,5:5 до 100:5, т. е. част
от моделите са с I<I2.
Според условията на работа на
СТ съществуват други два вида.
Първият са за работа на закрито
(Indoor CT) без значително съдържание във въздуха на прах, пушек, пара,
газове с голямо съдържание на соли
и вещества, предизвикващи корозия.
В повечето случаи тези СТ могат
да работят в сравнително тесен
температурен обхват (например
от -5 °С до +40 °С), но има модели
за по-висока и/или по-ниска околна
температура, както и за работа
при понижено атмосферно налягане.
Вторият вид са СТ за работа навън
(Outdoor CT), които работят в поширок температурен обхват (например от -60 °С до +55 °С), но в
зависимост от модела може да има
ограничения на средната температура за едно денонощие, например
да не надхвърля +35 °С. Освен това
СТ могат да издържат на влияния
на околната среда, недопустими за
първия вид, чиито конкретни стойности зависят от модела. За намаляване на тези влияния са увеличени
разстоянията между изводите на
фазата и нулата и между фазата и
отворите за закрепване на СТ.
Статията продължава в следващия брой на списанието, където ще
бъдат разгледани видовете СТ според предназначението им, техните
практически особености, както и
напрежителните трансформатори.
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платена публикация

LED осветители на АТРА-96 ООД гр. Пловдив
за осветление в промишлени сгради
С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежки
финансов механизъм 2009-2014 в рамките на програмна област 21 „ И новации в зелената индустрия"
Произвежданите от АТРА-96 ООД LED
осветители за промишлени сгради имат
редица предимства спрямо използваните
досега традиционни осветители с луминесцентни и метал-халогенни лампи.
Конструктивно LED осветителите на
АТРА са оформени с интегрирани в корпуса светодиоди, което допринася за оптималното топлопредаване и охлаждане на светодиодите, а оттам и увеличаване на техния експлоатационен ресурс
до 40 000 часа. Допълнително доброто
охлаждане спомага за увеличаване на
температурата на околната среда до
50 °С. Друга характерна особеност на нашите конструкции е захранващият блок.
Нашето решение е захранването да бъде
с минимален брой електронни елементи,
голяма част от които са пасивни елементи с широк температурен диапазон на
работа. Това води до увеличаване на надеждността и експлоатационния срок.

със светодиоди на SAMSUNG c цветна
температура 4000К и индекс на цветопредаване CRI над 80, което е препоръчително за осветление на индустриални
обекти.

Видове LED лампи на АТРА96 ООД за промишлени
сгради:
Икономията от електроенергия при
замяна на съществуващите луминесцентни и метал-халогенни лампи с LED осветители на АТРА е от 2.2 пъти при лампите с мощност 120 W до 4 пъти при лампите с мощност 20 W. Допълнително, замяната на традиционните лампи с LED
осветители води до намаляване на CO2
емисии от 2 пъти до 2.5 пъти спрямо
тези при използване на старите видове
светлоизточници.
Всички LED осветители на АТРА са
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•Лампа LED камбана стационарна
100 W и 120 W.
•Лампа LED камбана насочваща 4х20 W
и 6х20 W.
•Индустриална LED лампа за таван 20 W.
•Индустриален линеен LED осветител
40 W.
Основните технически параметри на
индустриалните осветители на АТРА са
дадени в таблицата.
Лампа LED камбана стационарна предназначена да замести старите осветители тип Камбана; изработена с
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масивен алуминиев корпус с интегрирани в него платка LED и захранващ блок.
Има няколко варианта на закрепване,
позволяващо използването им в различни обекти. Области на приложение: промишлени халета, хипермаркети, изложбени зали и др.
Лампа камбана се произвежда в два
варианта по мощност 100 W и 120 W,
като габаритните размери са едни и
същи. По отношение на начина на закрепване има три вида изпълнение: чрез
въже, чрез монтажна планка или чрез
монтажна скоба.

Ïëîâäèâ, áóë. Â. Ëåâñêè 242
òåë.: 032 954 139; 032 956 137
e-mail: atra_pd@mail.bg; www.atra-bg.com
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Power-over-Ethernet
(PoE) технология
в светодиодното
осветление
P

ower-over-Ethernet (PoE) е технология, използвана в кабелни Ethernet
локални мрежи (LAN), която доставя електрическа енергия по същия кабел, по който доставя и Ethernet
данни. Това намалява броя на кабелите, които трябва да бъдат монтирани, за да могат устройствата едновременно да бъдат захранвани с
енергия и да бъдат свързани в една
мрежа. Също така улеснява настройването и поддръжката на точките
за достъп в локалната мрежа в сравнение с традиционното окабеляване. PoE стандартът първоначално е
разработен, за да отговаря на нуждите на компаниите, които предоставят услуги в IT сферата, и е подходящ за редица свързани в мрежа
устройства като IP телефони, IP охранителни камери, безжични точки
за достъп, модеми, комутатори (суичове) и други мрежови устройства.
Проектантите и управителите
на съоръженията продължават да
откриват нови начини, с които да
получават облаги от използването
на PoE мрежи, като добавят устройства, които никога преди това не са
били свързани в една мрежа, например светодиодното осветление.
Същността му сама по себе си само
и единствено допълва силните страни на PoE инсталациите.
Power-over-Ethernet технологията
се регулира от мрежовия стандарт
IEEE 802.3. Първият PoE стандарт
излиза през 2003 г. и е актуализиран през 2009 г. Той осигурява пре-
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насянето на комуникационни данни
и електрическа енергия до свързаните устройства едновременно по
един и същи мрежови кабел. Електрическата енергия се прехвърля чрез
захранващо оборудване. Свързаното
устройство, което получава тази
енергия (светодиодна лампа в случая) се нарича захранвано устройство.
Захранването и управлението на
светодиодните лампи чрез Powerover-Ethernet мрежа създава нови
възможности за използване на този
вид светлинен източник. Например
с подходящото резервно захранване,
осигурено от акумулаторна батерия
или от генератор, който вече е част
от електроснабдителната мрежа,
захранваните от PoE мрежа светодиодни лампи могат да сменят предназначението си – да осигуряват
светлина по време на повреда в електропреносната мрежа, което елиминира нуждата от специализирана
второстепенна система за осветление. Светодиодните лампи могат да
бъдат използвани и за други цели
освен за резервно осветление. Могат да бъдат използвани като канал
за комуникация, по който да бъде
прехвърляна важна и бързо изменяща
се информация към обитателите на
сградата. Например показване на
безопасните изходи на сградата или
отбелязване на зони, през които не
трябва да се минава. Това може да
стане чрез смяна на цвета на светлината, излъчвана от светодиодния
източник посредством вече инсталирана PoE мрежа.

Комбинацията между
светодиодното
осветление и Power-overEthernet мрежите
позволява на светодиодното осветление да използва захранване,
което работи заедно с вече изградената електрическа инфраструктура
на сградата без нужда от разрешаване на многото технически проблеми, свързани с различните видове
електрозахранваща инфраструктура. Може би най-голямото предимство на светодиодното осветление
в PoE мрежа, е че то ще бъде съвместимо с новите технологии в бъдеще, тъй като кабелите за данни,
електропреносните кабели и кабелите за осветление са вече монтирани, където трябва. Добавянето на
нов сензор или модул към интелигентния светодиоден хъб е евтин начин
за увеличаване на възможностите на
съществуващата вече инфраструктура без допълнителна скъпа смяна
на осветлението.
Свързаните в мрежата светлинни сензори и хъбове могат да добавят нови функции навсякъде, където
се използва светлина, както и да я
изключват, когато не е нужна.
Захранвана от Power-over-Ethernet
технологията, всяка светодиодна
лампа може да представлява стандартно устройство, работещо с RJ45 кабел и със собствен адресируем
IP адрес. Още повече, добавянето на
сензори към лампата я превръща в
интелигентен светодиоден хъб. С
тази конфигурация, всеки интелигентен светодиоден хъб може да съби-
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ра информация за околната светлина, температурата и анонимни данни за заетостта на помещението,
които може да изпрати обратно към
контролер. Например функцията за
следене на заетостта на помещението може да гарантира, че светодиодното осветление ще се включи,
когато някой влезе в помещението,
и ще се изключи, когато то е празно.
Сензорите за околната светлина
могат да следят нивото на светлината в помещението и чрез тази
информация светодиодното осветление да бъде настроено да поддържа
постоянно ниво на светлината в
помещението при липса на слънчева
светлина.
Свързването на светодиодно осветление със сензор и с контролер е
нещо естествено. По този начин то
може да настройва яркостта и цвета си за да доставя една и съща
светлина през деня при промяна на
светлината, идваща от околната
среда. Този вид настройване позволява на светодиодното осветление
интелигентно да "събира" слънчева
светлина по по-ефективен начин от
другите видове технологии за осветление. Въпреки това, веднъж след
като приемете цената на сензора и
контролера, които са свързани към
светодиодното осветление, с още
малко средства можете да добавите допълнителни сензори и модули.

