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Microchip достави двумилионната си развойна система
Microchip достави своята двумилионна развойна система, съобщиха от
компанията. Портфолиото от средства за разработка на Microchip продължава да се разширява, включвайки безплатната и многократно отличавана интегрирана развойна среда MPLAB X, безплатните компилатори MPLAB XC,
както и популярните и ценово достъпни вътрешносхемни дебъгери PICkit 3 и
MPLAB ICD 3. Големият избор от развойни инструменти на Microchip може да
бъде от полза за почти всяко приложение в областта на embedded проектирането, включващо микроконтролери, цифрови сигнални контролери или аналогови компоненти на компанията. „Изключително се гордеем с това постижение. Microchip се ангажира да предлага на клиентите си разнообразен и
качествен набор от средства за разработка. С над 1600 развойни инструмента наистина чувстваме, че имаме какво да предложим на всеки проектант на микроконтролерни системи за практически всяко приложение“, сподели Дерек Карлсон, вицепрезидент развойни инструменти в Microchip.
В чест на събитието до края на юни т. г. Microchip предлага 20% намаление на всички свои основни развойни инструменти.

IPO Lifts представи нова линия високопроходими мотокари на CeMAT 2016
Българският производител на мотокари IPO Lifts взе традиционно участие във водещото европейско изложение за интралогистика CeMAT 2016,
което се проведе от 31 май до 3 юни т. г. в Хановер.
Компанията представи своята линия товароподемни машини, като основен акцент на щанда й тази година бе линията високопроходими мотокари
4х4. Посетителите на изложението имаха възможност да разгледат изложената 5-тонна машина и нейния изцяло обновен дизайн. Новият мотокар е
с два задвижващи управляеми моста и със специално предназначение за работа на тежки и трудно проходими терени - в мини, за дърводобив, селско
стопанство, пустинни местности и др. Високопроходимата машина е с 4
задвижващи колела и специално увеличен радиус на завиване за по-висока
маневреност – 6200 мм. Комплектована е с висококачествени компоненти
от доказани на пазара производители – 4-цилиндров дизелов двигател Perkins,
хидродинамична трансмисия и двигателен мост DANA.
Интерес сред посетителите предизвикаха авторският дизайн на машините, както и стандартът на вградените компоненти, осигуряващи тяхната ефективност и надеждност – Cummins, Perkins, Dana, Graziano и др.

HIWIN България на нов адрес
Отскоро офисът на HIWIN България е на нов адрес, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Той се намира в кв. Казичене на ул. Видрица 7.
„Новият ни офис е разположен в логистичен комплекс Е-Лоджистикс, който предоставя редица предимства на нашите клиенти и партньори. Сред
тях са атрактивната локация и лесният достъп от всички посоки на столицата, благодарение на близостта до Околовръстен път“, коментираха от
HIWIN България. „Наред с безспорните предимства на значително разширената, подобрена и по-функционална работна среда, решихме да се възползваме и от допълнителните възможности, които предоставя комплексът, за
да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги“, допълниха те.
HIWIN България е представител на производителя на линейно оборудване
HIWIN.
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Над 150 гости от страната и чужбина посетиха срещата на
приятелите на ДиТра
Над 150 гости се събраха на XVII среща на приятелите на ДиТра, която
се проведе от 10 до 12 юни т. т. в хотел „РИУ Правец“. Сред тях бяха
представители на индустриални фирми от България и Македония, както и
студенти от пловдивския филиал на ТУ София и Университета за хранителни технологии. Тридневната семинарна програма бе открита от Цветан
Стоянов, директор CAD/CAM решения на ТехноЛогика, който разказа за
постиженията на ДиТра през изминалата година.
Специални гости на форума в Правец бяха Алън Прайър, вицепрезидент на
Dassault Systemes, Worldwide Center of Excellence, SIMULIA, Феличе Ромео, мениджър „Продажби“ на DS SolidWorks за Балканите и Израел, както и Ели
Бойкис, регионален търговски мениджър на Dassault Systemes за Балканите,
Гърция, Израел и Турция.
В програмата на събитието експерти от ТехноЛогика и Dassault Systemes
България демонстрираха част от решенията от 3DS платформата - CATIA,
SIMULIA и ENOVIA. За първи път бе показан и скенерът HandySCAN 700 на
Creaform, с който бе сканиран 3D принтиран детайл и впоследствие обработен с инструментите на CATIA за обратен инженеринг.
Подробно отразяване на събитието очаквайте в следващия брой на сп.
Инженеринг ревю.

ЕРСА-България става ексклузивен представител на VISCOM
за България
ЕРСА-България бе определена за нов ексклузивен представител на VISCOM
за българския пазар, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
VISCOM разработва, произвежда и продава висококачествени системи
за инспекция в индустриалните производства. Предлаганите машини обхващат пълната гама от контролни дейности за оптична и рентгенова
инспекция особено в областта на електронното производство. Системите на VISCOM се използват, когато се изисква 100% автоматична проверка на електронни модули като например в производството на автомобилна електроника, космически технологии и промишлена електроника.
„Със своя дългогодишен опит, специализиран в производството на системи за инспекция, както и софтуера за връзка между различните машини „Uplink“, VISCOM предоставя не само инспекция, а цялостен анализ на
възникналите грешки, което е от съществена важност за нашите клиенти“, коментира инж. Николай Момчилов, управител на фирма ЕРСА-България.
Компанията ще предлага пълната гама продукти на VISCOM: машини за
автоматично оптична инспекция (AOI), машини за инспекция на спояваща
паста (SPI), машини за рентгенова инспекция (AXI), както и индивидуални
решения, разработени заедно с клиентите.
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Ер Ес Те стана дистрибутор на италианската компания POMPETRAVAINI
Ер Ес Те ЕООД вече е сред дистрибуторите на компанията
POMPETRAVAINI, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на фирмата.
Партньорството с италианския производител на вакуум помпи и компресори с воден пръстен е факт от началото на тази година.
„Продуктите на компанията предлагат минимална консумация на вода,
ниски експлоатационни обороти, иновативен дизайн на работното колело,
повишаване на експлоатационния живот дори при тежки условия. С простия
си дизайн помпите с воден пръстен нямат възвратно-постъпателни функции, вентили или подвижни ламели. Работното колело е единственият движещ се компонент без контакт метал - в - метал. Следователно, работата
на помпата е с минимално износване, без вибрации. Стандартният материал за конструкцията им е чугун с примес от въглеродна стомана, а неръждаемата стомана AISI 316 за мокрите части е налична при запитване“, разказват специалистите от Ер Ес Те.
„Решенията на POMPETRAVAINI намират приложение в осъществяването
на различни процеси като например: централна вакуумна система; обезвъздушаване; импрегниране; процеси на кипене; вакуумно кондензиране; дестилиране; изсушаващи системи; стерилизация; филтрация и други“, допълват те.

Проведе се Международен енергиен форум 2016
От 22 до 25 юни т. г. в Международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри“, к. к.
„Св. Св. Константин и Елена“ – Варна, се проведе Международен енергиен форум
2016. Събитието се организира от Научно-техническия съюз на енергетиците в България съвместно с Национална електрическа компания, Технически
университет – София, Агенция за устойчиво енергийно развитие и Национален комитет по осветление. Сред основните теми, които бяха дискутирани,
са: стратегически и структурни проблеми на енергетиката; прогнозиране и
оценка на риска; приватизация и либерализация, маркетинг, законодателство,
интеграция и интернационализация в енергийния сектор - електроцентрали,
електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи и др.; ново
строителство и модернизация на централи; конвенционални електроцентрали; ядрени електроцентрали; комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи;
газоснабдяване; рехабилитация на енергийни съоръжения. Други акценти бяха
ефективното използване на енергията, ВЕИ, децентрализирани енергийни системи, светлинни технологии, системи за контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни процеси и др.

ТУ София с нова специалност "Мехатроника и информационна техника"
Нова специалност „Мехатроника и информационна техника“ е въведена
във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
(ФаГИОПМ), съобщиха от Техническия университет в София. Бакалавърското и магистърско обучение в новата специалност се извършва съвместно
с партньорския университет Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Основната подготовка обхваща дисциплини от следните области: техническа механика, основи на конструирането, мехатронни системи, комуникационни системи в мехатрониката, информационна техника, електротехника, електроника, измервателна и регулираща техника и др. Студентите получават
диплома за бакалавър-инженер на ТУ София и съответната диплома на KIT
при условие, че се обучават 1 семестър или изготвят своята дипломна
работа в KIT, за което могат да получат стипендия.
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ЛД откри новия си
офис в София
На 20 май т. г. с елегантно парти, издържано в корпоративните цветове на компанията, фирма ЛД откри
официално новия си офис в София. На събитието

14

присъстваха партньори, клиенти и приятели на водещия
доставчик на решения в областта на машинните компоненти, хидравликата, пневматиката и инженеринга.
„Искам да благодаря на всички, които успяха в този
наситен с празници месец май, да намерят време да
дойдат, за да споделят с нас радостта от откриването на новата ни сграда, която, смятам, че ще даде удобство както на нас като служители, така и на всички
клиенти“, приветства присъстващите г-жа Здравка
Дабижева, управител на компанията. „Благодаря и на
партньорите ни от чужбина, които успяха да дойдат“,
допълни тя.
ЛД връчи и награди на своите партньори и служители, имащи заслуги за успешната дейност на компанията
на българския пазар. Сред отличените бяха служител
номер 1 – Наска Тодорова, първият клиент (от 1994 г.)
– Амека, както и най-големият клиент за 2015 г. – БК
Горна Баня, с благодарност за доверието. Като най-лоялни клиенти бяха наградени фирмите Спесима и Голд
Мастерс. Най-старият служител – продуктовият мениджър Ангел Богданов, също получи награда, както и
колегата му Мартин Кичев, доброволно поел отговорността на главен редактор и маркетинг специалист „под
прикритие“ във фирмата.
Новата сграда се намира на бул. „Асен Йорданов“ 5 в кв.
Слатина. Тя разполага с офисна и складова част с обща
площ от 1200 кв. м. Освен значително разширеното
офисно пространство, обзаведено с вкус и изцяло съобразено с най-високите критерии за комфорт в работната
зона, за висококачественото и бързо обслужване на клиентите на фирмата гарантират допълнителните удобства
като голям двор, паркоместа и налична техника.
Издателство Ти Ел Ел Медиа се присъединява към
многобройните пожелания към екипа на ЛД за здраве и
успехи в новия офис!

юни 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Нови
стандарти в
индустрията БДС EN 124053:2016
В средата на м. февруари т. г. Българският институт за стандартизация (БИС) публикува стандарт
БДС EN 12405-3:2016 „Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 3: Flow компютър“.
Третата част на този европейски стандарт определя изискванията и изпитванията на конструкцията, експлоатационните показатели, безопасността и съответствието на флоу компютрите (FCs),
използвани да отговарят на метрологичните и техническите изисквания за устройство за преобразуване с висока точност.
„Те се използват за определяне на обема на газовете за горене, включително тези от първи и втори
клас, съгласно EN 437. За целите на този европейски
стандарт се разглеждат само тези флоу компютри,
които са предназначени да работят с ултразвукови
разходомери за газ съгласно ISO 17089-1 или с турбинни разходомери за газ, съответстващи на EN
12261. В този стандарт се разглеждат калкулатори за флоу компютри само от класове E2 и M1. FCs
са снабдени с външни отделни преобразуватели за
налягане и температура, които могат да бъдат одобрявани поотделно. Предписанията, отнасящи се за
преобразувателите за налягане и за температура,
са дадени в приложения B и C“, се казва в описанието
на документа.
Изискванията и изпитванията на калкулатора за
изчисляване на енергията са дадени в EN 12405-2,
уточняват от БИС.
Продължава в следващ брой.
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Studer придоби квалификация
за етикета Blue Competence
О

тскоро Studer, част от United
Grinding Group, придоби квалификация
за етикета Blue Competence, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
фирма Галика, официален представител на швейцарския производител
за България. „С рязкото увеличение
на потреблението на енергия в световен мащаб и заплахата от климатичните изменения, енергийната
ефективност се превръща във важен въпрос и за металообработващите машини“, коментираха от
Studer.
„Основните принципи, които
следваме по отношение на продуктите ни, включват съхраняваща
ресурси конструкция на машината,
комбинирано с инженерен подход,
взимащ предвид целия жизнен цикъл
на изделието, разработване и прилагане на технологии и методи за
пестене на енергия и разходи, както и на конкретни методи и симулационни процеси, които позволяват
оптимизиране на конструкцията и
динамиката на машините. Използваме енергийно ефективни концепции
за изработка и производство, разработваме хидравлични и топлинни
концепции с намалено използване на
флуиди. Това е в подкрепа на машинния оператор при оптимизиране на
консумацията на енергия от управлявания от него процес“, отбелязват от компанията.
За прилагане на тези принципи
Studer използва своята четиристепенна концепция „4 Blue Steps“. Първата стъпка се отнася до машинните
елементи. „Всички консуматори и
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компоненти са съобразени със съответен технологичен стандарт. Това
е обект на непрекъснато систематично подобрение, като винаги се
използват най-технологично усъвършенстваните и енергийно ефективни елементи. Придържаме се към
тези принципи и когато избираме и
определяме техническите концепции“, обясняват от Studer.
Отвеждащите и мажещо-охлаждащите системи се оборудват с честотни преобразуватели, задвижванията на осите се оптимизират
според съответното приложение, а
машинната основа се изработва от
гранитан. Като част от първата
стъпка, хидравличната система се
оборудва с технология за буферирне и честотно управляеми помпи, а
пневматичната се усъвършенства
чрез предприемане на мерки към оптимизиране на опроводяването,
пропускливостта на напречните сечения и пречистването. Компанията