Предимства
Power-over-Ethernet технологията е
идеална за захранване, свързване и
контролиране на интелигентни хъбове на светодиодно осветление чрез
локална мрежа. По този начин светодиодната система става част от
ИТ мрежата, а обсегът й достига не
само най-близко намиращият се потребител, а и другите системи в
сградата през всякакво свързано с
мрежата устройство (например
телефон, таблет, персонален компютър). По този начин един потребител може да използва сензорите
за засичане на близостта за да намери най-близката свободна стая за
срещи.
Монтажът на интелигентно светодиодно осветление, което използва Power-over-Ethernet технология,
създава нови начини за управление на
съоръжението от управителите му
и от обитателите му. Например управителите на съоръжението могат
да използват интелигентната система за светодиодно осветление като
мрежа за събиране на информация,
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която дава възможност за анализиране на тенденциите и на минали събития, чрез което може да бъде добита
информация как оптимално да се настройва температурата, вентилацията, светлината и графика за чистене според поведението на обитателите. Предметите, оборудвани с радиочестотна идентификация, могат
да бъдат следени, ако интелигентното светодиодно осветление има подходящите модули за засичането и
активирането й. Интелигентните
светодиоди, които притежават безжични точки за достъп, могат да
бъдат използвани за създаването на
безжични мрежи с малък обхват.
Допълнително предимство е, че
светодиодната система, работеща
с Power-over-Ethernet технологията,
ще може да се използва и в бъдеще.
Светодиодните лампи (и свързаните
с тях интелигентни сензорни хъбове) са поставени, където е нужно,
като електрическата енергия и данните са разпределени към най-полезните места. Така могат да бъдат
добавяни нови сензорни комуникационни модули като например безжични точки за достъп с малък обхват,
които ще са и с ниска цена и ще се
добавят с малко усилия. Разходите
за окабеляване са по-малки, защото
захранването и прехвърлянето на
данни става по един и същи кабел.
Цената на монтажа е по-ниска, защото за него не е нужен висококвалифициран електротехник. Монтажът
е и по-безопасен, тъй като изправеното напрежение на мрежовия кабел,
работещ с Power-over-Ethernet технология, е по-малко от 110 VAC (или 220
VAC). Една PoE мрежа позволява подобро цялостно управление на захранването на мрежата; осигурява дискретизирано
управление
на
свързаните устройства и резервно
захранване по време на прекъсвания
на тока.
Отвъд всякакви съображения относно цената и ефективността,
светодиодното осветление, захранвано от Power-over-Ethernet технология, може лесно да бъде свързвано със
сензори, безжични комуникационни
модули и вградени процесори в интелигентни хъбове. Свързването на
светодиодни хъбове с локалната
мрежа осигурява ценно предимство,
което позволява в бъдеще тези хъбове да поддържат и да се възползват
от появяващи се нови технологии
като Internet of Things без допълнителни разходи за смяна на осветлението.
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БДС EN 62381:2012 Автоматизирани системи
в преработващата
индустрия: Заводски
приемни изпитвания (FAT),
приемни изпитвания на
място (SAT) и интегрирани
изпитвания на място (SIT)
С

тандартът БДС EN 62381:2012
- „Автоматизирани системи в преработващата индустрия. Заводски
приемни изпитвания (FAT), приемни
изпитвания на място (SAT) и интегрирани изпитвания на място (SIT)“ на
21 април 2015 г. заменя и отменя
прилаганата дотогава в България
версия БДС EN 62381:2007. БДС EN
62381:2012 е издаден от Технически комитет ТК-0/ПК-21 - Измерване
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на промишлени процеси, управление,
автоматизация.

Предпоставки за
разработване и
въвеждане на стандарта
В преработващата индустрия все
по-масово се прилагат мерки за
съкращаване на периода за изпълнение на различни проекти и дейности.
Същевременно се повишава комплексността на платформите за авто-

матизация поради необходимостта
от повече на брой свързани системи
и интегрирането на нови комуникационни технологии и стандарти,
например Fieldbus.
Практиката показва, че за ефективното разработване, изпълнение
и внедряване на автоматизирани
системи в преработващата индустрия е необходимо тясно сътрудничество между производственото
предприятие, системния интегра-
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автоматизация
тор и компанията разработчик на
съответната автоматизирана система. Нужно е да бъдат предварително формулирани специфичните
функции, които системата трябва
да изпълнява, както и всяка от тях
да бъде изпитана на място в производствени условия.
Ето защо се налага изготвянето
и въвеждането на стандарт, който
да зададе съответните спецификации и изисквания към изпитванията
на автоматизирани системи в преработващата индустрия. Основна
негова цел е да координира и ускори
процеса на разработване, внедряване и тестване на такива системи,
както и да изясни отговорностите
на всяка от страните в процеса.

Област на действие
Международният стандарт IEC
62381:2012, издаден в България като
БДС EN 62381:2012, дефинира процедурите и спецификациите, свързани с
провеждането на заводските приемни изпитвания (FAT), приемните изпитвания на място (SAT) и интегрираните изпитвания на място (SIT) на
автоматизирани системи в преработващата индустрия. Тези изпитвания се извършват, за да се докаже, че
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системата за автоматизация е в
пълно съответствие със зададените
от стандарта и производителя критерии. Описанието на процедурите
и дейностите, зададено в стандарта,
може да бъде използвано като ръководство при провеждането на изпитания в различни индустрии и адаптирано към съответния процес,
съоръжение или оборудване.

Особености на прилагането
Стандартът, разработен от
Международната електротехническа комисия (International Electrotechnical Commission, IEC), въвежда ясни,
адаптируеми и лесно изпълними процедури за изпитване на доставените системи за автоматизация в
реални производствени условия. Документът не обхваща инженерните
и производствени дейности преди
извършването на тези изпитания.
При прилагането на IEC
62381:2012 (съответно БДС EN
62381:2012) във фармацевтичната,
хранително-вкусовата, медицинската или други специализирани индустрии е необходимо координирането
на изпитанията и с другите валидни
за съответния сектор стандарти,
процедури и регулации. Такива са на-

пример стандартът за добри автоматизирани производствени практики във фармацевтичната индустрия Good Automated Manufacturing
Practice (GAMP), т. нар. стандартни
оперативни процедури (Standard
Operating Procedures, SOP), зададени
от съответните стандартизиращи
органи в различните области и др.

Основни изменения в
сравнение с предишните
версии
Международният стандарт IEC
62381 е изготвен и публикуван от
Подкомитет 65E: Устройства и интеграция в производствени системи
на Технически комитет 65 на IEC: Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация на Международната електротехническа комисия.
Новата версия на стандарта
62381 заменя и отменя първата версия на документа, публикувана през
2006 г. и издадена у нас като БДС EN
62381:2007. Последната версия
съдържа техническа ревизия, която
се състои в дефиницията на документите, споменати в стандарта в
съответствие с изискванията на IEC
627081, който предстои да бъде
публикуван.
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Разходомерите:
настояще и
бъдеще
И

змерването на разхода на флуиди е абсолютна необходимост в почти всички сфери на промишлеността. За осъществяването на тази
дейност се прилагат различни методи и оборудване, съобразено с условията на работа и спецификите на
конкретния флуид. Намирането на работещо инженерно решение при избора на измервателно средство за
конкретно приложение налага детайлното познаване на характеристиките на различните видове разходомери. В много от случаите това решение представлява баланс между оптимални цена, точност, надеждност, разходи за монтаж и поддръжка, загуби на налягане и т. н.
Сред намиращите най-масово приложение и непрекъснато нарастващ
пазарен дял са кориолисовите и ултразвуковите разходомери.

Кориолисовите
разходомери
намират приложение в измерването
както на течности, така и на газове, като все пак се считат за попригодни за течности. Така е поради
факта, че течностите са по-гъсти
от газовете, а кориолисовите разходомери разчитат тъкмо на импулса на флуида, който да причини механични колебания на измервателните
тръби при преминаването през тях.
Газовете са по-леки от течностите
и по-трудно водят до такива механични колебания. Докато за течнос-
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ти производителите постигат добри резултати с разходомери с прави
измервателни тръби, то прилагането им по отношение на газовете е
доста по-проблематично. Кориолисовите разходомери се появяват през
80-те години на 20 век, като по това
време те са с огънати U-образни
измервателни тръби. За част от
проблемите при разходомерите с
огънати измервателни тръби се приемат загубата на налягане и задържането на флуид в сгъвките. За да
ги решат, производителите разработват кориолисови разходомери с
прави измервателни тръби.
Сред основните приложения на
кориолисовите разходомери е измерването на количества течни нефтопродукти. В тази област те до
известна степен заменят обемните
разходомери. За разлика от тях, кориолисовите нямат движещи се части, освен вибрирането на самите
измервателни тръби. Докато при
разходомерите с огънати U-образни
тръби може да се появи разлика в
налягането между входа и изхода, то
при тези с прави тръби, на практика, такава разлика няма. Разходомерите с прави измервателни тръби са
особено подходящи за хранителновкусовата и фармацевтичната промишленост, където хигиенните изисквания са високи. В правите тръби
не се задържа течност, както се
случва понякога в огънатите при
разходомерите от този тип.
До преди няколко години около 85%
от продаваните кориолисови разхо-

домери бяха с размер два и по-малко
от два цола (диаметър на измервателните тръби). Този процент се
промени, тъй като вече производителите предлагат все повече разходомери с по-голям размер, а и в тях
непрекъснато се внасят подобрения,
които ги правят все по-подходящи за
ползване. Днес около 2/3 от кориолисовите разходомери се произвеждат с размер два и по-малко от два
цола, а най-големите достигат до 16
цола.
Междувременно, потенциалът на
пазара на кориолисови разходомери
с по-голям размер не остана незабелязан от фирмите производители.
Много от тези разходомери се използват за отчитане на подлежащи на
контрол доставки на природен газ и
на течни нефтопродукти. Макар че
цените им могат да са доста високи, те измерват с много висока точност тези два вида флуиди, което
ги прави високо ценени от крайните
потребители.
Не е ясно каква е горната граница
на диаметъра на измервателните
тръби, при която си заслужава да се
правят кориолисови разходомери.
Въпросът за тази граница има две
страни – практическа и теоретична. От практическа гледна точка,
кориолисовите разходомери с голям
диаметър на измервателните тръби
са и много големи, и много тежки.
Това оскъпява транспортирането
им, оскъпява монтажа им и ограничава избора на място, на което могат
надеждно да се поставят. Но от
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Ръст на пазара на многофазни разходомери
Динамичното развитие в нефто-газовата промишленост, заедно с непрекъснато навлизащите в нея
технологични новости, оказаха пряко въздействие
върху търсенето на интелигентни разходомери. От
друга страна, нарастващата нужда от тях в най-различни области на приложение като водоснабдяването
и третирането на отпадъчни води, хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост, в енергетиката, в производството на метали и
в минното дело, също доведе до повишено търсене на
интелигентни разходомери.
Многофазните разходомери са нова, перспективна
технология и са с най-бързорастящ пазар в сравнение
с останалите видове разходомери, изпреварвайки ултразвуковите и други, разработени по нови технологии.
Това е заключението от скорошно изследване на специализираното издание Flow Research, озаглавено „Световният пазар на многофазни разходомери“. Те определят процента на газ, вода и нефт в потока, който
извира от един нефтен кладенец или газов сондаж.
После, по друга методика, определят дебита на всеки
от флуидите.
Според изследването пазарът на многофазните
теоретична гледна точка, механичните колебания при един 14-цолов
кориолисов разходомер по-трудно
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разходомери възлиза на 240 млн. долара през 2011 г.
Очаква се той да нарасне средно с 14,5% през т. г. и
да достигне 472,2 млн. долара. Данните в проучването сочат, че очакванията са многофазните разходомери да увеличават своя пазарен дял по-бързо дори от
тези на кориолисовите и на ултразвуковите, които
също са първенци по популярност сред разходомерите, разработени по нова технология. Информацията,
предоставена в проучването, посочва, че многофазните разходомери са на ранен стадий от своя еволюционен цикъл и ползват множество технологични решения, за подобрението на които фирмите работят
упорито. Производителите говорят усилено в посока
на все по-широкия прием, който тази технология среща, отчасти и поради факта, че в някои случаи многофазните разходомери са единственото решение, но
също така и заради все по-добрите отзиви за тях като
цяло и доказаните им експлоатационни качества.
Познати са и случаи, в които самите компании, ползващи подобни уреди, работят съвместно с фирмите
производители на разходомери за разработката на
по-добри решения за измерването на многофазни флуидни потоци.

могат да достигнат желаната амплитуда, отколкото при един 2-цолов.
Това обаче не означава, че 14 или 16

цола са абсолютният таван за размера на измервателните тръби при
тези разходомери.
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Ултразвуковите
разходомери
се използват масово в различни индустриални приложения през последните 20-30 години благодарение на
навлизането на цифровите технологии в електрониката. Съществуват
два основни вида ултразвукови разходомери. Работата на първите се
базира на измерване на времето за
преминаване, а на вторите - на Доплеровия ефект.
Основно предимство на метода за
измерване е линейната зависимост
между разхода на флуида и разликата между измерените времена. Използването на този тип разходомери не води до смущаване на потока.
Други предимства са отсъствието
на загуби на налягане, завихряния и
т.н. Ултразвуковите разходомери
нямат подвижни части, а измерването не зависи от физикохимичните
свойства на флуида. Сред възможностите им е да измерват течности
и газове. Предлагат се в типоразмери от DN15 до 3000 мм и повече. За
малките диаметри обикновено се
използва едностранен монтаж, като
се използва отражението на ултраз-
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вуковата вълна от отсрещната
страна на тръбопровода.
Едно от най-големите преимущества на ултразвуковия метод е, че
на негова база са разработени и се
предлагат разходомери, които могат
да бъдат монтирани без нарушаване
целостта на тръбопровода. Този
факт е от особена важност за редица специални случаи, в които инсталацията не може да бъде изолирана,
както и когато е необходимо използването на преносим разходомер за
временно измерване. В подобни приложения сензорите се закрепват
външно към тръбопровода посредством специални скоби. Тези разходомери обикновено работят с по-голяма грешка от порядъка на 2-3%. Използваните честоти на ултразвука
са в диапазона 200 kHz - 1.25 MHz.
Ултразвуковите разходомери обаче
са много чувствителни към замърсявания и отлагания върху стените на
тръбопровода. Освен това съществува ограничение в работната температура на флуида от -25 до +100 °C,
като в някои специални изпълнения
тези ограничения достигат +180 °C.
По отношение на версиите с външни

сензори провеждането на измерване
би могло да е невъзможно, дори и при
наличие на корозия от вътрешната
страна на тръбопровода.

Бъдещето: голям диапазон
в размери и тегло
Очаква се производителите да
продължат да съсредоточават усилията си в областта на разходомерите с голям размер и да предлагат нови
изделия с качествено нови характеристики. Има все по-нарастваща нужда от високоточно отчитане на подлежащи на контрол доставки на природен газ и на течни нефтопродукти,
например. Затова и доставчиците
ще продължат да работят и в посока
на намаляване на цените на разходомерите, но от друга страна това
желание ще се ограничава от необходимостта от подобряване на работните характеристики на устройствата. Друго голямо предизвикателство пред производителите е да
направят разходомери, които да са
по-малки и по-леки.
Материалът продължава в следващ
брой на списанието
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машини

Мотор-шпиндели
М

отор-шпинделът представлява самостоятелно мехатронно изделие, което се изготвя от специализирани фирми и се предлага на производителя на металорежещата машина в завършен вид. В шпинделната
кутия се монтира върху предварително подготвени монтажни повърхнини, а чрез стандартни интерфейси (куплунги, нипели, щуцери и др.)
- към системата за ЦПУ, електрозахранването, хидроагрегата и охлаждащия агрегат, цеховата магистрала
за въздух под налягане.
От всички останали компановки
мотор-шпинделът се отличава с
това, че главният двигател не е разположен извън корпуса на шпинделния
възел, а е интегриран в него. Функциите на шпиндела се изпълняват от
ротора на двигателя, в който са
оформени стандартните базови
повърхнини и са развити всички необходими механизми, сензори, енкодери и системи за пълноценна работа.
Решението да се предпочете мотор-шпиндел пред конкурентните
варианти се базира на следните негови предимства:
l компактна и завършена конструкция със собствено задвижване;
l малък инерционен момент на ротиращата система - предпоставка
за високи динамични показатели при
ускоряване, забавяне, спиране и реверс;
l минимален брой на елементите,
потенциален източник на дебаланс,
в сравнение с алтернативните варианти; това, заедно с предходния
пункт, прави балансирането сравнително лесно за реализиране, работата плавна и безвибрационна;
l високи честоти на въртене, които не се ограничават от междинни
предавки (ремъчни, зъбни) и позволя-
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Фиг. 1. Надлъжен разрез на мотор-шпиндел за обработващ център.

ват работа с инструменти с особено малък диаметър.
Недостатък на мотор-шпиндела е
високата му цена. Понякога тя може
да бъде съизмерима с цената на една
обикновена машина. Поради това е
икономически целесъобразно моторшпинделите да се монтират само
върху металорежещи машини от
висок клас, които произвеждат детайли с висока печалба.
Мотор-шпинделите се използват
основно при обработващите центри, предназначени за високоскоростна точна и свръхточна обработка, но
намират приложение също така при
машините от струговата група и
шлифовъчните машини.
Обхватът на приложение на машините с мотор-шпиндел е широк - от
високопроизводителното снемане на
голям обем прибавка при едрогабаритните тънкостенни детайли за
авиационната, космическата и автомобилната промишленост (предимно
от леки алуминиеви и магнезиеви
сплави), през обемния формообразуващ инструмент, медицинските и
денталните импланти от труднообработваеми материали и материали с висока твърдост (изкуствени
стави, зъбни протези и др. от ти-

тан, титанови сплави и закалени
стомани с твърдост 48-65 HRC),
сложните по форма електроди от
графит и мед за обемни електроерозийни машини до дребните високоточни детайли от финомеханичната
техника (часовници, офисна техника,
измервателни уреди и др.). В кръга на
обработваните материали влизат
също така различни пластмаси, композити, дърво.

Мотор-шпиндели за
обработващи центри
На фиг. 1 е показан надлъжен разрез на мотор-шпиндел за обработващ център. Шпинделът 15 е разположен в корпуса 16 върху търкалящите лагери на предната 18 и задната
13 опора и се задвижва от синхронен двигател. Ротор е самият шпиндел, върху който е монтирана роторната гилза 6, съдържаща постоянни
магнити. В корпуса е разположен
статорният пакет 4 на двигателя.
В конуса на предния край на шпиндела се базира инструментодържачът
19, който се затяга от пакет дискови пружини. За освобождаването му
в хидроцилиндъра 10 се подава налягане и буталото 11 свива пакета
пружини. Данните за ротацията на
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Фиг. 2.
Схема на
предната
опора на
моторшпиндел.

шпиндела (посока, честота, ускорение) се измерват от ротационния
енкодер 8. Сигналите му служат
същевременно и за точното комутиране на намотките на статора във
функция от ъгъла на завъртане на
ротора. Монтирането в шпинделната кутия се извършва по челото на
фланеца 3 и цилиндричния пояс 17.
Подаването на мажещо-охлаждаща течност или друг флуид се осъществява по непрекъснат херметичен канал в централния отвор на
шпиндела.
Особен интерес представлява
предната опора (фиг. 2), тъй като тя
е най-натоварената и в нейната зона
са концентрирани множество функции. В корпуса 5 са развити няколко
магистрали. По едната от тях се
подава мажещо-охлаждаща течност,
която чрез дюзите 4 се насочва за
външно охлаждане на инструмента.
По другата се подава предварително подготвен филтриран въздух, който създава необходимото налягане в
лабиринтното безконтактно уплътнение 2 с цел предотвратяване на
попадането отвън на замърсители,
включително при престой на шпиндела. Въздушните струи 7 са предназначени за почистване на контактните повърхнини по време на автоматичната смяна на инструмента.
Илюстрирано е и подаването на
въздушно-маслена смес за мазане и
охлаждане на лагерите.
Мотор-шпинделите се предлагат
в различни варианти, продиктувани
от предназначението им. Изпълняват се в много широк диапазон от
мощности, въртящи моменти, честоти на въртене, габарити, мон-
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Фиг. 3. Въртяща и наклоняваща шпинделна глава с мотор-шпиндел.