е разработила и метод за по-бързо
температурно стабилизиране на
машината. Икономията на време е
приблизително 60%, съответно и
консумацията на енергия във фазата на стабилизиране на температурата е намалена.
Втората стъпка от концепцията
обхваща управлението на режима на
готовност. „Измервателното устройство е разработено в сътрудничество с ETH Zurich/Inspire. С него
могат да бъдат следени до 16 електрически канала и един канал за
въздушно налягане, като записването е автоматично. Измерените
стойности също биват обработени
в софтуерен инструмент по такъв
начин, че времевият профил и енергийното потребление на съответните консуматори по отношение на
другите консуматори да е видим“,
съобщават специалистите от компанията.
Третата стъпка включва използването на софтуера StuderTechnology.
Той дава автоматични предложения
за задаване на стойности за почти
всички шлифовъчни задания. Чрез софтуера могат да се следят и коригират зададените стойности на база
комбинация между обработван и абразивен материал, охлаждане и т.н.
Съществува възможност и за включване на влияещи променливи като
мощност на шпиндела, захващащи устройства, огъване и др. Системата
за индикация и предупреждение се
задейства, ако задаваните стойности са непрепоръчителни.
Четвъртата стъпка е извършването на енергийна оценка за конкретен процес на клиента EE4C, която
позволява на потребителя да получи
точната енергийна стойност за
производството на даден детайл.
„Изискването за доказателство
за енергийните разходи за единичен
детайл във фазата на ценообразуването ще бъде поставяно все по-често в индустрията в бъдеще. Чрез
EE4C ранни, подробни и надеждни
основи за изчисляване на общата
цена на собствеността вече са
възможни още на етапа на офериране“, допълват от Studer.
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Предлагаме завършени
проекти за реални
производствени
роботизирани процеси
инж. Сейхан Мехмедов,
управител на Трансимпекс България,
пред сп. Инженеринг ревю
Как възникна идеята да започнете предлагане и
внедряване на системи за автоматизация и поспециално на роботизирани процеси на базата на
роботите KUKA?
Дружеството ни вече повече от 15 години се занимава
много сериозно с внос и дистрибуция на ключови за някои
сектори суровини като прахови покрития, емайли, алуминиева ламарина и много широка гама електроинсталационни
материали. Известен факт обаче е и дългогодишният ни
опит в производството. Дъщерното ни дружество Интеко индустриал повече от 10 години произвежда широка гама
осветителни тела, метални електрически табла, кабелни
канали и редица други съпътстващи продукти. В последните 5 години в това дружество бяха направени сериозни
инвестиции именно по отношение на високите нива на
автоматизиране на повечето процеси. В това начинание
бяха изградени много здрави партньорски отношения със
световни гиганти като TRUMPH, AMADA, SALVAGNINI и, не
на последно, място KUKA.
Идеята да започнем разработване и предлагане на роботизирани системи за различни процеси като заваряване,
палетизиране, фрезоване възникна вследствие на изключително позитивните резултати, които постигнахме самите ние с внедряването им в производственото ни дружество. Смятам, че съществува сериозна пазарна ниша за дружества като нас, които могат да предложат завършени
проекти за реални производствени роботизирани процеси,
да ги изградят с необходимото качество, в срок, да обучат
компетентни оператори и програмисти, настройчици на
роботи и, не последно място, да сервизират това оборудване във времето.
Какви са спецификите на системите, които предлагате?
Ние изграждаме роботизирани процеси, внедрявайки в тях
роботи KUKA - изключителни машини, предлагащи високи
възможности за изпълнение на различни процеси. Внедряваме същите машини, с които днес се произвеждат автомобилни марки като BMW, AUDI, Mercedes и други. Роботът,
разбира се, сам по себе си е само „една ръка“, към която ние
добавяме друга машина - заваръчен апарат например. И тук
именно е нашата мисия - да подберем правилния апарат,
предлагащ най-добрия процес в конкретния клиентски случай. Мога убедено да подчертая, че имаме добри познания и
необходимия опит в процесите на заваряване на тънкостенни детайли в различни варианти - MIG, CMT (cold metal
transfer), Spot welding - електросъпротивителното заваряване и др. Комуникацията между изпълнителния механизъм
- заваръчен апарат или какъвто и да е друг грипер, ние осъ-

18

ществяваме в зависимост от бюджета на проекта и заложеното в самата машина. Работим със софтуерите KRC 2
и KRC 4, чрез които всъщност се програмира както движението на роботизираната ръка, така и самият процес. Предлагаме както изцяло нови машини, така и напълно рециклирани в Германия машини на KUKA, като в този случай гаранцията е същата - 2 години, но бюджетно можем да предложим почти трикратно по-ниски стойности.
Кои според вас са конкурентните ви предимства
в областта?
Ще отговоря много конкретно. Ако вие произвеждате
изделия от листов материал и технологично ви се налага да
ги заварявате, независимо дали това са камини, бойлери,
електрически табла или каквито и да е други подобни изделия, то ние със сигурност ще можем да извършим това с
роботи, без участие на хора или поне не като преки извършители на процеса, а защо не и напълно роботизирано. Ако вие
пренасяте предмети, палетизирате такива, технологично
ги фиксирате, то ние със сигурност ще можем да направим
това роботизирано. Ако вие искате да боядисвате вашата
продукция роботизирано, то ние със сигурност ще можем да
направим това по най-подходящия за клиентите начин.
Впрочем, намирам за много важно да спомена, че при
наличието на конкретно задание ние разполагаме с възможността да визуализираме процеса в софтуерна среда така,
че преди изпълнението на проекта реално клиентът да
получи реална представа за оборудването, производителността и всички останали детайли.
Всички, които биха желали да видят възможностите на
оборудването, както и реално протичащи роботизирани
процеси, могат да заповядат в нашия шоурум в гр. Разград.
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ГБИТК представи
изложението
изложението K 2016

Германо-Българската индустриално-търговска камара
(ГБИТК), официален представител на Дюселдорфския панаир за България, представи предстоящото международно изложение за каучук и пластмаси K 2016. Търговският
панаир ще се състои от 19 до 26 октомври т. г. в
Дюселдорф. Изложението K се провежда на всеки три
години, като в предишното издание през 2013 г. на площ
от 171 245 кв. м са участвали 3220 изложители от 59
държави. През 2013 г. повечето от изложителите (67%)
са били от страни извън Германия. Панаирът се е утвърдил като водещо събитие в сектора за производство
на пластмаси и каучук и затова регистрацията на фирмите започва поне година по-рано. Към момента
списъкът с желаещите да участват е дълъг, а основният критерий, по който става изборът на изложители, е
представянето на иновативни решения.
K 2013 е посетено от 217 423 души, от които 59%
са били от чужбина. Най-многобройни са били посетителите от Европа (56%), следвани от посетителите от
Азия (23%) и Централна и Южна Америка (8%).
Основните продуктови групи, които ще бъдат представени на K 2016, са: суровини, помощни материали;
полуизделия, технически части и подсилени пластмаси;
машини и оборудване за производство на пластмаси и
каучук; услуги за производителите на пластмаси и каучук. Акценти на тазгодишното издание на изложението
ще са много леки видове пяна, видове пластмаси с повишена устойчивост на топлина, масов клас пластмасови
компоненти с интегрирани, електрически и фотометрични характеристики, високоефективни еластомери
HNBR, специален каучук и биоразградими пластмаси. Очакваните световни премиери при машините ще демонстрират по-кратко време за настройка и състояние на
покой, по-бързи движения, по-ефективно охлаждане и подобър синхрон.
Традиционно изложението ще включва и богата
съпътстваща програма – специалното шоу „Plastics shape
the future“, в което ще се наблегне на енергийната ефективност и опазването на околната среда в сектора;
Форумът за изследвания и наука, в рамките на който ще
бъдат разгледани разработките на пластмаси 4.0; конференцията Design Chain и др.
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Акцентираме върху
оборудване на съвременни
индустриални
индустриални бояджийни
отделения от USI Italia
Христо Генчев,
изпълнителен директор на ЕМВЕКО,
пред сп. Инженеринг ревю
ЕМВЕКО е на българския пазар повече от 20 години, предлагайки разнообразно портфолио от продукти и услуги. Какъв е акцентът в дейността
ви към момента?

Фирма ЕМВЕКО повече от 20 години предлага оборудване за автосервизи и автомивки, както и богата гама
от оборудване за производствени, ремонтни и индустриални предприятия. В момента акцентираме върху оборудване на съвременни индустриални бояджийни отделения от лидера в камерите за боядисване - USI Italia. Причина за това са многобройните предимства на новите
иновативни решения - производителност, качество, екологосъобразност, безопасност, икономичност.
Новите камери на USI Italia осигуряват желаната работна температура, независимо от годишния сезон.
Повишава се качеството на боядисване, благодарение на
осветена работна зона, вертикален въздушен поток с
голям дебит и филтрирането му през таванни и подови
филтри, които не допускат полепване на частици върху
боята. Снабдени са със сухи филтри за пречистване на
изхвърляния в околната среда въздушен поток, USI Italia
предлага и решение за допълнително очистване на изходящия въздух чрез специален агрегат, работещ с филтри
с активен въглен. Благодарение на пълния обмен на
въздушния поток при боядисване със свеж въздух и на
филтрацията на въздуха, се гарантира безопасността
на работа и грижата за здравето на работника.
Сред най-важните предимства е икономията на разходи за енергоносители - рециркулация на въздушния поток при изпичане на детайлите и използване на високоефективен метод на подгряване на въздушния поток „AIR
BLUE“, работещ с природен газ. Методът е разработен
и произведен от USI Italia и притежава DNV сертификат. Предимствата са: 97% ефективност, до 30% помалка консумация в сравнение с традиционни горелки,
стабилна температура при работа, увеличаване на продуктивността до 55%.
Качеството на USI Italia е признато от водещи производители на бои, като Herberts-Standox, Spies – Hecker,
Dupont, Sikkens, I.C.I. и Glasurit, които притежават оборудване от USI Italia в изпитателните си центрове.
Друг акцент в дейността на ЕМВЕКО са автоматичните автомивки за измиване на камиони, влакове, автобуси и леки автомобили производство на ОTTO CHRIST –
Германия, както и специализираното оборудване за индустрията за пренос и дистрибуция на масла и други флуиди, производство на RAASM – Италия.
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При закупуването на конкретно решение каква добавена стойност получават вашите клиенти?

Добре си даваме сметка, че и най-качественият продукт не би удовлетворил клиента без правилната му
инсталация, пускане в експлоатация и обучение за работа.
От особено значение за клиента е и гаранционното и
извънгаранционно поддържане, наличието на резервни
части на склад, бърза реакция и отстраняване на проблемите. Това, което правим, е увеличаване броя на сервизните техници и инженери и постоянни обучения в заводите-производители. В последните години изградихме офиси на ЕМВЕКО в градовете Пловдив, Бургас и Варна, в които има сервизни техници. Сервизът на продаденото
оборудване - това е „допълнителната стойност“ за нашите клиенти. ЕМВЕКО ще продължи да инвестира в него.
Сред клиентите на ЕМВЕКО са редица знакови предприятия. Разкажете за някоя от най-интересните реализации на фирмата в последно време.

Един от последните ни големи проекти е доставка и
инсталация на оборудване в Ремонтен завод - Корпус 3,
част от обновеното депо Обеля, гр. София, на Метрополитен ЕАД, включващо камера за боядисване с дължина
30 м, камера за подготовка с дължина 30 м, както и
автоматична четкова автомивка за метро-влакове. Към
автомивката е изградена и система за пречистване на
отпадната вода и използването й отново.
Успешно работи и инсталирана автоматична мивка за
автобуси в Градски транспорт - гр. Варна. В момента е
доставено високотехнологично оборудване за боядисване
в завод Дунарит АД, което ще замени старата неефективна и енергоемка технология. Доставена е автоматична автомивка за камиони в комплект със система за рециклиране на отпадната вода за фирма НИТИ, гр. София.
Предстои доставка на 2 броя автоматични четкови
автомивки за Столичен автотранспорт. Работим и
върху проектиране и оборудване на модерно бояджийско
хале съгласно европейските стандарти за завод Подемкран АД.
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Осмелихме се да навлезем
и на нови пазари
Атанас Танчев,
изпълнителен директор на Филкаб,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Танчев, с каква нагласа приемате новия си
пост - изпълнителен директор на Филкаб? Кои са
приоритетните посоки, в които ще насочите
усилията си?

За мен е чест гласуваното доверие да оглавя Филкаб.
Отговорността да заема позицията изпълнителен директор провокира мобилизирането на най-добрите ми
качества, за да съм полезен максимално на компанията
и да вземам правилните решения в трудни ситуации днес,
за да видя положителните резултати в бъдещето. Отговорността е съпътствана от стрес, но и от удовлетворението за достойно и етично поведение в силно
конкурентна среда и бързо променяща се обстановка.
Дружеството предприе промени в управленския си
състав, взе решения за нови инвестиции и има планове
за развитие, като повишаването на качеството на
обслужване на клиентите се превръща в основен приоритет на новото ръководство. Целта е да запазим
авторитета на компанията на уважаван и лоялен търговски партньор и да увеличим пазарния дял на произвежданите продукти, като разширим номенклатурата от
предлагани изделия и затвърдим водещите позиции на
групата компании на Филкаб в страната и в региона,
въпреки конкуренцията и икономическата ситуация.
Бихте ли споделили, през вашия поглед, каква е
моментната картина, описваща позициите на
Филкаб на българския пазар?

Понастоящем Филкаб е сред водещите търговски
фирми на българския пазар, като осигурява стоки и комплексни услуги в сферата на електротехниката за потребители от енергетиката, строителството, комуникациите и съобщенията. Поради разрастване на дейността два структурни отдела на Филкаб бяха обособени в самостоятелни дъщерни дружества. Производствената и проектната дейност в областта на енергетиката се прехвърлиха към Инженеринг ЕАД, което произвежда всички видове електрически табла, комплектни бетонни трансформаторни постове, комплексни комутационни устройства, осветителни тела и др.
Филкаб Солар ООД предлага цялостни решения в областта на ВЕИ: проектиране, доставка на материали и
изграждане на системи и съоръжения, както и изпълнение на фотоволтаични проекти в България и в чужбина
със съпътстващи дейности като пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка.
Освен на българския пазар, дружеството има силно
присъствие и в региона с дъщерни компании в Турция,
Сърбия, Румъния и Македония.
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Дъщерното ви дружество Филкаб Солар работи
по редица интересни проекти, за които разказахме в сп. Енерджи ревю (бр. 2/2016). Бихте ли отличили някои от тях?

През последната година ФИЛКАБ Солар изпълни няколко фотоволтаични проекта, които бяха особено предизвикателни от техническа гледна точка. Изградихме няколко големи автономни фотоволтаични системи и пуснахме в експлоатация първите индустриални литиевойонни решения за съхранение на електроенергия. В момента работим и по изграждането на присъединени към
мрежата системи за собствено потребление на енергия, като традиционно залагаме на оборудване, произведено от водещите доставчици в сектора.
Филкаб винаги е заявявала себе си като компания, чийто интерес към реализацията на разнообразни проекти не се ограничава единствено в
пределите на страната. Какво включват бизнес
плановете Ви за настоящата година?

Филкаб инвестира в реконструкцията и модернизацията на търговската и складовата база във Варна, както
и в дъщерното дружество в Македония. Там също ще
разполагаме с търговски и складови площи, като е планирано да започне и производството на електрооборудване. С подобна инвестиция Филкаб ще се превърне в една
от най-силните компании в региона за търговия и производство на стоки и услуги в сферата на електротехниката.
Осмелихме се да навлезем и в други нови пазари. Регистрирахме дъщерно дружество и в Сърбия, където разполагаме с офис и търговско-складова база. В Турция се занимаваме с проектен мениджмънт и изграждане на utilityscale ВЕИ обекти. В момента работим по осъществяването на втори проект с доставка и изграждане на електротехническата част, след приключването на 8-мегаватов
фотоволтаичен парк с корейския инвеститор-производител на фотоволтаични модули Hanwha Q Сells.
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Скоро ще отбележим
инсталирането на 500-ната
машина Мазак в България
Ботьо Георгиев, управител на Бимекс Лимитид,
пред сп. Инженеринг ревю
Наскоро бе открит третият
технологичен център на Мазак
в Централна Европа. Каква е
ролята му за работата ви на
местния пазар?

Новият технологичен център в
Унгария е стратегическа база за поддръжка на клиентите на Мазак от
близките страни като Босна и Херцеговина, България, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия и Хърватска. В
центъра не само ще бъдат демонстрирани иновативни машини, но той
ще допринесе и за осигуряване на
технологични решения и апликации
на най-високо ниво, демонстрации на
обработка на детайли в реални условия, консултации и обучение.
Като представител на водещи
световни марки на българския
пазар, какво е впечатлението
ви от неговото актуално
състояние? Как оценявате мястото си на него?

Бимекс Лимитид ООД работи вече
над 25 г. в областта на машиностроенето. Познати сме с доставено и
пуснато в действие оборудване на
водещи световни фирми като: Ямазаки Мазак – металорежещи машини
и лазери, Окамото – шлайфмашини,
Глийсън – зъбообработващи машини
и инструменти, Цолер – извънмашинна настройка на инструменти, Кавазаки Роботикс – пълна гама индустриални роботи, въртящи маси и патронници на Китагава, прътоподаващи устройства на CNC Технолоджи,
екипировка от Хайматек. Съвместно с нашия партньор фирма Макра
извършваме сервизна дейност в
страната. Скоро ще отбележим инсталирането на 500-ната нова машина на Мазак в България, което е и
оценката на пазара за нашата работа. Благодарни сме на настоящите
ни и бъдещи клиенти, на високото
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ниво на собствениците и ръководството на фирмите. Ценим зрелостта на пазара в България да се инвестира в най-доброто от световното машиностроене. Следим внимателно тенденциите на пазара на
металообработващи машини у нас.
Полагаме усилия да представим нови
модели и технологични решения на
следващите технически панаири и
изложения.
Кои качества на предлаганите
от вас решения ви правят конкурентни?

Покупката на машина е само началото на дълъг процес на оптимизиране на организация на производството. Предлаганите от нас машини, с новите цифрово-програмни управления – например SmoothX на
Мазак, притежават интелигентност и потенциал за развитие. Новите многофункционални машини
могат да реализират оптимални
условия за обработка дори без висококвалифициран оператор, да установяват промени и съответно да
реагират. Наличието на високо ниво
на индустриална интелигентност е
критично важно за ефективността
на производството в условията на
силно конкурентен пазар и в новата
информационна среда. Умните технологии вече са навлезли в ежедневието ни. IV-ата индустриална революция Industry 4.0 и на индустриалния
Internet of Things (IoT) са около нас. Все
повече стават българските фирми,
при които интегрираме машините,
меренето на инструменти и управлението на инструменталното стопанство, проектирането чрез CAD/
CAM и софтуерни продукти за наблюдение и управление на производството, включително ERP, в заводски компютърни мрежи. Например от общо
работещи по света над 2000 авто-

матизирани и роботизирани производствени клетки Palletech на Мазак
– в България сме монтирали и работят три изцяло автоматизирани
системи с интегрирани хоризонтални и вертикални обработващи центри.
Какви са последните световни
технологични тенденции и намират ли те приложение у нас?
Дайте примери на иновативни
продукти, които си пробиват
път на местния пазар.

Съвместно с нашите фирми-партньори полагаме усилия да подобряваме постоянно поддръжката на клиентите чрез нови продукти, сервиз и
обслужване. Предизвикателствата
на пазара, ефективността на производството и бързата реакция изискват нови решения, като отделните
автоматизирани клетки от машини
се включат на още по-високо ниво в
интелигентна фабрика. Иновативната визия на Мазак е iSMART Factory с
пълна цифрова интеграция на високотехнологични машини и производствени клетки, автоматизация, водещи производствени, управленски
продукти и практики в рамките на
цял завод. Мазак започва въвеждане
на концепцията за интелигентна
фабрика в 10-те си завода, глобално
разположени в Япония, САЩ, Европа
и Азия, която е предпоставка за високотехнологично производство с
по-добро качество, ефективност и с
по-добри срокове на доставка.
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Производство на
безалкохолни
напитки
в България
П

онятието безалкохолни напитки включва всички напитки, направени от вода или минерална вода,
захар, аромати и есенции, и обикновено съдържащи въглероден диоксид.
За други напитки като ароматизираната вода, спортните и енергийни напитки, и студените чайове се
използват подобни производствени
процеси. Анализаторите предвиждат ръст с постоянна стъпка от 7%
на световния пазар на безалкохолни
напитки в следващите няколко години. Повишаването на продажбите на
скъпоструващи продукти като гото-
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ви за консумация чайове, кафе и функционални напитки, е основният двигател за ръста на този пазар.
Въпреки че производствените
процеси се различават в зависимост
от вида на продукта и приложението му, в общи линии той е аналогичен.

Етапи на
производството на
безалкохолни напитки
Избистряне на захарния сироп сместа от захар, аромати, есенции
и вода се нарича сироп. При избистрянето му се отстраняват частици
и кристали.

Микробиална стабилизация на водата - водата съставлява най-голямата част от напитките и затова
тя трябва да бъде безопасна. Фазата на предварително филтруване
играе ключова роля в производствения процес – защитава крайния
филтър, осигурява дълъг живот и
добри икономически показатели на
филтърната система, и намалява
първичното биологично натоварване. Етапът на финално филтруване
премахва микроорганизми като бактерии, плесени, дрожди и протозои,
за да се постигне изискваното качество за незаразена вода.
Газиране - това е процесът, при
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който към напитката се прибавя
въглероден диоксид. Той се инжектира в напитката и трябва да не
съдържа частици и микроорганизми.
Производството на негазирани напитки не включва този етап.
Вдухване на въздух и измиване на
бутилките - въздухът, използван за
превръщането на заготовките в
крайните PET бутилки, трябва да не
съдържа замърсители; филтрирането му гарантира, че се произвежда
бутилка с ниско биологично натоварване. Вдухването на въздух може да
се прави във всеки процес за производство на напитки, при който се
използват PET бутилки.
Също както въздухът за вдухване,
така и водата за изплакване на бутилките трябва да не съдържа замърсяващи вещества; филтрирането й
гарантира доброто качество на бутилките преди пълненето им. Безопасните и надеждни опаковки са от
съществено значение за поддържане
на качеството и удължаване срока на
годност на напитките.
Пълнене на бутилките - филтрирането на газ може да бъде приложено и при процеса на пълнене на газираните напитки в бутилките. За да
може да се осъществи пълненето,
пълначният резервоар трябва да е
под налягане, а използваният газ да е
микробиално стабилен.

Производство на
бутилирана вода
Водата е много неустойчив продукт по отношение съдържанието
както на микроорганизми, така и на
химични замърсители. Едно от основните предизвикателства при производството на бутилирана вода е
непрекъснато да се поддържа качеството на продуктите, които да не
съдържат патогенни микроорганизми и протозои, които могат да влошат качествените показатели на
водата, да скъсят срока й на годност
и да представляват заплаха за здравето на потребителите. Строгият
производствен контрол е критичен
за избягването на заразяване с патогенни бактерии и протозои.
Въпреки че производствените
процеси за бутилирана вода се раз-
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личават в зависимост от вида на
продуктите и тяхното приложение,
основният процес е един и същ и
може да бъде адаптиран към специфичните изисквания на производителя. Етапите на производството на
бутилирана вода включват: филтриране на водата - тя следва да не
съдържа каквито и да е замърсители, които биха влошили качеството
й, биха скъсили срока й на годност
или биха били патогенна заплаха за
потребителите; вентилация на резервоара - въздухът в резервоара за
съхранение трябва да не съдържа
микроорганизми, за да се гарантира,
че съхраняваната вода няма да бъде
заразена.
При производството на газирана
вода се прилагат и няколко вече споменати процеси, а именно: газиране
(при газираните води), вдухване на
въздух и промиване на бутилките,
както и тяхното пълнене.