тажни повърхнини и др. Диаметрално противоположни примери за това
са мотор-шпинделите за тежка обработка, изискващи голяма мощност
и въртящ момент, и тези за фрезоване и пробиване с особено малък
диаметър на инструмента, при които определяща е голямата скорост
на ротация.
При наклоняващите 2 и въртящите 1 шпинделни глави (при 5-осните
обработващи центри) мотор-шпинделите са единствената алтернатива (фиг. 3). Изпълнението им има
своите особености с оглед спецификата на монтирането, минимизирането на габарита и инерционната
маса - интерфейсът за връзка с
външните системи е изведен в горната част, шпинделът се монтира
директно в тялото на главата, затягането на инструментодържача е
с хидроцилиндър.

Фактори за безотказна
работа и голям
експлоатационен ресурс
С оглед централното място на
мотор-шпиндела при определяне на
работоспособността и цената на
машината, важен момент е неговата функционална и параметрична
безотказност в течение на дълъг
експлоатационен период. Постигането на високоефективна и надеждна
работа при продължителен времеви
ресурс на използване се гарантира от
три основни фактора - първият е
заложен в самата конструкция и нейното изпълнение, вторият се състои
в техническото обслужване и активната профилактика, а третият се
отнася до правилната експлоатация.

Първи фактор. Един успешен мотор-шпиндел е резултат от дългогодишна опитно-конструкторска
работа върху различни варианти в
областта на механиката, електрониката, електротехниката, компютърната техника, уредостроенето и
т.н., което е по силите на фирми,
разполагащи с необходимата база,
традиции и отговорност. Всички
елементи на мотор-шпиндела се изработват с особено висока прецизност от качествени материали с
висока якост, твърдост и износоустойчивост, което способства за
безотказната работата на изделието като цяло. Извършва се фино фабрично балансиране с качество от
G0,4 до G1.
За поддържане на постоянна и
широкообхватна обратна връзка за
актуалното състояние, на подходящите места се монтират различни по
предназначение сензори- за положение
9 и температура 14 (фиг. 1), за наличие на метална маса 1, преместване
3, температура 6 и 10, вибрации 9
(фиг. 2). Високата надеждност се гарантира от различни алгоритми за
реализация на контролни, адаптивни
и диагностични функции.
Контролните функции са предназначени да регистрират пределно
допустимото състояние на следения
параметър и да не допуснат експлоатация при надвишаване на граничната стойност. Включват ограничаване на максималната честота на
въртене на шпиндела и инструмента, ограничаване на ъгловото ускорение (при екстремни ъглови ускорения възниква приплъзване в търкалящите лагери, което ускорява износ-
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Фиг. 4. Схема на охлаждане на шпиндела с циркулираща течност.

Фиг. 5.
Поддържане и
регулиране на
предварителната стегнатост в предната опора с
пружини и
пневмоцилиндри.

ването им), избягване на резонансни
честоти, предотвратяване на ротация при интензивни вибрации, недопускане на прегряване на статора,
контрол на положението на челото
на шпиндела (използва се за разпознаване на колизия; в някои конструкции е вградена механична предпазна
система за редуциране на последствията за лагерите при аксиален
удар), наличие-отсъствие на инструментодържач в шпиндела, затегнатосвободен инструментодържач.
Диагностичните функции са предназначени да регистрират текущото
състояние на следения параметър,
което позволява да се прогнозира
моментът на настъпване на граничното му състояние. По този начин
може да се планира с достатъчна
точност моментът за ремонт. Тъй
като най-честата причина за излизане от строя са търкалящите лагери,
диагностиката е насочена към тях.
Предвидени са две диагностични функции, които следят съответно тяхната температура и вибрации.
Адаптивните функции са предназначени за приспособяване на моторшпиндела към променящите се условия и режими на работа с цел запазване на параметричната работоспособност. Управлява се важното за
точността осово изместване на че-
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лото на шпиндела,
(дължащо се на силови и топлинни деформации, изместване на
пътечката на движение на сачмите на
лагерите под действие на центробежните сили). В съответствие със заложения алгоритъм системата за ЦПУ изработва автоматично
компенсация на изместването, което е
особено важно за
точността при финишното фрезоване с предния край
на инструмента. Поддържа се постоянно топлинно-деформационно
състояние. За целта се използват
охлаждащите ризи към статора на
главния двигател 5, предната 2 и задната 7 лагерни опори (фиг. 1); температурата на циркулиращата течност (най-често вода) се регулира автоматично в зависимост от показанията на съответните температурни сензори. В отделни случаи се
прилага допълнително и доказалото
високата си ефективност охлаждане на шпиндела с циркулираща течност (фиг. 4), охлаждане на подложения на силно топлинно въздействие
от зоната на рязане преден край на
шпиндела с водната риза 1 (фиг. 1). В
зависимост от честотата на
въртене и натоварването на шпиндела се регулира предварителната
стегнатост в лагерите на предната опора. За безстепенно регулиране се използват пневмо- или хидроцилиндрите 3, които с управлявано
налягане чрез втулката 2 изтласкват външния пръстен на лагера надясно. Това принципно е най-ефективният начин за регулиране, но същевременно и най-скъпият. Друга схема
предлага икономически по-изгодно решение, но с компромис спрямо ефективността. При ротация със средни

и високи честоти предварителната
стегнатост се поддържа от комплекта пружини 1, който чрез втулката 2 изтласква със сила F1 външния
пръстен на лагера надясно. При ниски честоти и голямо натоварване се
добавя силата F2, която се създава
от комплекта пневмо- или хидроцилиндри 3.
При реализацията на втория фактор потребителите на машини с
мотор-шпиндел трябва да осъзнават
отговорността си за поддържане на
висока функционалност и дълъг срок
на работа на сложната конструкция.
Техническото обслужване следва да
се изпълнява в строго съответствие
с обхвата на дейностите и периодичността, препоръчвани от производителя. В помощ са извежданите
върху дисплея на системата за управление информационни подсказки за
предстоящо обслужване и профилактика. Консумативите (масло, мажещо-охлаждаща течност) трябва да
се сменят както периодично, така и
в зависимост от текущото им
състояние. Проблемите в работата
на мотор-шпиндела трябва да се откриват навреме и да се планира успешното им решаване. Така се намалява броят на отказите и престоят
на машината. Важен елемент е наблюдението на състоянието на лагерите, появата и развитието на дебаланс, изменението на температурата, радиалното и аксиалното биене, осовата хлабина, статичната
стабилност, ефективността на защитата на лагерите (една от основните причини за дефектиране е замърсяването на лагерите) и др.
Третият фактор е правилната
експлоатация. Мотор-шпинделът
трябва да се използва в съответствие с паспортното му предназначение, да не се претоварва извън
допустимото и да не се подлага на
удари. Инструментът (режещ инструмент и инструментодържач) следва да е предварително балансиран,
режещата част да е в добро състояние, върху базовия конус не трябва
да има побитости и драскотини.

Мотор-шпиндели за
машини от струговата
група
При струговите центри като
мотор-шпиндел се изпълнява насрещният шпиндел; все по-често концеп-
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Фиг. 7. Мотор-шпиндел за вътрешно шлифоване.
Фиг. 6. Задвижване с мотор-шпиндели на въртящите се инструменти
при стругов център.

цията на мотор-шпиндела се прилага и при главния шпиндел. Поради
спецификата на струговата обработка максималната честота не
надвишава 12 000 оборота в минута. В някои случаи при ротацията на
главния шпиндел се измерва дебалансът на заготовката и се дава
информация, препоръчваща ограничаване на максималната честота до
безопасната. Малогабаритни високооборотни мотор-шпиндели се използват за задвижване на въртящите
се инструменти - в револверната

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

глава (фиг. 6 - поз. 1 и 2) и инструменталните блокове на машините
swiss-type, докато в наклоняващата
фрезова глава по ос B на многофункционалните машини мотор-шпинделът е с голяма мощност.