Безалкохолните напитки
в България
Според проучване на Euromonitor,
в последните години, с изключение на
газираните напитки и концентратите, при всички други категории безалкохолни напитки е наблюдаван
ръст. „Големият победител“ е бутилираната вода, която е считана за
най-здравословният избор. При натуралните сокове също се подновява
процеса на растеж, докато готовите за консумация чай, кафе, енергийни и спортни напитки привличат все
повече млади и активни потребители. Потребителите харчат по-малко
средства за газирани напитки и концентрати, тъй като те не се смятат нито за здравословни, нито за
модерни.
Полезната конкуренция между национални и международни компании
води до редица технологични иновации и превръща маркетинга в ключов
фактор за растеж, се казва в проучването.
Нови продукти, продуктови линии
и аромати навлизат при безалкохолните напитки от всички категории
през 2015 г. С цел задържане на клиентите и привличане на нови такива, водещите компании - както наци-
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от другите категории се прогнозира стабилен растеж, даващ положителна посока на целия сектор, заявяват анализаторите.
Изследването на Euromonitor откроява някои от водещите компании
на пазара в последните години. Сред
тях са:

Бест Фрутс
онални, така и международни,
търсят създаването на нискокалорични напитки, продукти с повече
естествени подсладители, продукти
с функционални съставки, както и на
атрактивни и удобни опаковки с разнообразни размери.
Международният анализ показва,
че продуктите със собствен етикет
са продължили растежа си в сектора
на безалкохолните напитки през
2015 г., като цената все още остава важен фактор за повечето от
потребителите и затова продуктите със собствен етикет, ниски и
промоционални цени също са привлекли вниманието на купувачите. Разработването на нови продукти, смятат специалистите, също е спомогнало увеличаването на търсенето на
безалкохолни напитки, които преди
са били смятани за нездравословни и
старомодни, с цел поддържане интереса на потребителите.
Въпреки че при някои категории
безалкохолни напитки се очаква спад
в следващите години, за повечето
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Флорина България е основана през
1993 г. Главната дейност на компанията включва производство, маркетинг и дистрибуция на плодови сокове, нектари и безалкохолни напитки.
През 1997 г. компанията придобива
нефункциониращ завод, намиращ се
в Горубляне, София, на който извършва основен ремонт. Впоследствие Флорина доразвива инвеститорската си програма, влагайки
средства в: 5 Tetra Pak производствени линии през следващите 10 години; Manzini оборудване за обработка
на плодове; 2 Krones PET производствени линии за газирани и негазирани безалкохолни напитки. „През годините от основаването на Флорина
България АД (понастоящем Бест
Фрутс ЕООД) работи в съответствие със страстта си да осигурява най-доброто качество за своите
клиенти. Следвайки стриктно всички европейски и национални изисквания за качество, ние в Бест Фрутс
се стремим да осигурим най-добрите съставки от всички точки на

света“, заявяват от дружеството.

БК Горна Баня
Основана през 1997 г., БК Горна
Баня е един от водещите производители на бутилирана минерална и
трапезна вода и газирани безалкохолни напитки в България. Компанията
е концесионер на част от водното
минерално находище Горна баня в
София. „Фабриката за бутилиране,
разположена в самия център на софийския квартал Горна баня, е оборудвана с най-съвременните високотехнологични производствени машини.
Доказателство за това са и сертификатите за качество ISO 22000:
2005 и ISO 9001:2008.
За ефикасното разпространение
на продукцията по цялата територия на страната разполагаме с прецизно изградена логистична структура, просторна собствена складова база в София, значим автомобилен парк с поддържащ сервиз и национална мрежа от десетки търговски представители и шофьори-пласьори. Компанията изнася продукция в
държави от Европа, Америка и Азия“,
става ясно от фирменото представяне на БК Горна Баня.

Девин
Фирма Девин е основана през 1992
г. като дружество с ограничена отговорност между физически лица и
община Девин. От 1999 година ком-
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за консумация на бутилираната вода – от малки разфасовки за незабавна консумация до големи за домашна
употреба.

Нова Трейд

панията е акционерно дружество със 100% частен капитал. От август 2007 г. до юни 2010 г. Девин е публична
компания с акции за свободно търгуване на Българската
Фондова Борса. От 2010 г. насам Девин е собственост
на международния фонд за управление на дялови инвестиции Адвент Интернешънъл. Продуктовата гама на
DEVIN включва минерална вода, изворна вода, газирана
вода, плодови сокове Frutelli и Granini, както и енергийните напитки Red Bull. DEVIN предлага на пазара разнообразни разфасовки, които да задоволят различни поводи

е дружество, създадено през 1997 г. Фирмата е сертифицирана по Международните стандарти ISO 9001:
2000, ISO 14001 и ISO 22000. Въведена е и HACCP система за контрол на критичните точки. Сертифициращ и
контролиращ орган е Lloyd’s Register Quality Assurance
Limited. Въведената и утвърдена Система за управление
на качеството гарантира проследимост и контрол на
всеки един етап от производствения процес. Фирмата
разполага с производствени бази в България в градовете
Пазарджик и Съединение и в Албания – в Тирана.
„В синхрон с изискванията на пазара компанията инвестира във високотехнологични производствени линии
(Sidel - Simonazzi, Франция). При производството на безалкохолните напитки се използва водороден пероксид
за осъществяването на суха студена стерилизация както на PET бутилките, така и на капачките. Използваната вода за производство е преминала двойна обратна
осмоза. Доставчик на инсталациите е Prominent, Германия“, разказват от компанията. Предлаганите продукти
са: газирани безалкохолни напитки Derby; газирани и енергийни напитки - кен; енергийни напитки Pit Bull; плодови
напитки и нектари Derby Plus; плодови напитки Derby
Plus; студен чай Derby; плодови напитки Victoria; негазирани напитки с подсладител Victoria; студен чай Victoria;
плодови напитки за деца Granachu.

Тимбарк България
е основана през 2005 г. след придобиването на Queen’s
от Маспекс Вадовице Груп (Maspex Wadowice Group). По
данни на самата компания, основна роля в стратегията й
играе една от най-популярните марки в сегмента на соковете в България – Queen’s. „Непрекъснато подобряваме и
усъвършенстваме марката Queen’s, като създаваме найуникалните продукти на българския пазар. Портфолиото
на Тимбарк България се простира в три сектора: сокове,
нектари и напитки, разтворими продукти и зърнени продукти, като другите водещи марки в продуктовата гама
са Tedi, Ciao, La festa, Coffeeta, Ekland и Lubella. За успешната работа на компанията е използван целият опит и
познания на Maspex Wadowice Group, Полша“, се казва във
фирмения профил на Тимбарк България.
Материалът, посветен на производството на безалкохолни напитки в България, продължава с по-задълбочен поглед върху един от най-интересните производители у нас.
В специално интервю за списанието Димитър Дългъчев,
изпълнителен директор на Михалково АД, представя дейността на компанията, реализираните проекти и бъдещи
технологични подобрения.
Темата за производството на безалкохолни напитки у
нас ще продължи и в следващия брой на сп. Инженеринг ревю
с някои от най-интересните продуктови и технологични
оферти от водещи специалисти на пазара, намиращи приложение в сектора.
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Планираме въвеждането в експлоатация
на нова бутилираща линия
линия за тиха и
газирана вода в ПЕТ бутилки
Димитър Дългъчев, изпълнителен директор
на Михалково АД, пред сп. Инженеринг ревю
Къде се намира производството Ви и на каква площ е разположено? Кога стартирахте
дейността си?

Производствената база се намира в село Михалково, община Девин,
област Смолян. Разположена е на
площ от 21 декара. Добиването и
бутилирането на минерална вода
Михалково започва още през далечната 1956 г, когато в дъсчена барака се напълва ръчно първата бутилка с михалковска вода, която става
експонат на Пловдивския панаир. В
последствие за бутилирането се
използват еднокранки и немска миялна машина. През 1970 г. е открита новата фабрика.
От какво е продиктуван из-
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борът на производствено оборудване и кои са фирмите доставчици?

При избора на производствено
оборудване винаги търсим качества
като удобство за работа, функционалност, надеждност, капацитет,
поддръжка и т.н., но като производители държим на качеството и
това е основният критерий при
избора ни. Производствената ни
техника и съоръжения са дело на
европейски производители - имаме
машини на френски, словенски, немски, испански, италиански и български доставчици.
Какви конкретни действия по
отношение на оптимизиране
на процесите и повишаване на

енергийната ефективност
сте предприели?

Планираме закупуването на котел
за дървесен чипс с коефициент на
полезно действие Е=92%, работно налягане 0,7 бара и световен лидер в
емисиите при големите котли. Той
ще е снабден с пожарогасителна система и модулиран кислороден кон-
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трол, с управление чрез интегриран
екран 10’. Котелът ще е снабден и с
циклонен пречиствател за дима.
Планирате ли някакви технологични модернизации в близко
бъдеще?

Част от плановете ни е въвеждането в експлоатация на нова бутилираща линия за тиха и газирана вода
в ПЕТ бутилки. За постигането на
цялостно подобряване на технологичния процес, новата линия ще има технически параметри, осигуряващи значително по-висок капацитет – с нея
ще могат да се произвеждат до 12
000 бутилки/час – за разфасовките
0,5 л и 8000 бутилки/час – за бутилките от 1,5 л. Ще се постигне авто-

матизация на процеса на опаковането на бутилките в стекове и тяхното палетизиране.
Ще подобрим производствения
процес чрез увеличаване на скоростта на изплакване, пълнене и затваряне на бутилките - приблизително 2
пъти спрямо сегашната и постигане на оптимална прецизност при
изпълнението на тези операции.
Етикиращата секция на бутилиращата линия ще позволи достигането на
производителност от 12 000 бутилки/час за 0,5 л при минимална дължина и височина на етикетите 155 мм
и 40 мм и съответно максимална
дължина – 380 мм и височина – 120
мм за 1,5 л, благодарение на вградената PLC система за управление,
както и възможността за непрекъснат 24-часов режим на работа. Другата стъпка към подобряване на производствените ни дейности е същественото подобрение при опаковането на бутилките в стекове и тяхното палетизиране. Стек машината на
новата линия ще бъде снабдена с
детектор за автоматично регулиране на процеса по опаковане, както и
детектор за „натрупване“ на бутилки и „паднали бутилки“. Тази машина
ще има вибриращо устройство за
улеснено вмъкване на бутилките в

Михалково АД е един от най-старите производители на бутилирана минерална
вода в България – вече 60 години добива и бутилира любимата на поколения българи
естествено газирана вода Михалково. Само три са минералните извори в света,
чиято вода се доближава по състав, вкус и качества до тази в Михалково: Виши във
Франция, Боржоми в Грузия и Фахинген в Германия. Следвайки световните тенденции
в потребителското търсене, компанията разширява непрекъснато своето портфолио и допълва продуктовата си гама.
През 2008 г. Михалково пусна на пазара изворна вода Михалково - с най-ниската минерализация на българския пазар, изключително подходяща за ежедневна употреба от
деца и възрастни. В края на 2013 г. предложи на своите клиенти уникалната ароматизирана естествено газирана вода - 100% натурален продукт - с три нови вкуса - лимон,
касис и праскова. През 2013 г. създаде нова марка напитки – ВИТУ - нискокалорични
безалкохолни напитки с четири свежи вкуса – ябълка, лимон, портокал и кола с ягода.
Същата година, благодарение на проект по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., първа пусна на българския
пазар изворна вода в екологична картонена опаковка Bag-in-box от 10 и 15 литра.
Затвърждаване на марката Михалково е в постоянството и доказаното качество
на продуктите. Добрият имидж се гради чрез висок контрол на производствения
процес. Михалковските води са сертифицирани по ISO 9001:2008 и International Food
Standards (IFS).
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лентите, както и възможност за регулиране скоростта на движение и
амплитудата на бутилките.
Допълнително ще постигнем ресурсна ефективност и ефикасност
на производствения процес чрез редица стъпки. На първо място, ще
намалим количеството влагани основни суровини и материали, използвани в процеса на бутилиране на
минералната вода. Основното преимущество на новата бутилираща
линия се изразява във възможностите, които тя ще осигури за работа
с по-леки бутилки и оттам намаляване на грамажа на ПЕТ преформите,
от които се раздуват бутилките с
2 г, в сравнение със сега използваните заготовки. Затварящата система на моноблока на новата бутилираща линия ще позволи влагането и
на по-леки капачки с височина 1 см,
за разлика от сега използваните капачки, които са с височина 2 см.
Освен това, ще намалим количеството отпадъци от производствения процес благодарение на оптимизираните технически параметри, които ще позволят повишаване на прецизността на процесите на пълнене,
затваряне, етикиране и опаковане в
стекове на готовата продукция,
съответно намаляване на количеството на повредените ПЕТ бутилки, капачки и термофолио с минимум
11%. Това ще намали количеството
отпадъци и при крайните потребители.
Не на последно място, ще редуцираме потреблението на електроенергия с до 40% - отделните компоненти на линията ще бъдат проектирани за работа при оптимално разходване на електроенергия. След внедряването на новата линия няма да се
налага натоварване на старите бутилиращи съоръжения, както е в момента. Общата консумация на енергия за производствения процес ще
намалее, което ще доведе до пряк положителен ефект върху околната
среда, изразен в намаляване на отделяните емисии въглероден двуокис.
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електроника

Съвременни
капацитивни
компоненти

Н

Стефан Куцаров

езависимо че са сред найстарите електронни компоненти,
кондензаторите (Capacitor) продължават да имат своите масови приложения, определящи многообразието от видове, включващи както класическите с технологични подобрения, така и все повече нови с нарастваща популярност.