Мотор-шпиндели за
шлифовъчни машини
Различават се шпиндели за
вътрешно и външно шлифоване. Това
са принципно високоскоростни шпиндели, примерно до 100 000 оборота
в минута. По-високооборотни са
шпинделите за вътрешно шлифоване. Основно изискване към шлифовъ-
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чните шпиндели е бързоходността,
точността и плавността на ротацията. За повишаване на виброустойчивостта, шпинделът се изработва
плътен. Използват се предимно
търкалящи лагери, комплектовани по
различни схеми. При особено високи
изисквания към спокойната работа,
радиалното биене и демпфирането
на вибрациите, шпинделът се монтира върху хидростатични лагери. На
фиг. 7 е показан мотор-шпиндел на
търкалящи лагери за вътрешно шлифоване.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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механични системи

Инструменти
за едросерийно и
автоматизирано
производство
К

омбинираните инструменти
са важно средство за концентриране на технологичните преходи и операции. Характерен техен признак е
наличието на няколко, различни по
форма и големина режещи ръба, съединени в една линия със сложна форма. Те могат да се разглеждат като
инструменти, състоящи се от няколко единични инструмента, наричани
степени.
Приложението на комбинираните
инструменти значително съкращава
броя на вретената и опростява конструкцията на агрегатните машини и автоматичните линии, инструменталните магазини на обработващите центри и др. автоматизирано оборудване. При съвместяване
работата на отделни степени по
време те реализират намаляване на
основното време за обработка. Във
всички случаи реализират икономия
на спомагателно време, необходимо
за обратни ходове, центроващи и
регулиращи движения.
Комбинираните инструменти са
специални високоефективни режещи
инструменти, проектирани и произвеждани в условия на единично производство, а обслужващи едросерийното и масово производство. Особени проблеми при конструирането и
експлоатацията им създават затрудненото стружкоотвеждане от
съседните съвместно работещи
степени, повишеното силово натоварване, избирането на режими на
рязане, конструктивното оформление и технологичните преходи меж-
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ду съседните близко разположени
степени и др.
Комбинираните инструменти се
класифицират по няколко основни
признака:
l според вида на работната машина: за стругови, фрезови, пробивни,
зъбообработващи, резбообработващи, протяжни, агрегатни машини, обработващи центри и др;
l според вида на обработваната
повърхнина: за вътрешни (свредла,
зенкери, райбери, метчици) и за
външни повърхнини (ножове, фрези,
зъбообработващи).
l според броя на отделните степени: с 2, 3 до 6 степени;
l според конструкцията: цели,
съставни и сглобяеми, като последните могат да бъдат с регулируеми и
с нерегулируеми размери;
l според последователността на
работа на отделните степени: с
успоредна, последователна и смесена схема на работа;
l според типа на режещите инструменти: еднотипни и разнотипни.
В зависимост от формата на обработената повърхнина, вида на
степените, мощността на машината и стабилността на технологичната система степените на
комбинираните инструменти работят последователно или едновременно.
Тъй като всички едновременно
работещи степени участват в едно
общо работно движение с определена скорост и подаване, скоростите
на отделните степени на показаните кръгли инструменти са различни
за различните точки от режещите

ръбове, разположени на различни радиуси. Различни са и прибавките, силовото и температурно натоварване, както и трайностите на отделните степени.
Прието е режимите на рязане да
се определят с оглед оптималната
трайност на комбинираните инструменти като цяло. При това отделните степени, особено по-слабо натоварените и обработващи по-неотговорни повърхнини на заготовката, могат да работят в много нехарактерни условия, за да се съгласуват с работата на лимитиращите
степени. Режимите се съгласуват с
възможностите на машината и стабилността на технологичната система.
Трайността на комбинираните
инструменти с две степени се избира като тази на съставните му
отделни степени. При три и повече
степени на комбинираните инструменти се препоръчва правилото
трайността да нараства с 20% за
всяка степен чрез намаляване скоростта на рязане.
Дълбочината на рязане се разпределя между отделните степени според формата на обработената
повърхнина и предписаното качество с оглед на еднопроходна обработка.
Подаването при чистите обработки се ограничава от точността и грапавостта на лимитиращата повърхнина, а при грубите обработки – от ограниченията по мощност и сила на инструмента, машината и приспособлението (ако има
такова).
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Особености при
определяне на
конструктивните и
геометрични параметри
Формата и размерите на стружковите канали на комбинираните
инструменти се избират в зависимост от диаметъра, вида на степените, методите на присъединяване
на режещите части, материала им
и желаната посока за отвеждане на
стружката.
Съседните степени могат да
имат отделни или общи стружкови
канали. Наклонът им обикновено е в
границите 0-30°, а посоката (лява или
дясна) се избира еднаква с посоката
на въртене на инструмента при отвеждане на стружката назад и обратна на въртенето на инструмента при
отвеждане на стружката напред.
Отвеждането на стружките по общи
канали е по-изгодно и технологично
при изработване на комбинираните
инструменти, но може да създаде
сериозни проблеми при експлоатацията им, особено при съвместването
на няколко течащи стружки в общ
канал. Общите канали са подходящи
при пръскащи се или начупени на определен малък размер стружки. Ако
това е невъзможно, конструктивно
се осигуряват условия двете стружки да се отвеждат по две различни
стени на общия канал.
Разделното отвеждане на стружки от съседните степени може да
се постигне чрез подходящо редуване на стружковите канали на отделните степени. Подобряване на
стружкоотвеждането може да се
постигне чрез намаляване броя на
зъбите и увеличаване размерите на
каналите, чрез увеличаване ъгъла на
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наклона им, чрез подаване на мажещо-охлаждаща течност с повишено
налягане в зоната на рязане, която
изтичайки през каналите подпомага
транспортирането на стружките.
По пътя на тяхното отвеждане не
бива да има препятствия.
Броят на зъбите на комбинираните инструменти зависи от прибавката, условията за формиране на
стружката и сумарното силово натоварване. За удобство на измерването обикновено той се избира четен. Комбинираните инструменти с
големи размери се конструират сглобяеми и по възможност – с регулируеми размери. Най-силно натоварените степени се изработват от материали с повишени режещи свойства и с оптимизирани геометрични параметри за степента.
Презаточването на комбинираните инструменти е по-трудно от
това на единичните поради различното ориентиране на режещите
ръбове, принадлежащи на съседните
степени. Особено е затруднено влизането и излизането на абразивния
диск в преходните зони при шлифоване и заточване. Този проблем успешно се решава при сглобяеми конструкции чрез разделно заточване на
единичните инструменти.
Комбинираните инструменти за
отвори са сред най-разпространените. Когато последната степен е с
нерегулируеми размери, калиброващите й части се оразмеряват по известните методи, отчитащи граничните отклонения, свиването или
разбиването на отвора и износването на инструмента.
Монолитните конструкции на еднотипните инструменти с малка
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разлика между размерите на отделните степени могат да се получат
от стандартен инструмент с размерите на по-голямата степен чрез
шлифоване до размерите на по-малката.
Комбинираните инструменти за
резбообработване и зъбообработване се използват в едросерийното и
в масовото производство. Те имат
последователна схема на работа,
могат да бъдат еднотипни и разнотипни.

Инструменти за
автоматизирано
производство
Инструментите за автоматизирано производство са предназначени
за работа върху автоматизирани
машини и технологични линии. Автоматизираното производствено оборудване включва обработващи машини с автоматичен цикъл, приспособления за базиране и закрепване на
заготовките, транспортни, измервателни съоръжения и режещи инструменти. Докато при универсалните
машини за състоянието на всеки
режещ инструмент следи работник,
в инструменталните магазини на
автоматизираните машини десетки или стотици инструменти се
сменят и експлоатират без състоянието им да се следи непрекъснато
от човек. При това те работят при
екстремно високи режими, като автоматично трябва да осигуряват
точността на формата, размерите
и качеството на обработваните
повърхнини.
По вид и конструкция инструментите за автоматизирано производство са аналогични на тези за общо-

85

механични системи
При автоматизираното производство се контролират и двете характеристики със стремеж за достигане на висока размерна трайност,
чиято стойност да се доближава до
общата.

Регулиране на
инструментите на
размер

то машиностроене. Характерните
изисквания към тях произтичат от
факта, че в продължение на определено време те трябва да поддържат
работоспособността си автономно,
без контрол от страна на оператор.
Към тях се предявяват много високи
изисквания по отношение на:
l голяма и гарантирана якост и
трайност;
l бързо и точно установяване върху
машината;
l възможности за регулиране размерите на инструмента чрез специални елементи в конструкцията му или
чрез поднастроечни движения на
машината;
l автоматично контролиране на
състоянието на инструмента и
сигнализиране за приближаване стойността на избран критерий до определени граници;
l сигурно начупване и отвеждане на
стружката;
l високи и гарантирани надеждност
и работоспособност.

Трайност на
инструментите за
автоматизирано
производство
При инструментите за автоматизирано производство ясно се разграничават двете нива на трайността - обща и размерна трайност.
Общата трайност се измерва с времето на работа до пълното износване на режещите ръбове, оценено
по определен критерий в зависимост
от вида на обработката, инструменталния материал и от вида на инструмента. Размерната трайност се
измерва с времето на работа, през
което се запазва предписаната точност на обработената повърхнина.
При неавтоматизираното производство за грубите обработки се
лимитира общата трайност, а за
чистите обработки лимитирането
на трайността е по размерната
трайност, което често е няколко
пъти по-малко от общата трайност.
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Ако допустимото размерно износване е няколко пъти по-малко от общото, се прилага цикъл за няколкократно поднастройване на предварително настроения инструмент чрез
органите на работната машина. Това
може да се извършва между отделните работни цикли на машината без
загуба на производителност.
Регулирането върху машината
може да става след спирането й или
по време на работа. Ръчното регулиране върху машината изисква тя да
е спряла. Този метод е основен за неавтоматизираното производство, а
при автоматизираното е свързан с
нежелани престои на цели линии и
участъци, поради което не се прилага.
Автоматизираното регулиране
на разположението на инструментите върху машината е най-производително, но обикновено изисква приспособления, за които не винаги има
място върху претрупаните с различни съоръжения работни зони. Пример
за такова регулиране е осовото поднастройване на червячна фреза за нарязване на еволвентни зъбни колела,
извършвано по време на работа. С
усъвършенстване на уредите за автоматичен контрол на състоянието
на инструментите и параметрите
на обработваната повърхнина, както и на средствата за адаптивно
управление, много видове автоматизирани машини позволяват такова
регулиране.
Ръчното извънмашинно регулиране
на размерите на инструмента е просто, удобно и евтино за всякаква серийност на производството. То изисква в конструкцията на инструмента да се включат безстепенно регулируеми опори (обикновено винт с
контрагайка), чрез които се възстановява точното разположение на режещия ръб относно обработената
повърхнина (примерно след завъртане или смяна на режещата пластина).
Автоматичното извънмашинно
регулиране на размерите е скъпо и
много рядко се оправдава икономически.
Поднастройването на инструментите на размер е допълнително на-

стройване на вече установения в
машината инструмент с цел получаване на необходимата точност, когато обработваната повърхнина е с
тясно допусково поле, размерната
трайност е много по-малка от общата и честото спиране на машината
с извънмашинно настроения инструмент е нежелано. То може да се извършва на машини с програмно управление без спиране на машината,
непрекъснато или циклично. Във втория случай поднастройването се осъществява с приближаване на обработвания размер до граничната
стойност по сигнал от измервателно устройство за активен или пасивен контрол или след обработване
на определен брой заготовки. Непрекъснатото поднастройване поддържа постоянно режещите ръбове
в определено положение относно заготовката.