Основни параметри
Номиналният капацитет (Capacitance, Rated Capacitance) С се дава в
каталозите и означава (при възможност) върху корпуса. Варира се между части от pF и няколко хиляди F,
като горната граница продължава да
нараства. Стойността му е в сила
за определени работни условия - някои производители (напр. TDK) ползват определените в стандарта IEC
60068-1, сред които честота 1 kHz
и температура 23±1 °С, а други ги
дават в информационните си материали. В зависимост от типа на кондензатора и на първо място от
ползвания диелектрик капацитетът

38

нараства или намалява с температурата, а в някои каталози има графики C (t°). Работното напрежение е
най-голямата безопасна стойност,
която може да бъде прилагана неограничено дълго време и като параметър се дава постоянното напрежение (Rated Voltage, DC Working
Voltage, Max Operating Voltage) UR с
масово използвани стойности от 10
до 630 V, а за нисковолтовите кондензатори - от 2 до 8 V. Заедно с С
обикновено UR се отбелязва на корпуса на кондензатора, а двете може
да са част от наименованието му
(кондензатор 10 µF/16 V).
За практиката е съществено, че
при някои типове кондензатори UR
намалява в горната граница на работния температурен обхват. Издръжливостта към претоварване
означава за кратко време (давано в
техническата документация, обикновено между 1 и 60 s) и през интервали от няколко минути на кондензаторите да може да се прилага напрежение (Withstand Voltage, Voltage
Proof) WV между 1.5 UR и 3 UR. Същевременно, по принцип те могат да
издържат и синусоидални напрежения

с ефективна стойност до UR/√2, но
в каталозите практически се посочва по-малка стойност (над 0.25 UR ).
Важна особеност е, че някои типове
не трябва да се свързват към променливотокови мрежи.
Толерансът на капацитета
(Tolerance) обикновено се дава в % и
стойностите му зависят от технологията на изработка на кондензаторите и предназначението им – масовите са ±5% (означаван с J), ±10% (с
К) и ±20% (с М), а границите са от
±0.005% за електронни схеми с прецизно поддържане на работната честота и –20% и +80% в някои електролитни кондензатори. В експлоатационния срок (Endurance) или живот
на кондензаторите се гарантират
техните параметри, обикновено
той е в сила за максималната работна температура и е в твърде широки граници в зависимост от типа им
– например 1000 h@105 °С означава
експлоатационен срок 1000 ч. при
105 °С.
Последователното еквивалентно
съпротивление (Equivalent Series
Resistance) ESR или RS се дължи на
омичните съпротивления на елект-
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родите („плочите“) на кондензаторите, на тяхната
връзка към изводите и на самите изводи и в опростената еквивалентна схема на кондензатор е свързано последователно на капацитета. Върху съпротивлението под
формата на топлина (Self-heating) се отделя мощност
(Power Dissipation) I2xESR (I е ефективната стойност на
синусоидалния ток), която обикновено има значение в
ключови схеми и за мощни кондензатори. Факторът на
загубите (Dissipation Factor, Loss Tangent, Dielectric Loss
Tangent) DF=2πfCxESR е известен още като tgδ и tanδ,
където δ е ъгълът на загубите (Loss Angle) и 90° - δ е
ъгълът на закъснение на напрежението върху кондензатора спрямо протичащия през него ток. Параметърът е
в сила за определени честота и температура, давани в
каталозите. Понякога вместо DF се ползва качественият фактор (Quality Factor) Q=1/DF. Максимално допустимата скорост на нарастване на напрежението (Rate of
Voltage Rise) dV/dt върху кондензаторите обикновено е с
мерна единица V/µs.
Изолационното съпротивление (Insulation Resistance)
Rp или Rins е на диелектрика между електродите, стойността му логично намалява с увеличаване на влажността на околната среда и понякога вместо него се дава
времеконстантата τ=R pC с мерна единица ΩF, еквивалентна на s. Често на кондензаторите от дадена серия се ползва Rp при капацитети до дадена стойност,
а над нея - τ. Електродите и изводите обуславят наличието на собствена индуктивност (Equivalent Series
Inductance) ESL, свързана последователно на С, и съответно резонансна честота fres, над която импедансът
Z на кондензаторите е с индуктивен характер и те са
неизползваеми. Обикновено вместо fres се дава семей-

Таблица 1. Оценка на основните видове кондензатори.
Òèï

Ôèëì-êîíäåíçàòîðè
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6
4
6
6
3

6
6
4
3
5

Фиг. 1.

ство графики Z(fres) за няколко стойности на С, чийто
минимум е при тази честота. Като параметър ESL се
ползва главно за кондензатори в микропроцесорни и
високочестотни аналогови схеми и в ключови стабилизатори.
Полезно е да се има предвид, че в каталозите практически винаги се дават серии кондензатори, означението
на всяка от които съдържа стойностите на основните
параметри. Пример (за серията от ред 3 на табл. 2) е
показан на фиг. 1, като F е разстоянието между изводите.
Оценка (по шестобалната система) на най-често ползваните параметри на основните видове кондензатори
е дадена в таблица 1 - например широките граници, в
които е капацитетът на електролитните кондензатори (оценка 6) са съпроводени с малка надеждност, сравнително тесни граници на работната температура и
значително ESR (оценки 3).
Кондензаторите за намаляване на смущенията (основно импулсни) по захранващата променливотокова мрежа (Radio Interference Suppression Capacitor) са тип Х (ClassX capacitor, X-capacitor) за свързване между фазата и нулата и тип Y (Class-Y capacitor, Y-capacitor) между който и
да е от двата проводника и корпуса на апаратурата.
Използват се специално предназначени кондензатори от
първите два типа в табл. 1. В зависимост от допустимата ефективна стойност на променливото напрежение и амплитудата на смущаващите импулси има подкласове Х1, Х2, Х3, Y1, Y2, Y3 и Y4, описани в IEC 6038414, second edition, 1993-1997. Например кондензаторите
подклас Х1 трябва да са с ефективна стойност на UR
между 400 и 760 V и да издържат на импулси между 2,5
kV и 4 kV, а тези на подклас Y2 – съответно 250 – 300
V и 5 kV.

Филм-кондензатори
Наименованието им е заимствано от английски (Film
Capacitor) и се дължи на конструкцията - върху едната
страна на тънки ленти от органичен диелектрик е нанесено метално покритие (фиг. 2а), като всеки от слоевете е свързан към единия от изводите на кондензатора.
Класическата конструкция е навиване на двете ленти
на руло (Wound Capacitor), докато съвременната разновидност са многослойните кондензатори (Stacked
Capacitor) от значителен брой (подобно на сандвич) метализирани пластинки. Върху горната лента може да
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Таблица 2. Филм-кондензатори.

а

Ï ðîèçâ îäèò åë

U R,V ; (W V /s) [R p,G W];
{t,WF}

Kem et
L D E S e r ie s
N
I
C
2 C o m p o n e n t s N S P H S e r ie s

1nF-4.7mF; (10;20) [0.8/1]; {100}

3

N ic h ic o n

Q X K S e r ie s

10nF-3.3mF; (5;10) [max0.8/1]

50-1000; (1.4UR/2) [1]; {400}
16-63; (1.5UR/60) [1min];
{3 0 0 m in }
250,400,630; (1.75UR/1)
[9 m in ]; {3 0 0 0 m in }

4

Panasonic

E C H U (X )
S e r ie s

100pF-220nF;(2;5) [0.6/1]; {181100}

16,50;(1.5UR/60) [3min]

-55¸+125 [12/0.1]

100-800; (1.5UR/60)
[2 5 m in ]; {7 5 0 0 m in }
50-630 [3.75min];
{1250min}
630-2500; (1.4UR/60)
[5 m in ]
63-1000; (1.6UR/2) [10min];
{3 0 0 0 m in }

-40¸+105

Òè ï

1

б

в

Фиг. 2.

Източник: Murata

а

Източник: Kemet

б

в

г

Фиг. 3. MLCC. а - класическа структура; б-подобрена структура; в - класически корпуси SMD; г - корпуси SMD с
малка ESL.

няма изолация (както е показано на
фиг. 2а) или да има лента без метализация. Видът на диелектрика може
да е част от наименованието на
кондензаторите, например РР (от
Polypropylene), PEN (от Polyethylene
Naphthalate) и PET (от Polyethylene
Terephthalate), предшествано от М
(от Metallized). Диелектрикът PPS
(от Polyphenylene-Sulphide) осигурява
широк температурен обхват и слабо влияние на температурата върху
капацитета. За увеличаване на UR
кондензаторите могат да съдържат
последователно свързани секции –
два от най-често използваните случаи са дадени на фиг. 2б, в.
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Ð à á . ò å ì ï . î á õ â ,o Ñ
[f r e s , M H z í à C , m F ]

Ñ ; (ò î ëå ð à í ñ ,± % ) [D F,% ï ð è
f, k H z ] { d V / d t , V / m s }

¹

10nF-22mF; (10;20) [1.5/1]

5

R ub yco n

M P H S e r ie s

47nF-22mF; (3;5;10) [0.1max/1]

6

TD K

B32520
B32529

7

V is h a y

M M KP 386

8

W IM A

S M D -P P S

0.1-4.7mF; (5;10) [0.12/100];
{0.8-800}
1nF-220mF; (5;10;20) [0.12/100];
{7 5 -5 8 0 0 }
10nF-2.2mF; (5;10;20) [0.2/10];
{3 -4 5 }

Предимство на филм-кондензаторите е самовъзстановяването (Selfhealing) - при настъпване на пробив
в диелектрика малка част от метализацията (размери няколко десетки nm) се изпарява, при което действието и параметрите на кондензатора се запазват. Конструктивно филм-кондензаторите могат да
са за платки с отвори (редове 3, 5 и
6 на табл. 2), за повърхностен монтаж (ред 8), без изводи (Chip
Capacitor – редове 1, 2 и 4) и за закрепване с болтове (ред 7).
Специфични особености в технологията на изработка на филм-кондензаторите определя препоръчваните им приложения – като блокиращи
и прехвърлящи (Bypassing and Signal
Coupling), каквито са дадените на
редове 1, 6 и 8 на табл. 2, за комуникационни и битови устройства (редове 2 и 3), за осцилатори, високочестотни избирателни усилватели и
тестолентови филтри и времезадаващи вериги (редове 4 и 8), ключови
стабилизатори и инвертори за осветление (ред 5), за управление на
електродвигатели (ред 7). От този
тип са основната част на високоволтовите кондензатори (High Voltage
Capacitor, HV Capacitor), като обикновено се приема, че те са с UR≥3 kV
при типична горна граница 120 kV.
Характерен пример е HA Series на FT
Cap (Fischer&Tausche Capacitors) с С
между 1 nF и 500 nF, стойности на
UR от 4 до 30 kV и импулсни токове
4,2 – 410 А. Друг специфичен вид са
мощните кондензатори (Power
Capacitor), позволяващи големи променливи токове (параметър е максимално допустимата средноквадратична стойност IRMS) и приложения
в индустриални захранвания, честотни конвертори и инвертори за
фотоволтаици. Типичен пример е
серията PowerLink на FT Cap с С=6 65µF, UR=700 V - 1.5 kV и IRMS=29 A.

-55¸+105 [2.8/1]
-55¸+105
-40¸+105

-55¸+125; [0.2/68]
-55¸+85 [1.6/0.6]
-55¸+140

Керамични кондензатори
(Ceramic Capacitor)
Те са най-масово разпространените кондензатори - съществуват
различни данни за относителния им
дял в световното производство, но
със сигурност той е не под 50%. Сред
основните им предимства са надеждността при експлоатация, широкият работен температурен обхват,
осигуряването на добри параметри
при сравнително ниска цена, наличието на модели с UR до няколко десетки kV и други за работа при високи
(RF) и свръхвисоки (Microwave) честоти. Недостатъкът им по отношение
на големия капацитет постепенно
намалява – вече съществуват модели до няколко стотици µF, които в
редица случаи заместват електролитните кондензатори особено в
устройства с малки размери (често
се оказва, че няколко успоредно
свързани керамични кондензатора са
с по-малък обем от електролитен със
същия капацитет). Тази замяна е
свързана и с предимството, че керамичните кондензатори не се нуждаят от постоянно напрежение за
поляризация.
Основният вид са многослойните
кондензатори (Multilayer Ceramic
Capacitor) MLCC за повърхнинен монтаж (SMD), идея за чиято конструкция е показана на фиг. 3а, като дебелината на слоевете керамика е около 1 µm, а на металните - дори помалка. В подобрената конструкция
(Open Mode Design) с намаляваща дължина на пластинките (фиг. 3б) съществува по-малка опасност от късо
съединение на MLCС и съответно
повреда на устройството при леко
огъване на печатната платка.
В зависимост от желаните параметри на кондензаторите и предвидените им приложения се ползват
различни керамики (означения BP, CH,
C0G, JB, N4700, X5R, X6S, X7R, X7S,
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Таблица 3. Керамични кондензатори.
¹

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï (ä è å ëå ê ò ð è ê )

Ñ ; (ò î ëå ð à í ñ ) [D F,% ï ð è f,k H z ]

1
AVX
A U S e r ie s (X 7 R )
2 C o r n e ll D u b ilie r
Type C (C0G,X7R,Y5V,Z7R)
3
Kem et
H iQ -C B R S e r ie s (C 0 G )
4
M u ra ta
G R M S e r ie s (C 0 G ,X 5 R ,X 6 S , X 7 R )
5 N I C C o m p o n e n ts
N M C -R S e r ie s (X 5 R ,X 7 R )
6
Panasonic
E C K -T 3 S e r ie s
7
Sam sung E M
L L I C ; (X 5 R ,X 6 S ,X 7 R ,X 7 S ,X 7 T )
8
TD K
C S e r ie s (C o G ,X 8 R )
9
V is h a y
V J N o n -M a g n e t ic S e r ie s (C o G ,X 7 R )
10
Yageo
01005 NP0/X5R Series (NP0,X5R,X7R)

а

Източник: Samsung EM

б

Фиг. 4. Манганови танталови кондензатори: а - схема на устройството им;
б - структура.