Установяване и смяна на
инструмента
Закрепването на инструментите
за автоматизираното производство върху машината трябва да се
извършва бързо и сигурно и да гарантира точно ориентиране на инструмента и режещите му ръбове относно заготовката.
Закрепването на инструментите
обикновено се извършва на три нива:
директно в машината; в държач,
който се закрепва в машината; в
адаптер, който се закрепва в държач,
установен по други повърхнини в
машината.
В инструменталните комплекти
на пробивно-разстъргващите, фрезови, стругови и други машини с програмно управление се съхраняват
няколко десетки инструмента, установени в един инструментален магазин. Те се избират и транспортират до машината и обратно от
автооператор. И ротационните и
призматичните инструменти от
комплекта се установяват в тела с
еднакви повърхнини за базиране в
инструменталния магазин, в автооператора и в държача на машината. Тези комплекти са изградени на
модулен принцип и са различни за
различните модели машини и фирми
производители на комплекти.
Обикновено във вретеното на машината се установява опашката на
модулно изградения инструмент, притежаваща конусна базова повърхнина,
съответстваща на тази на вретеното, пръстен за захващане от автооператора, сменящ инструментите
и многостен, служещ за предаване на
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въртящия момент от вретеното
към режещата част на инструмента.
При нужда се използват удължители и преходни елементи, към които
се установява режещата част, позволяваща използването на различни
вложки, като е желателно съставните елементи на комплектите да са
стандартизирани и с по-универсално
предназначение.

Стружкоформиране и
стружкочупене
Много важно изискване за експлоатацията на инструментите за автоматизирано производство е гарантираното начупване на стружката на определен размер и надеждното й отвеждане от зоната на рязане, където натрупването и може да
доведе до повреждане на инструмента, обработената повърхнина или
намиращите се наблизо автоматични устройства. Формирането, начупването й транспортирането на
стружките не трябва да предизвиква нараняване на инструмента, заготовката или оператора, а да осигурява надеждно отвеждане на стружките от работната зона.
Автоматичното отвеждане на
пръскащите се стружки се извършва
от стружковите канали със специал-
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но избрани стойности на ъгъла на
наклона, екрани, улеи и др. за насочване на струята от стружки, както и
чрез издухване със сгъстен въздух или
извличане от течност под налягане.
Течащите стружки трябва гарантирано да се начупват на дължина
100-200 мм. Стужкоформирането
има за цел да предизвика пластична
деформация с неравномерна степен
на уякчаване и създаване на концентратори на напрежение в стружката,
около които започва разрушаването
при по-нататъшното й движение.
Стружкоформирането и стружкочупенето се извършват с известни
средства:
l препятствия по предната повърхнина (прагове, канали, гнезда);
l кинематични методи, свеждащи се
до периодична промяна на стойностите на подавателното движение и
размерите на напречното сечение на
стружката;
l технологични методи (формиране
на бразди пред инструмента, променящи сечението на стружката и др.).
Сигнализирането за състоянието
на инструмента е необходимо за
получаване на информация за настъпило гранично състояние на даден
режещ ръб. Обикновено инструментите за автоматизирано производ-
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ство се сменят принудително след
обработване на определен брой заготовки. Този прост метод изисква
много добра надеждност и тясно
групиране на трайностните показатели на инструмента. При възникване на аварийна ситуация се стига до
обработване на няколко негодни заготовки.
Съвременните металорежещи машини често имат вградени динамометрични устройства във вретеното и подавателните механизми, които се използват както за адаптивно
управление, така и за сигнализиране
при достигане гранични стойности
на силите на рязане, захранващия ток
и др. Като ограничаващ критерий
може да се използва информация за
достигнатата температура в зоната на рязане или повишеното акустично ниво на звука, придружаващ
процеса. Достигнатите гранични
стойности на размерното износване
се установяват от автоматични
уреди за активен или пасивен контрол на обработваните размери, които подават сигнал при доближаване
до границата на допусковото поле на
обработената повърхнина.
Статията е разработена със съдействието на доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
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ВиК

Управление на
водни помпи и
помпени системи
В

иК операторите са под постоянен натиск от увеличаващите се
разходи за електроенергия, както и
заради климатичните промени и динамиката в законодателството в
сектора. От голямо значение за тях
е да разработят стратегии за намаляване на експлоатационните разходи и същевременно да оптимизират
производителността на активите.
Често явление е канализационните
помпи да засмукват и препомпват
влакнести материали, които водят
до блокирането им. Има случаи, в които това може да се случи няколко
пъти на ден. Прекъсването на работата на помпата може да продължи
до няколко дни, като през това време байпасните връзки на помпената
станция са претоварени. Тотален
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срив на системата може да предизвика изтичане на отпадъчни води,
което би довело до въздействия
върху околната среда и човешкото
здраве, увеличаване на разходите за
почистване и нарушаване на законите.
Системите за управление на помпи подобряват осезателно надеждността и ефективността им, като
намаляват до минимум времето им
на престой, значително редуцират
експлоатационните разходи и същевременно подобряват пропускателния
им капацитет.
Системите за управление на помпи регулират действието им за постигане на оптимални дебити и напори на водата. ВиК операторите
настройват своите системи за управление, така че да поддържат:
минимални напори от най-малко 20

м воден стълб за пожарогасене; нужните нива на водата в напорните
резервоари и хидрофорите; концентрацията на хлор във водоснабдителните системи; подходяща защита на
помпите и електрооборудването
при извънредни ситуации като сривове в електрозахранването, спиране подаването на вода, промени на
напрежението в мрежата и повреда
на оборудването.

Регулираща арматура за
помпи
За помпени системи, при които
защитата от пренапрежение и икономиите на електроенергия са от
критично значение, обикновено се
използва регулираща арматура (спирателни кранове) за помпи. Спирателните кранове се свързват електрически със системата за управле-
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ние на помпите и осигуряват регулируеми времена на отваряне и затваряне за прекъсване на водния поток
според критичния за системата период на срив. За разлика от възвратните клапани, скоростта на работа
на спирателните кранове не се влияе
от скоростта на водния поток или
неговото налягане. Сферичният спирателен кран е подходяща регулираща арматура за помпени системи,
тъй като осигурява нужните проценти на ограничаване на дебита, има
солидна конструкция и практически
нулеви местни напорни загуби. За
водопроводи за чиста вода могат да
се използват дискови спирателни
кранове, а за отпадъчна вода - ексцентрични конусни спирателни кранове.

Технологична
последователност
Когато помпата бъде стартирана и създаде налягане, диференциалният манометър, монтиран на напорния щуцер на помпата, подава
сигнал на спирателния кран да се
отвори. По време на процеса на спиране, на крана се подава сигнал да се
затвори, докато помпата продължа-
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ва да работи. Когато спирателният
кран е в почти затворено положение,
краен прекъсвач, монтиран на спирателния кран, спира помпата. След
спиране на електроенергията, водният поток бързо започва да тече в
обратна посока. Спирателният кран
трябва да се затвори бързо, за да се
предотврати обратно завъртане на
помпата и бързо изпразване на хидрофора.
Спирателният кран е оборудван
със задвижващ хидравличен цилиндър.
Цилиндърът може да бъде задвижван
чрез вода под напор, подавана от
водопровода или от независима система с масло. Хидравличните устройства за управление, свързани чрез
електрическа връзка с блока за управление на помпата, се монтират на
самия кран или на табло. Електромагнитните хидравлични разпределители направляват работната течност
към отворите на цилиндъра, за да се
задвижи крана. Скоростта на отваряне и затваряне се управлява от
вентили за регулиране на дебита.
Хидравличното устройство за управление на крана има байпасна
тръба, през която водният поток
заобикаля контролния клапан за нор-

мална работа и преминава през друг,
бързо затварящ се клапан.
Спирателният кран може да бъде
оборудван с електромотор, в случай
че липсва подаване на чиста вода за
задвижването с цилиндър. Времената на отваряне и затваряне могат
да бъдат регулирани на място с помощта на специално управляващо
устройство за мотора. За защита
на помпата и системата в случай на
спиране на електрозахранването,
спирателният кран може да има резервно електрозахранване от акумулаторна батерия.
Функцията на хидравличния блок е
да управлява надеждно сферичния
спирателен кран за регулиране на
помпата с помощта на вода или
масло. За разлика от спирателния
кран, задвижван от електромотор,
този блок за управление позволява
настройка на място на времето на
работа на крана, така че той да
отговори на характеристиките на
напорния тръбопровод в случай на
хидравличен удар. Устройствата за
управление са монтирани в блока и
са фабрично свързани с клеморед в
разпределителна кутия за по-лесен
монтаж. Те могат да бъдат монти-
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рани в специален шкаф за защита на
оборудването в агресивни среди.
Има четири щуцера за налягане:
подаване, изпразване, отваряне и
затваряне. Щуцерът за подаване е
снабден със спирателен кран и манометър за по-лесно отстраняване
на повреди в системата за управление. Щуцерите за подаване и изпразване се управляват от месингови
двупътни нормално отворени електромагнитни клапани, свързани с
твърда месингова тръба, за осигуряване на бързо затваряне на крана
в случай на прекъсване на електрозахранването, така че да се намали
до минимум обратния ход на помпата. Времето на затваряне на крана
в извънредни обстоятелства се регулира в рамките на 10-30 секунди
чрез балансиращия клапан в долната
камера. Нормалното отваряне и
затваряне на спирателния кран се
управлява от месингов четирипътен електромагнитен клапан и
допълнителни спирателни кранове с
независимо управление. Спирателните кранове за регулиране на дебита
позволяват независимо управление
на времената на действие в рамките на 30 до 600 секунди.
Електромагнитните клапани са
електрически свързани с разпределителната кутия чрез водонепропусклив тръбопровод. Кабелите на електромагнитните клапани са свързани с клемите в разпределителната
кутия.
Когато са нужни допълнителни
функции за контрол или се желае управление на много такива едновременно, се използват програмируеми
логически контролери. Те могат да
бъдат програмирани на място за
неограничен брой конфигурации за
вход/изход.