X7T, X8L, X8R, Y5P, U5U, Z5U), например C0G (известна и като NP0) е на
основата на окиси на редкоземни
елементи и е сред осигуряващите
много стабилни параметри. Практически без влияние на напрежението
върху капацитета и негова промяна
до ±15% в температурен обхват от
-55 °С до +150 °С се осигурява от
керамиката Ultra-Stable X8R Dielectric.
Типична керамика за MLCC в тежки
работни условия (например автомобили) е X7R. Съществена практическа особеност е, че керамиките за
получаване на голям капацитет (например Y5V) определят по-големи DF
и толеранси.
Чрез дадените в табл. 3 серии
керамични кондензатори е направен
опит да се покаже разнообразието
на MLCC за SMD, всяка от които
обикновено е от няколко групи с различни диелектрици. В колона 3 са
максималните граници на параметрите, докато за всяка група те са
по-тесни. Особеност на серията от
ред 1 са изводите от злато за намаляване на ESR, а капацитетите на
тази от ред 3 показват, че е за високи и свръхвисоки честоти. Особеност на кондензаторите на ред 6 е
намаляването на UR с увеличаване на
честотата (например кондензатор
10 nF запазва UR до 70 kHz, а при 300
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0.5pF-100mF (0.1pF-0.5pF; 1-20%) [2.5-5/1]
0.5pF-2.2mF (1-20%) [0.1max/1]
0.1pF-100pF (0.05pF-0.5pF;1-5%) [£0,25/1]
0.1pF-330mF (0.25pF;0.5pF;5-20%); [£0.1/1]
10nF-1mF (0.5pF; 5,10,20%)
5pF-470pF (0.5pF;5%,10%); [£2.5/1]
10nF-2.2mF (20%); [£0.25/1]
1pF-10mF (0.25pF;0.5pF; 5%,20%)
1pF-6.8mF (5%) [£0.1/1]
0.5pF-220nF; (0.1pF-0.5pF;5,10,20%) [0.1-10]

U R ,V ; (W V /s) [R p,G W]; {t,WF}

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò . ,o Ñ
( f r e s ,M H z í à C ,n F ) [ ê î ð ï ó ñ è ]

6.3-500 [100]; {1000}
-55¸+125 (50/10) [0201-2225]
10-200 [100]; {1000}
-55¸+125 [0402-1210]
6.3-500 (1.5UR-2.5UR) [³10] -55¸+125 (8000/0.001) [0201-0805]
2.5-3150 [³10] {³500}
-55¸+125 [01005-2220]
6.3-50; (2.5UR/1) [³10]; {³500}
-55¸+125 [0204-0612]
1000-5000 (1.2UR/1) [³10]
-2 0 ¸ + 8 5
2.5-50 [³10]; {³500}
16-630; (2.5UR/1) [³10]; {³500}
-55¸+150 [0402-3225]
10-3000; (1.2UR) [³100] {³100}
-55¸+125 [0402-3640]
4-16 [³10]; {³100}
-55¸+125 [0402]

kHz то е 1 kV). Съществуват набори
от 2 или 4 еднакви кондензатори
(Array Type Capacitor) в един корпус,
което води до двойно намаляване на
заеманата площ. Пример е серията
на ред 7 с много малка ESL, особено
подходяща за микропроцесори, бързи
цифрови схеми и комуникационни устройства. Нарастват приложенията на MLCC с широк температурен
обхват (серията от ред 8) с характерни приложения в автомобилостроенето, измервателни прибори и
сензорни системи. Не са малко приложенията (медицински апаратури,
лабораторни прибори, самолети),
където кондензаторите работят в
условия на силни магнитни полета и
трябва да са от типа MLCC for NonMagnetic Applications (ред 9).
От MLCC за печатни платки с
отвори може да се посочи FG Series
на TDK EPC, която е в съответствие
с препоръките от 2016 г. на ЕС
(Halogen Free Capacitor), обхваща капацитети между 1 pF и 100 µF, има
стойности на UR от 6,3 до 630 V и
работен температурен обхват 55÷+125 °С.

Класически танталови
кондензатори
Това е един от видовете танталови кондензатори, като освен наименованието Conventional Tantalum
Capacitor по-често се използват
Manganese Tantalum Capacitor и MnO 2
Tantalum Capacitor, отразяващи особеностите на структурата им. Техният анод е танталов проводник,
върху който се нанася прахообразен
тантал (големина на частиците около 10 µm) с резултат получаването
на голяма площ при малък обем и
съответно на кондензатори със значителен капацитет при малки размери и тегло. Върху него чрез електролитен процес (това определя използвания понякога термин Solid Electrolyte Capacitor) се наслагва диелектрикът Ta2O5, чиято дебелина между няколко десетки и няколко стоти-

ци nm и значителната εr са другите
фактори за голям капацитет. Другият електрод е от MnO2, към който
има слоеве от графит и сребро за
свързване с извода на катода. Това
устройство е показано на фиг. 4а, а
типичната структура на SMD кондензатор е на фиг. 4б.
Допълнителни предимства са
възможността за работа при високи температури (например серията
на ред 1 в табл. 4 и Т500 Series на
Kemet с работен температурен обхват -55 ÷ +200 °С) при запазване на
стабилни параметри. Трябва да се
има предвид, че стойността на UR е
в сила до определена температура и
намалява над нея, което в каталозите обикновено се дава като графика
UR (t°). Максималното напрежение
при най-високата температура е
Category Voltage. Също предимства са
малките ESR и токове на утечка (DC
Leakage Current) DCL (серията от ред
4), които заедно с издръжливостта
на значителни импулсни токове определят голяма експлоатационна
надежност. За повишаване на последната на апаратурите като цяло се
ползват кондензатори с вграден
предпазител (Fused Capacitor), например серията от ред 2 с ток на задействане 4 А и 893D Series на Vishay
Sprague. Трябва да се прибави наличието на модели (серия Т490 на
Kemet) със значителни С и UR, често
наричани High CV (от CxUR ), и че максималното импулсно напрежение
(Surge Voltage) обикновено се означава с US без да се отбелязва допустимото време на прилагането му. При
използване на кондензаторите като
филтриращи от значение е допустимият IRMS.
Съществена особеност на тези
кондензатори е необходимостта от
постоянно поляризиращо напрежение
(както при класическите алуминиеви
електролитни кондензатори), като
на корпусите SMD положителният
анод се отбелязва с лентичка (Polarity
Mark), а на тези за платки с отвори
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Таблица 4. Манганови танталови SMD кондензатори.
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TH H 230° C
AVX
16-63 [3.6-29.6];{0,73}
Hermetic Series 3.3mF-330mF; (20) [8max]; {0.5max/100}
Kem et
T496 Series 150nF-470mF;(10,20) [6max/0.12]; {0.3-3.5/100} 4-50 [0.3-20.8];{0,75}
S a m s u n g E M S C E S e r ie s
1mF-470mF; (10,20) [8max/0.12]; {0.3-3}
4-35 (5.2-44;[0.5-29.6]
V is h a y
T L 3 S e r ie s
100nF-470mF; (10,20) [4-15]
4-50 [0.25]

- с „+“. Пример за последните е TAP
Series на АVХ с капацитети между
0,1 и 330 µF при UR от 6,3 до 50 V.
Основните им приложения са като
блокиращи и филтриращи кондензатори (например успоредно на захранващото напрежение на процесори и
други бързи цифрови схеми), в ключови стабилизатори и времезадаващи
схеми на индустриални, битови и
медицински устройства. Съществуват и кондензатори с херметични
корпуси, каквато е серията от ред 1
в табл. 4.

Полимерни кондензатори
Наименованието им (Polymer Capacitor) се дължи на ползването на проводящ полимерен електролит, който
не изсъхва и съответно удължава
експлоатационния срок (особено важно за съвременните комуникационни
и компютърни системи). Твърде малките стойности на ESR (запазват се
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до минималната работна температура) подобряват филтриращите
свойства на кондензаторите, капацитетът им практически не зависи
от приложеното постоянно напрежение и температурата му влияе послабо (предимство спрямо MLCC).
Опасността от възникване на късо
съединение при класическите алуминиеви електролитни кондензатори
тук не съществува поради наличието на ефект на самовъзстановяване. И не на последно място експлоатационният срок на полимерните
кондензатори се запазва при работа
с напрежения до 0.9 UR , докато при
танталовите е до 0.3 UR - 0.5 UR.
Специфичен параметър е препоръчваното максимално работно напрежение (Category Voltage) UC, което е с
около 20% по-малко от UR. Друга особеност е, че в рамките на една серия
може да има кондензатори с различна максимална работна температу-

ра. Тъй като DCL зависи от напрежението върху кондензатора някои производители ползват мерната единица СV, като DCL[µA] = kxC[µF]xU[V] и k
е константа в каталога. Например
кондензатор от ред 2 на табл. 5 с
C=100 µF и приложено напрежение 5
V има DCL=50 µA, докато 10 µF/2 V е
с максимален ток 3 µA, тъй като
според изчислението се получават 2
µA, а реалната стойност е по-голямата от 0,1 СV и 3 µA.
Съществуват 4 разновидности на
полимерните кондензатори, първата
от които са тантал-полимерните
(Polymer Tantalum Capacitor, Conductive
Polymer Tantalum Solid Capacitor) със
схематично устройство на фиг. 5а и
примери на редове 1, 3 и 4 в табл. 5.
Друга характерна група са POSCAP на
Panasonic, включваща 8 серии, от които с повишена надеждност (например
за автомобилостроителни приложения) е TA Series с капацитети 6-150 µF
и стойности на UR от 6,3 до 10 V.
Втората разновидност са лентовите алуминий-полимерни кондензатори (Layered Polymer Aluminum Capacitor), различаващи се от предните
по замяната на Ta2О5 с Al2O3 и на Та
с алуминиева лентичка. Предимствата са още по-малкото ESR и възмож-
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Таблица 5. Полимерни кондензатори.
¹

1
2
3
4

а

б

Фиг. 5. Полимерни кондензатори: а тантал-полимерен; б - хибриден.

ността за много тънък корпус, което ги прави подходящи за преносими прибори. Примери са сериите от
редове 2 и 5 в табл. 5, първата от
които е известна като Aluminum
Organic Capacitor (AO-CAP), а втората е от типа SP-Cap.
Наименованието на ролковите
алуминий-полимерни кондензатори
(Wound Polymer Aluminum Capacitor)
се дължи на навиваната на руло алуминиева лента с нанесени върху нея
Al2O3 и импрегниран с електролит
полимер. Предимствата са по-големите С и UR при запазване на малкото ESR на предната разновидност.
Недостатък са кръглият алуминиев
корпус с по-големи размери, като
значителна част от моделите са за
платки с отвори. Такава е серията
на ред 6 в табл. 5 с радиални изводи, а Panasonic предлага още SVPV
Series (капацитети 22 – 330 µF при
UR от 35 V и 50 V) и SVPC Series със
същия корпус за повърхностен монтаж (39 – 2200 µF и 2,5-16 V).
Хибридните алуминий-полимерни
кондензатори Polymer Hybrid Aluminum Capacitor) се различават от
предните само по използването на
комбинация от полимер и течен
електролит за увеличаване на UR (за
сметка на нарастване на ESR). Сред
характерните представители е серията от ред 7, отговаряща на
стандарта AEC-Q200 и с възможност за изработване по заявка на
кондензатори с повишена устойчивост на вибрации. Типът EP-Cap на
Suncon включва 12 серии с повишена надеждност и възможност за
работа при високи температури.
Примери са HEH Series с капацитети 10-560 µF и UR между 16 и 100 V
с експлоатационен срок между 4000
и 10 000 часа, както и HVT Series с
работен температурен обхват 55°С÷+135 °С и капацитети 15-330
µF с UR между 25 и 50 V.