Система за управление
Мембранният резервоар съдържа
въздух под налягане и вода, разделени от мембрана. Когато налягането
на водата се промени, въздухът се
свива или разширява, при което диференциалния манометър се включва
или изключва. Това осигурява буфер,
който намалява броя цикли на помпата и защитава от хидравличен удар.
Някои от компонентите на тази
система са:
l Главното захранване и предпазителите са обединени в един блок, който предпазва управляващите устройства, електронните компоненти
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и помпите от свръхнапрежение. Той
се монтира на мястото на свързване на външното електрозахранване
с мрежата на помпената станция.
l Ръчният прекъсвач служи за включване и изключване на захранването.
Пултът за управление предпазва
потопяемите помпи от ниско или
високо напрежение, от спад на водното ниво, от кладенци с нисък дебит, от колматирани филтри на
тръбни кладенци, от повредени помпи и електромотори и твърде чести включвания и изключвания. В пултовете за управление на помпите
обикновено има микропроцесори, които следят напрежението на електрозахранването и консумираната от
мотора й мощност.
l Диференциалният манометър измерва напора в тръбопровода и подава сигнал на помпата да стартира или спре, при предварително зададени настройки за ниско и високо
налягане. Диференциалните манометри могат да управляват потопяеми помпи в кладенци и стандартни центробежни помпи. Подходящите настройки за високо и ниско налягане позволяват едновременната
работа на няколко помпи в режим на
„водещи“ и „следващи“.

Система за управление на
водните нива в напорния
резервоар
Напорните резервоари осигуряват допълнителен капацитет за
покриване на върховата консумация
и в някои случаи осигуряват резервно водоснабдяване при повреда на
помпата в кладенеца. Центробежните помпи засмукват вода от резервоара и я препомпват във водопроводната мрежа. Диференциалните
манометри отчитат налягането в
тръбопровода и подават сигнал на
помпите да се включат или изключат при предварително зададени
налягания.
При промяна нивото на водата в
резервоара, сензорите подават сигнал на блока за управление на водното ниво, който от своя страна подава сигнал на блока за управление
на помпата, за да я включи или изключи. Дозаторната помпа за подаване на хлор се задейства, когато
има напрежение, и подава хлорен разтвор в навлизащата в резервоара
вода.
Стандартните компоненти на
системата за управление включват:

l автоматичен превключвател –

позволява на системата да работи
в ръчен или автоматичен режим.
l алтернатор за помпи – автоматично включва резервна помпа при
спиране на една или две помпи
l контролери за постоянно налягане
за помпи – поддържат постоянен
напор чрез промяна на скоростта на
електромотора. За да могат да работят, помпите трябва да са оборудвани със специални електромотори с променлива честота.
l протектори за двигателите на
потопяеми помпи – защитават
електромоторите от високо или
ниско напрежение, от твърде често
включване или изключване при заблатени черпателни резервоари, при
претоварване, при прегрели електромотори или при спад на водното
ниво. Могат да бъдат монтирани в
блока за управление на помпата или
в автоматичния превключвател.
l стартери за електромоторите
на помпите – осигуряват временно
електрозахранване за стартиране
на електромотори с високо напрежение. Могат да бъдат монтирани
в блока за управление на помпата
или в автоматичния превключвател.
l датчици за дебит – отчитат дебита на водата и подават сигнал на
специални помпи – например на дозаторните помпи за химикали. Те могат да работят с програмируеми
логически контролери, осигурявайки
правилната доза химикал.
l поплавъчни превключватели за водно ниво или електроди – включват
или изключват оборудването или
сигнализацията в зависимост от
нивото на водата в резервоара.
l ръчен превключвател за захранването на помпите в извънредни ситуации – превключва електрозахранването от мрежово на такова от резервен генератор.
l сензори за ниско водно ниво в кладенци – изключват помпите в кладенците, когато водата в тях спадне под нивото на най-ниско разположения датчик. Електрозахранването не се възстановява, докато водното ниво не достигне горния сензор.
l електромагнитни вентили – автоматично отварят и затварят спирателни кранове.
l датчик за часовете на работа на
помпата – показва продължителността на работа на помпата.
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инструменти, материали

Индустриални
абразиви
А

бразивите са материали, найчесто на минерална основа, които се
използват за оформяне или финишно
третиране на различни повърхности
или изделия, при което част от изходния материал се отнема. Финишната обработка типично включва
две групи операции – за заглаждане
на повърхността (полиране, шлайфане, премахване на драскотини и т.
н.) или за нейното огрубяване (повишаване на грапавостта).
Абразивните материали и инструменти, използвани в индустрията,
обхващат изключително многобройна група продукти, посредством които се изпълняват голям брой различни технологични операции. На пазара
се предлагат абразивни материали,
вариращи в широки граници по отношение на химичния си състав и физически характеристики, форма, размери и техника за използване. Сред найразпространените приложения на
абразивите са шлайфане, полиране,
шлифоване, хонинговане, рязане, пробиване, заточване, лепинговане, песъкоструйна обработка и др.

Принцип на действие
на индустриалните
абразивни материали
и инструменти
Абразивите действат на базата
на разлика в твърдостта на двата
материала – обработваната повърхност и абразивното средство,
което типично е по-твърдо. Материалите, използвани като абразиви
в техническата практика, обикновено са или твърди естествени минерали (с твърдост по-голяма или равна на 7 по скалата на Моос за определяне
на
относителната
твърдост на минералите), или синтетични материали със сходен химичен състав и физически свойства
на естествените твърди минерали,
които обаче не съществуват в при-
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родата в естествен вид.
Диамантът е широко използван
абразив, който се среща както в
естествен вид, така и като синтетично произведен продукт от боксит (алуминиева руда). Като абразиви се използват и по-меки материали, като калциев карбонат, които се
добавят в състава на различни полиращи пасти.
Размерът на абразивните частици при абразивните материали и
инструменти определя тяхната
зърнистост. Частиците или са с
естествено малки размери, или са
изкуствено натрошени до макроскопични зрънца с размери около 2 мм в
диаметър или до микроскопични абразивни частици с диаметър стотици или хилядни от милиметъра. Тези
зрънца, наричани грит, са с груби,
остри ръбове, които намаляват
площта на контактната повърхност с обработвания материал и
така увеличават натиска.

Абразивни минерали
Най-общо абразивните материали
се класифицират като естествени
и синтетични. Много изкуствени
абразивни средства постигат ефективността на естествените материали с много по-малки разходи за
производство за сметка на добив. В
допълнение, примесите в естествените материали могат да станат
причина за понижаване на ефективността им.
Сред широко използваните в индустриалната практика естествени
абразиви са: калцит (калциев карбонат), корунд, диамантен прах, пемза,
пясък, гранат, пясъчник, прахообразен
фелдшпат, ставролит и др. Популярни синтетични абразивни материали са: кубичен бор нитрид (CBN), алуминиев оксид, железен оксид, синтетичен корунд, сух лед, стъклен прах,
фина фракция стоманени дробинки,
цирконий алуминиев оксид, борен карбид, различни шлаки и др.
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Фактори, повлияващи
скоростта на отнемане
на материал при
третиране с абразив
По-твърдите абразиви типично
отнемат материал по-бързо и в поголямо количество. Колкото по-голяма е разликата в твърдостта между двете повърхности, толкова побърза е обработката. В допълнение,
по-бързо отнемат материал абразивните средства и инструменти с поедър грит.
От значение за скоростта на обработка е адхезията между отделните зрънца в структурата на абразива, както и контактната сила – поголям контактен натиск води до побързо износване на третираната
повърхност.
По правило, по-ефективни са новите средства и инструменти, тъй
като при продължително използваните много от абразивните частици
вече са се отделили от структурата на абразивния материал.
В абразивната металообработка
типично се използват лубриканти,
охладители и различни смазочни вещества, които забавят износването
на абразивния инструмент или
повърхност, намаляват загряването
и отвеждат генерираната топлина
далеч от обработвания детайл, редуцират триенето и позволяват пофин повърхностен завършек на изделието.
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Индустриални абразивни
продукти и инструменти
Индустриалните абразиви се
предлагат в много различни форми и
с разнообразни техники на прилагане. Сред широко използваните естествени и синтетични абразивни
средства са два типа продукти абразивни инструменти в произволна форма на базата на свързващи
вещества и абразивни средства с
плоска основа или абразивни листове, познати още като шкурки. Разнообразието от форми при абразивните инструменти и средства включва блокчета/камъни, колани, дискове,
колела, листове, пръти или прахообразни абразиви с различна едрина на
частиците.

Твърди абразивни
инструменти
Твърдите абразивни инструменти най-често са изработени от абразивен материал, отлят в матрица или форма, като отделните абразивни зрънца са слепени посредством
свързващ органичен или неорганичен
материал (бакелит, различни смоли,
вулканичен камък и др.). Сместа от
абразивни частици и свръзка се оформя в блокчета, пръти, дискове, колела или други форми в зависимост от
приложението.
Широко използвани абразивни материали за изработката на твърди
абразивни инструменти са алуминиев оксид, силициев карбид, гранат и
др. Често прилаган подход при абразивните камъни е различните страни на блокчето да са с различна едрина на грита.
Кръглите шлифовъчни колела, използвани за заточване на метални
инструменти, в съвременната практика се задвижват от двигатели и
се въртят с изключително високи
скорости. Ето защо е необходимо те
да могат да издържат на много поголеми радиални натоварвания в
сравнение с другите типове твърди
абразивни инструменти. Същото се
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отнася и за режещите абразивни
дискове, които обикновено структурно се подсилват с влакна от
технически материали.
Твърдите абразивни инструменти трябва да бъдат почистени и
заточени след използване, за да се
осигури равномерност и ефективност на обработката при следваща
употреба. Тук от значение е здравината на свръзката между абразивните частици. Тя трябва да е достатъчно здрава, за да задържа
зрънцата докато все още са остри,
но не прекалено, за да позволява
отделянето им, когато се загладят.
Така отдолу се показват острите,
неизносени абразивни частици на инструмента. Този механизъм е познат като самозаточване. При някои инструменти е необходимо
допълнително заточване с друг абразив (например алуминиев оксид), за
да се покажат острите абразивни
частици отдолу.

Гъвкави абразивни
средства
Гъвкавите абразивни средства се
получават посредством нанасянето
на абразивен слой с неголяма дебелина върху лист хартия, картон,
текстил, каучук, смола, тънък метален лист и др. Най-широко използваните гъвкави абразивни средства на
пазара са шкурките, които се отличават с различна едрина на грита.
Адхезията между основата и абразивните частици отново се осъществява посредством свързващ материал.
Гъвкавите абразиви, използвани в
индустриалната практика, се предлагат в различни форми и размери,
включително листове за ръчна обработка, сменящи се шкурки за ротационни и орбитални шлифовъчни
машини, абразивни листове за конвенционални шлайфмашини, абразивни средства със затворен контур за
лентови шлайфмашини и др.

Други видове абразиви и
приложения
Широко разпространен в техническата практика е процес на заглаждане на различни повърхности чрез
пясък, стъклен прах, метални дробинки, медна шлака, сух лед и други абразивни насипни средства, познат
като пясъкоструене или сачменоструйно обработване.
В автомобилната индустрия се
използват абразивни средства на
базата на течности, пасти или вак-

си за полиране. Полиращите продукти изпълняват тройна функция –
като защитен агент срещу негативни влияния на околната среда; като
абразив, който изглажда драскотините, и като оптичен пълнител, чиито светлоотразителни микрогранули запълват по-едрите драскотини и
ги правят по-трудно забележими с
просто око.
Фини абразивни прахове се използват в бижутерията и други приложения, в които е необходима изключителна гладкост и светлоотразителност на повърхностите. Абразивни частици се добавят и в някои
почистващи продукти за бита и
индустрията, като пасти, гелове и
кремове, използвани за отстраняване на по-упорити замърсявания.

Избор на абразивно
средство
При избора на абразивно средство
за дадено приложение от водещо
значение са формата, размера, едрината на грита и природата на абразивния материал, както и вида на
обработваната повърхност. От значение е и здравината на свръзката
между абразивните частици.
За постигане на оптимални резултати при обработката на повърхности в техническата практика често се използва комбинация от няколко различни абразивни средства – за
оформяне чрез грубо отнемане на
материал, за шлифоване – заглаждане на грубите ръбове и драскотини,
и за фино полиране до достигане на
желания повърхностен ефект.
В зависимост от формата на
третираното изделие трябва да се
подбере инструмент с подходящ дизайн, позволяващ ефективната му
обработка. В случаите с грубо отнемане на голямо количество материал е добре да се предвиди метод
за контрол на запрашаването, както и съответният лубрикант или
охладител при високи скорости на
обработка и генериране на значително количество топлинна енергия.
Едрината на грита е сред най-важните фактори за избор на абразивно
средство. Прекалено фините абразиви могат да се окажат крайно неефективни за дадени приложения и
значително да удължат и затруднят
обработката. Обратно, прекалено
грубите абразивни средства може да
надраскат видимо и дори необратимо да увредят повърхността на обработваното изделие.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
MIC45205: DC-DC çàõðàíâàù
ìîäóë ñ âõîäíî íàïðåæåíèå
äî 26 VDC îò Microchip
l Íå èçèñêâà êîìïåíñàöèÿ íà
èçõîäà.
l Ìàêñèìàëåí èçõîäåí òîê äî
6 À.
l Ìàêñèìàëíà åôåêòèâíîñò
>93%.
l Èçõîäíî íàïðåæåíèå îò 0.8
V äî 5.5 V ñ òî÷íîñò ±1%.
l Ðåãóëèðóåìà ÷åñòîòà íà
ïðåâêëþ÷âàíå îò 200 äî 600 kHz.
l Ïîääðúæêà íà ðåæèì Hyper Speed Control, ÷ðåç êîéòî ñå ïîñòèãà
ïî-äîáðà ðåàêöèÿ íà èçõîäà ïðè ðÿçêî èçìåíåíèå íà òîâàðà.
l Ïîääðúæêà íà ðåæèì HyperLight Load®, ÷ðåç êîéòî ñå ïîñòèãà âèñîêà åôåêòèâíîñò äîðè è ïðè ìíîãî íèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ îò
òîâàðà.
l Ïîääúðæà áåçîïàñíî ñòàðòèðàíå ñ âãðàäåíà çàùèòà íà òîâàðà ïðè
ñòàðòèðàíå. Ñúâìåñòèì ñúñ ñòàíäàðòà çà EMC - CISPR22, Class B
l Âãðàäåíà òåìïåðàòóðíà çàùèòà.
l Çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå íà èçõîäà.
l Ðåãóëèðóåìî òîêîîãðàíè÷åíèå íà èçõîäà.
l Øèðîê ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí: -40°C äî 125°C.
l Ìàëúê êîðïóñ QFN ñ 52 èçâîäà è ðàçìåðè 8õ8õ3 mm.
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ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2016

95

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

Индекс на рекламите в броя
Ай Би Ес Шерер България ................................ 35
Айгер Инженеринг ............................................ 55
Акерман Електроникс БГ ................................. 51
Арамет ......................................... к. I, 13, 19, 39
АС-ДС ................................................................ 77
Атлас Техник .................................................... 85
Атра-96 ............................................................ 65
Ауто Профи-Н .................................................. 33
Б.М.С. Инженеринг ........................................... 71
Байер-БГ .............................................................. 2
Белопитов ........................................................ 70
Бюро за развитиe техника ............................. 33
Галика ................................................................ 43
Гемамекс .......................................................... 27
Германо-Българска
Индустриално-Търговска Камара ............. 22, 29
Гюринг България ....................................... к. I, 31
Дакси България ................................................ 41
Джи Ойл Експерт ............................................. 17
Ем Джи Ес Туулинг ............................................ 8
Емвеко .............................................................. 35
Емерсон Нетуърк Пауър ................................. 15
Емерсон Процес Мениджмънт Румъния ........ 75
Ер Ес Те ............................................................ 34
Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън
България ......................................................... 4, 5
Ехнатон ............................................. 56, 57, к. III
ИБРМ ................................................................ 14
Ивас Тех ............................................................. 7
Иже-Ксао Балкан .............................................. 59

96

Индуматик ....................................................... 11
Интер Експо Център ................................ 23, 81
Интеркомплекс ................................................ 61
Интертех Аутомейшън .................................. 73
Йов България.................................................... 20
Йокогава България ........................................... 77
ИПО ................................................................... 37
Искар България ................................................ 87
ифм електроник ............................................... 76
Кастива ............................................................ 74
Киров Компресори ........................................... 38
Комет Електроникс ................................. 45, к. I
Кселекс ............................................................. 88
ЛД .............................................................. 9, к. IV
Ленце Задвижваща техника ............................ 12
Машиненфабрик Бертолд Хермле ................... 79
Мега Инженеринг ............................................. 70
Мегер България ................................................ 59
ОБО Беттерманн България ................... к. I, к. II
Оргахим ............................................................ 23
ПиМ Консултинг .............................................. 90
Прима 08 ......................................................... к. I
Проел ................................................................ 44
Профил .............................................................. 90
Раис .................................................................. 41
Сдружение Българска Асоциация
по Водите - БАВ .............................................. 91
Семо ................................................................... 3
Сибел ................................................................. 61
Сименс, Дигитализирано производство .......... 6

Симлоджик ........................................................ 69
Системи Автоматика Технологии ................. 71
Солтех .............................................................. 41
Спейс Кад ......................................................... 83
Старт Инженеринг ......................................... 89
Стимар ............................................................. 60
Т и Д Инженеринг ............................................ 58
Таурус-93 .......................................................... 53
Ти Ви Ей Проджект ......................................... 49
Томе .................................................................. 87
Трансимпекс България ..................................... 67
Трумпф България .............................................. 37
Унистър ............................................................ 68
Фанук България ............................................... к. I
Фесто ................................................................. 1
Филкаб .............................................................. 63
Футурел ........................................................... 53
Хайуин България ................................................. 7
Център за лазерни технологии ...................... 83
InterTech ............................................................ 71
Korloy Europe ..................................................... 21
Microchip ........................................................... 47
Секция Пазар
Гига Електроникс ............................................. 95
Икома ................................................................ 95
Комет Електроникс ........................................ 95
Меп Текник ....................................................... 96
Райкос Тех ........................................................ 95
Синхрон - С ...................................................... 95

февруари 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