5
6
7
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Kem et
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NIC
Components
Panasonic
Panasonic
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TCJ Series 0.47-470;(20)max[6-10];{15-500/100} 2.5-125;(1.7-100)[2.5-250 mA];{0.4-3.9}
A700 Series
6.8-560;(20) [6/0.12];{5-70}
2-16 [1-79 mA]; {2.1-7.1}
P S / K S e r ie s
15-1000;(20) [10];{7-100}
2.5-25 [53-296 mA]; {1.5-5.2}
NTP Series 3.3-1000;(20) [6-10/0.12];{7-200/100} 2.5-25;(2-20{)0.m30a6x-[33.5m3A6} èëè 0.1CV]
HX Series 15-560;(20) [£10/0.12];max{4.5-40} 2-25;(1.6-20)max[0.1CV-0.3CV] {3.2-8.5}
SEP Series 22-1500;(20) [10-18/0.12];max{12-60}
2.5-20;[200-600mA] {1.62-5.44}
ZC Series 10-330;(20) [8-14/0.12];{20120/100} 25-80; {0.5-2.9} max[3mA èëè 0.01ÑV]

десетилетия „електролити“ и продължават масово да се използват с множество подобрения чрез съвременните технологии. Сред характерните
примери е KP Series на Fujicon, кондензаторите от която серия не се нуждаят от поляризиращо напрежение
(Non-Polarized Capacitor), имат капацитет 0.1-47 µF, стойности на UR между 6,3 и 50 V и работен температурен обхват -55 °С ÷ + 105 °С. С много
малки стойности на ESR и DCL е FZ
Series на същия производител с C = 3,34700 µF и UR = 6,3-100 V в аналогичен
температурен обхват. Също сред
последните новости е LHR Series на
Rubycon с експлоатационен срок на
кондензаторите 5000 часа при капацитети 1800 - 18 000 µF с UR от 350
и 450 V. Заслужава да се спомене подходящата за преносими апаратури S5
Series (дължина 15 mm и диаметър 48 mm) на Yageo с C=0,1-470 µF и UR
между 4 и 50 V.

Суперкондензатори
Наименованието (Supercapacitor,
Ultracapacitor) отразява огромния им
капацитет, а тяхната същност и
особености бяха отразени на страниците на списание Инженеринг ревю
(вж. статиите „Суперкондензатори“
в бр. 6/2006 и „Мощни суперкондензатори“ в бр. 5/2011). Не съществуват отчетливи разлики между двата
англоезични термина, но вторият
обикновено се използва за индустриални приложения, например регенеративни спирачни системи в автомобилостроенето, вятърни електрогенератори, фотоволтаици и големи
компютърни центрове, където предназначението им е натрупване и
отдаване на електрическа енергия.
Сред големите производители е
Maxwell Technologies, която предлага
кондензатори с капацитет между 1
F и 3400 F при UR от 2,7 V до 160 V,
като логично по-големите капацитети са със сравнително малки UR.

Алуминиеви
електролитни
кондензатори

Други видове
кондензатори

Тези кондензатори (Aluminum Electrolytic Capacitor) са познатите от

Различават се от основните типове по конструкцията си и някои от
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параметрите.
Кондензатори с лентови електроди (Foil Capacitor). Структурата
им е подобна на дадената на фиг. 2а,
но вместо металните слоеве има
ленти, като съществува разновидност, в която само единият от слоевете е заменен с лента. Предназначени са главно за осигуряване на
големи UR и на IRMS, а типични приложения са в управления на тиристори, електронни баласти на флуоресцентни лампи и за потискане на
отскоците на напрежение в ключови стабилизатори с галванично разделяне. Типичен пример е R73 Series
на Kemet с С между 100 pF и 2,2 mF,
UR от 100 V до 2,2 kV и работен
температурен обхват -55 °С ÷ +105
°С, отговаряща на изискванията на
стандарта AEC-Q200 за автомобилна електроника.
Хартиени кондензатори (Metallised Impregnated Paper Capacitor). Ползването във филм-кондензаторите
на импрегнирана хартия вместо
органичен диелектрик има като основни предимства големите UR и
надежната работа при често прилагане на напрежения над UR, а недостатък са по-големите размери за
получаване на желан капацитет. Характерно приложение е потискането на смущения, включително чрез
свързване между проводниците на
220-волтовата мрежа, а типичен
пример е P278 Series на Kemet с С
между 1 nF и 150 nF и синусоидално
UR от 400 V.
Мощни променливотокови кондензатори (AC Power Capacitor). Основното им предназначение е намаляване на хармониците в изхода на еднои трифазни инвертори, за подобряване на фактора на мощността на
вятърни генератори и на променливотокови мрежи. Специфичен параметър е максималната реактивна
мощност върху товарите с типични стойности между няколко десети
и няколко десетки kvar. Типичен пример е 3-фазният Type PFCH на Cornell
Dubilier (CDE) за променливи напрежения 240 V, 480 V и 600 V и експлоатационен срок 60 000 часа.
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Батерии за UPS
и дейта центрове
Т

ехнологиите за съхранение на
енергия в центровете за данни играят важна роля за поддържането на
системите в работно състояние.
Ако отпадне захранването, първата
линия на защита обикновено са батерии, които са включени като част
от системата за непрекъсваемо захранване (UPS).
Макар че се проучват алтернативни технологии за съхранение на
енергия, като например горивни
клетки, маховици, литиево-йонни и
никел-кадмиеви батерии, UPS системите в центровете за данни и поддръжка на мрежи почти изключително използват оловно-киселинни батерии.
Има два основни вида батерии,
използвани в UPS устройства – клапанно регулирани оловно-киселинни
клетки (VRLA), известни също като
запечатани или необслужваеми, и
мокри клетки (наричани също залети). VRLA батериите обикновено
имат по-ниски първоначални разходи,
но имат по-кратък живот в сравнение с тези, които са с мокри клетки.
Мокрите батерии изискват по-слож-
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на поддръжка, но имат по-дълъг живот.

VRLA батерии
VRLA батериите са запечатани,
обикновено в полипропиленова пластмаса. Те са разработени, защото
имат предимството, че не
съдържат плискаща се течност, коя-

то може да протече или да прокапе,
когато са обърнати наобратно или
са третирани грубо. Терминът „клапанно регулирани“ се отнася до метода за отделяне на газ. Ако налягането на газа вътре в батерията
стане прекалено голямо, клапанът ще
сработи като отдушник, когато се
достигне определено налягане.
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По време на зареждането на оловно-киселинните батерии обикновено
се освобождава водород. При вентилираните батерии водородът се изпуска в атмосферата. В батериите
от тип VRLA водородът реагира с
кислород, така че загубата на вода
се намалява до минимум. При нормални условия на експлоатация на практика цялото количество водород
реагира с кислород. Автоматично
затварящите се клапани пропускат
нереагиралите газове, само когато
налягането превиши безопасния
праг.
VRLA батериите се отличават
от залетите батерии по скоростта, с която кислородът се отделя
върху положителната плоча и достига чрез дифузия до отрицателната
плоча, формирайки в крайна сметка
вода. Тази скорост е с няколко порядъка по-висока, отколкото при батериите със залети клетки.
Тъй като не може да се добавя
вода, нейното рекомбиниране е от
решаващо значение за живота и
състоянието на батериите тип
VRLA. Всеки фактор, който увеличава скоростта на изпаряване или за-
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губата на вода, като температурата на околната среда и топлината
от зарядния ток, намалява живота
на батерията.
VRLA батериите се използват от
над 40 години. Тази технология предлага по-висока плътност на мощността и по-ниски капиталови разходи
в сравнение с традиционните решения с вентилирани клетки. Обикновено VRLA батериите се разполагат в
системи за захранване с мощност
под 500 kVA. Характерно за батериите тип VRLA е, че при тях системата за електролита е затворена,
което не позволява разливането му.
Той е неподвижен (в абсорбиращи
стъклени влакна или в гел) и слаб,
което го прави много по-лек, отколкото при вентилираните клетки.
Водородът и кислородът рекомбинират вътрешно, а клапите за отделяне на газ се отварят при възникване
на дефект. Батериите са в непрозрачен контейнер, свързват се с болтови клеми или бързи конектори и
могат да се съхраняват в отворени
табла или големи шкафове. При VRLA
батериите се работи с големи токове. Налични са 6- и 12-волтови „мо-

ноблокове“ за малки и средни UPS,
както и 2-волтови модули в стоманени корпуси за големи системи с
постоянен ток. Обикновено този вид
батерии се считат за част от електронното оборудване. Експлоатационният им живот, в зависимост от
условията, варира между 3 и 10 години.

Батерии с мокри/залети
клетки
Батериите с мокри клетки имат
дебели плочи от олово, които се заливат с киселинен електролит. Това
е изключително надеждна конструкция - повреди обикновено не се срещат до половината на техния 20годишен очакван живот, като найчесто това са къси съединения. Такава ситуация не е от изключителна спешност, защото всяко едно
късо съединение на клетка засяга
само общия запас от работно време и то с много малък процент.
Въпреки това, макар че мокрите
батерии са много надеждни и с подълъг живот, те имат недостатъци. Те изискват повече мерки за
безопасност, както и отделно поме-
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щение за батерии, поради което се
намалява наличното пространство.
Най-старата технология за батерии е с мокра (или вентилирана) клетка. Тя е често използвана в автомобилни и морски приложения, и предимно в UPS приложения над 500 kW.
Вентилираните батерии са с незапечатана система, която осигурява
удобство при сервизното обслужване. Това обаче води до непрекъснато
изпускане на водород и кислород. За
разлика от батериите тип VRLA,
електролитът се съхранява в течна
форма и периодично е необходимо да
се долива вода. Прозрачният контейнер на вентилираните батерии позволява проверка на пластините и
нивото на електролита. Подобно на
VRLA батериите, и вентилираните
се свързват посредством големи
болтови клеми и могат да бъдат
съхранявани в отворени табла или в
големи шкафове. Тези батерии също
работят с високи токове и експлоатационният им живот достига 1520 години. Сред недостатъците им
е, че обикновено са твърде тежки,
за да бъдат вдигнати на ръце и освен това изискват прегради против
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разливане и детектори за откриване на водород.
Батериите често се монтират в
шкафове в близост до UPS, но също
могат да бъдат подредени на стелажи или на рафтове в специално предвидени за целта помещения. Батериите VRLA се монтират в UPS или в
един или повече съседни шкафове.

Литиево-йонни батерии
Литиево-йонните и оловно-киселинните батерии се различават по
химическия състав на материалите,
използвани в електродите и електролита. Повечето съвременни литиево-йонни батерии използват метален оксид за катода и въглероден
материал за анода. Електролитният разтвор е литиева сол, разтворена в органичен разтворител. От
друга страна, при оловно-киселинните батерии се използват оловен
диоксид за катода, олово за анода и
форма на сярна киселина като електролит.
Всички съвременни литиево-йонни
батерии използват неметален разтвор, съдържащ литиеви йони като
електролит. Този разтвор е провод-

ник на електрони, което води до
протичане на ток между двата електрода, катода (-) и анода (+). Катодът
е от метален оксид, докато анодът
е изработен от порест въглероден
материал. Работните им характеристики могат да се променят, като
материалите се променят или се
модифицират химически.
Производителите използват заместващи материали и/или добавки, за да влияят на начина, по който
работи дадена клетка. Някои батерии например са проектирани за
максимално висок енергиен капацитет, позволяващ дълго време на работа, измерено в часове. Те често
се наричат „енергийни клетки“.
„Мощни клетки“, от друга страна,
са клетки, „настроени“ така, че да
предложат много високи плътности
на мощността (т. е. специфична
мощност), но с по-нисък енергиен капацитет. При тях цялата мощност
може да се предаде на товара в един
кратък период от време. Тъй като
UPS системите обикновено са конфигурирани да изразходват батериите в кратък период от време (минути), при тях се използват „мощни
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клетки“. По този начин батериите
се проектират за нуждите на тяхното приложение. За допълнително
разширяване на границите на съвременната технология на литиевойонните батерии се формулират и
тестват нови химически решения.
Литиевите батерии са налични в няколко разновидности като например
литиево-йонни и литиево-полимерни.

Поддръжка
Ясно е, че батерията на UPS е
най-уязвимата част от системата.
Всъщност повредите на батерии са
водеща причина за загубите на натоварването. Знанието как да се
поддържат и управляват батериите за UPS и центровете за данни
спомага за удължаване на живота им
и спестява на потребителите време и появата на потенциални проблеми в бъдеще. Подобренията в
технологията на батериите са поскоро еволюционни, отколкото революционни. Възможностите като усъвършенствани схеми за зареждане,
софтуерно управление за получаване на точна информация за остана-
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лия живот, добавящият интелигентност фърмуер са намалили, но не и
елиминирали рисковете, свързани
със зависимостта от всяка една
батерия. В резултат на това е разумно, ако не и от съществено значение, да се разглежда отблизо
това, което може да увеличи риска
от неочаквана загуба на захранване
поради дефектирала UPS батерия. В
крайна сметка, дори и големи инсталации с много батерии са уязвими
от повредата на една-единствена
батерия.
Профилактичната поддръжка и
тестването са от съществено значение за всички видове батерии. При
необходимост те трябва да бъдат
почистени, ремонтирани или компонентите им да бъдат подновени.
Когато се подменят износените
клетки, винаги трябва да се използва същият тип и марка на батерията, като най-добрите практики
включват подмяна на целия масив
възможно най-скоро, ако причината
за повредата е възрастта. VRLA
батериите изискват годишна поддръжка, докато батериите с мокри
клетки се нуждаят от поддръжка на

всеки три месеца. Типично, поддръжката на батерията включва
измерване и записване на температурата, влажността и напрежението. Доливането на дестилирана
вода е от съществено значение за
правилното функциониране на мокрите клетки. Винаги е необходимо
да бъдат проучени условията, които биха могли да причинят повреда
на батерията, като например прекомерен брой цикли, липсата на контрол на температурата, лошо зареждане и замърсители в околната
среда.
Поддържането на подробни записи за техническото обслужване,
дати на монтаж и ремонт спестява
финансови средства от документиране, когато са необходими подмени.
Редовните инспекции могат да установят аномалии или причини за корозия и дефекти, произлизащи от условията на околната среда. Воденето
на записки следва да се осъществява
по препоръчаните от производителя на батериите интервали за поддръжка и срокове за подмяна, за да се
гарантира непрекъснатост на захранването във всички ситуации.
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НОВО в серията ISOLATORS на SCAME специализирани взривозащитени
разединители за експлозивна среда
с прах и газ
Серията ISOLATORS
Серията продукти ISOLATORS на SCAME са практично решение за разединител в кутия с висока
степен на защита IP65. Подходящи са за приложения като аварийно изключване, контрол на вериги и
изолиране на вериги.
В зависимост от приложението се предлагат в
два варианта: Авариен или стандартен, съответно за номинален ток 20 А, 32 А, 40 А, 63 А, 80 A, 100
A, 125 А и 160 А.
В зависимост от условията на работа са разработени варианти с кутии от различни материали:
• Инженерна пластмаса: високонадежден, самогасящ се термопластичен материал.
• Корпус от лят алуминий, боядисан в сиво с епоксидна боя. Подходящи за екстремни индустриални условия, както и за приложения на открито.
• Корпус от неръждаема стомана, подходящи за
хранително-вкусовата промишленост.

ISOLATORS-EX (ATEX Ex)
Сред технологичните новости в сериите, предназначени за Ех среда, е серията ISOLATORS-EX
(ATEX Ex), която вече отговаря на новите стандарти за прах EN 60079-31, както и серията ISOLATORSEX[GD], която включва нови HD версии с GRP- алуминий-инокс (ATEX - IEC-Ex).
ISOLATORS-EX (ATEX Ex) се предлагат в две версии - стандартен и авариен, както в алуминиев,
така и в термопластичен корпус. Отговарят на
ATEX [ II 2 D] директивата.
Алуминиевата версия има сертификат TUV IT 14
ATEX 006, степента на защита от експлозия е Ex
tb IIIC, обхватът на работната температура е 25°C + 40/60°C, IP65. При термопластичната версия степента на защита от експлозия е TUV IT 14
ATEX 005. Температурният обхват също е -25°C
+40/60°C, но са с IP66. Максимално възможната повърхностна температура и за двете разновидности е 90°C.
Алуминиевата версия се предлага за 20 A, 32 A, 40
A и 63 A, а пластмасовата - 20 A, 32 A и 40 A.
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Серия ISOLATORS- EX[GD]
Най-новата разработка на SCAME в гамата взривозащитени модели от серията ISOLATORS са моделите за взривозащита при прах и газ, отговарящи на ATEX-IECEx тт 2GD.
Серия ISOLATORS-EX[GD] също са налични в две
версии - стандартен и авариен, в термопластичен, алуминиев и от неръждаема стомана корпуси. Сертифицирани са с INERIS 14 ATEX 0030X и
IECEx INE 14.0040X.
Степента на защита от експлозия, която осигуряват, е EX d e IIC при T4/T5 Gb и Ex tb IIIC при T80°C
Db, обхватът на работната температура е -20°C/
-50°C +40°C/+60°C, IP66. Максимално възможната
повърхностна температура е 80°C (прах). Предлагат
се за номинален ток 20 A, 25 A, 32 A, 40 A и 63 A.
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Тенденции в I/O
архитектурата
В

ходно-изходните (I/O) устройства са съществена
част от системите за автоматизация на машини. Вход
могат да бъдат входящите сензорни данни, а изход изходящите команди към изпълнителните устройства,
като за да събира и изпраща сигнали от и към контролера, схемата за автоматизация се опира на I/O устройствата, било то цифрови или аналогови.
Макар че тези устройства се използват отдавна,
благодарение на иновациите в сферата на I/O те са все
по-бързи, по-малки и по-интелигентни. Обикновено I/O
системите се групират и монтират на DIN шина в
табла. От няколко години са налични I/O системи за
монтаж извън табла и много системи могат да се възползват от тази гъвкавост. При I/O модулите за монтаж

в табла монтажниците могат да подвържат проводниците с пружинни клеми, пружинни клеми тип Cage, винтови клеми или конектори. Безжичните входно-изходни
устройства могат да предават данни по мрежа до
точките за достъп и от там към контролера.
Количеството опции за входно-изходни устройства
продължава да се увеличава, а процесът на вземане на
решения става все по-прецизен и сложен. Изброяването
на входно-изходните точки е само началото. Тенденцията към модулни машини и такива, които са по-адаптивни за осигуряване и създаване на различни производствени линии, бързо повишава необходимостта от повече
разпределени I/O устройства. Модулността на машините дава нови възможности за разпределената I/O комуникация, така че мрежовите връзки и захранващите
блокове са всичко необходимо, за да се осигури дадена
функционална система. Това прави I/O системите погъвкави и много по-лесни за инсталиране и въвеждане в
експлоатация.

Разпределени I/O архитектури
Централното командно табло обикновено контролира целия процес, като използва PLC или PC-базиран контролер. Обикновено има голям брой директно свързани
към таблото I/O канали. Входно-изходната система
представлява комбинация от различни типове сигнали:
цифрови, аналогови, както и функционални сигнали от
по-високо ниво. Модулната I/O система с модули с висока плътност (32 цифрови или 8 аналогови канала) има
капацитет да побере голямо количество I/O периферия
в един мрежов интерфейс, което намалява необходимостта от многоточкова мрежа в таблото, както и броя
на модулите. Модулните I/O системи, които поддържат
разклонена подмрежа, имат възможност лесно да интегрират в таблото мрежи като AS-i (интерфейс на
органи за задействане към сензори) при производство
на отделни елементи и HART за контрол на процеси.
Разпределените табла за управление осигуряват
връзката за множество I/O сигнали, както и контрол
на локалния процес. В такива приложения класическото
решение е модулна I/O система с вграден PLC за осъществяване на локален контрол на процесите. Сложността на контрола и времевите изисквания към процесите могат да бъдат различни за отделните разпределени табла. Изборът на I/O система с възможности за
управляема ефективност на процесора позволява унифициране на I/O системата и софтуера за програмиране на целия процес. Това би намалило времето за изработване, обучение на персонала по поддръжката и нуж-
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дата от множество специалисти за
една дейност. Въпреки че сигналите
в разпределените табла са от същите типове, количеството им в тях
няма да бъде толкова голямо, колкото в централното командно табло,
така че там може да се използват
модули с по-ниска плътност, за да
се осигури нужното количество I/O
канали.
Разпределените I/O табла с някакъв вид потребителски интерфейс
(бутони и лампи) или други мрежови
елементи за управление, като например драйвер или инвертор, изискват
най-малък брой I/O канали. За монтаж
в разпределените I/O табла са създадени комплектни модули, включващи
вграден мрежов интерфейс и I/O устройства. В сравнение с модулните
решения,конфигурацията с компактен фиксиран дизайн изисква по-малко пространство и е с по-ниска цена
при I/O системи с 32 и по-малко
точки.
Първоначално за захранване и подвързване на силно разклонени сензори и изпълнителни механизми са
били използвани малки разклонителни кутии. Т. нар. машинно монтирани модули или открити модули с
вграден мрежов интерфейс и I/O системи са предназначени да заменят
тези разклонителни кутии. Машинните I/O модули намаляват броя на
кутиите и елиминират грешките
при опроводяване, благодарение на
предварителното свързване, с което осигуряват снижаване на площта за монтаж, както и времето за
проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на системите за
контрол. С използването на модулните производствени техники нараства нуждата от разполагане на поконцентрирани сигнали и различни
видове сигнали в машинните I/O системи. За да се отговори на тази
нужда, се въвеждат нови модулни
машинни I/О решения. Модулните
машинни I/O системи с гъвкав кабел
за връзка между I/O модулите и
модулния мрежов интерфейс предлагат предимството на единичен
мрежов интерфейс за много I/O
точки, като при това се съхранява
възможността за поставяне на I/O
модули между механичните ограничения.

Особености при
мрежите
Нуждата от промишлен Ethernet
бързо нараства по причини от
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търговски и технически характер.
От търговска гледна точка технологичните разходи за Ethernet са значително намалели, като интегрираният Ethernet за широко разпространените устройства в производствените зони вече е по-достъпен. Въвеждането на продукти за инфраструктурен промишлен Ethernet осигурява
мащаба, надеждността и ремонтнопригодността, необходими за инсталирането и поддръжката на големи
устройства за Ethernet мрежи за контрол в заводите.
Техническите характеристики на
Ethernet продължават да се развиват и разширяват и сега включват
нови технологии, като например
безжична свързаност, както и повишаване на производителността
чрез по-високата скорост на предаване на данни - от 10 Mbps до 10
Gbps. Повечето промишлени мрежи
имат скорост от 128 Kbps до 512
K, а в някои случаи 12 mbps. Индустриалните Ethernet приложения работят в диапазона от 10 Mbps до 100
Mps, осигурявайки висока пропускателна способност за големи обеми
от данни. Те също така се разширяват и във функционалните области
като т.нар. автоматична настройка между устройствата, резервиране, протоколи за филтриране за
съобщения, които намаляват мрежовия трафик и увеличават производителността.
Движението на информация през
или между системите за контрол,
производствените клетки и производствени линии изисква значително по-малко усилия при използване на
Ethernet, в сравнение с традиционната схема от индивидуални
Fieldbus мрежи. Ethernet позволява
хиляди устройства да бъдат свързани помежду си в една и съща мрежа.
Основните промишлени мрежи осигуряват ограничен набор от свързани устройства: 32, 64, 128 или максимум 256 устройства, в зависимост от вида на мрежата. Системите за управление преодоляват
това като създават индивидуални
мрежи, контролирани от PLC устройства. Отделно PLC-та се
свързват, използвайки същата промишлена мрежа или мрежа от повисоко ниво. За прехвърляне на данни през отделните мрежи се изисква отделно програмиране на комуникацията, а в някои случаи различно мрежово структурно окабеляване. Големият капацитет на Ethernet
за устройства и данни позволява

всички устройства да бъдат свързани в една мрежа. В сравнение с промишлените мрежи, в една и съща
Ethernet мрежа могат да бъдат предавани едновременно различни комуникационни протоколи. Това позволява устройства от различни доставчици, които използват различни
протоколи, да бъдат свързвани с
един и същи кабел, което елиминира
нуждата от работа с няколко различни мрежови кабела.
Понастоящем предприятията
могат да поддържат различни мрежи. В допълнение към частните дистанционни I/O мрежи за данни, различни промишлени мрежи могат да
бъдат използвани по различни производствени линии или зони на предприятията. Всяка промишлена мрежа има различна инсталация, правила за окабеляване и различна диагностика. Това може да доведе до поголяма нужда от обучение на персонала по поддръжката и може да
стане причина за по-дълго време на
престой на мрежата.

Приложение на
промишления Ethernet
Има редица стандартизирани
протоколи за контрол за промишлен
Ethernet, които могат да бъдат приложени, за да се контролират I/O
устройства с време на реагиране
от десетки и даже единици милисекунди. Популярни протоколи са
Modbus TCP, Ethernet/IP, и PROFINET.
За високи нива на ефективност
обикновено са нужни функции за
филтриране на съобщенията. Функциите за филтриране са различни в
зависимост от това какви I/O протоколи за контрол се използват.
Асоциацията по стандартизиране
ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) препоръчва използването на
функция IGMP Snooping, която филтрира нежеланите групови съобщения, за постигане на най-голяма ефективност на Ethernet/IP. Функцията
Quality of Service, която позволява да
бъдат поставени приоритети в
предаването на информацията от
различните устройства, се препоръчва за приложения в PROFINET, изискващи висока производителност.
Появяват се нови разширения за
протоколи, които позволяват координирано движение в Ethernet. Те
осигуряват времена за реакция от
порядъка на милисекунди и трептене (разлика във времето на обновяване) по-малко от 1ms, но изискват
допълнителни функции, като напри-
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автоматизация

мер IEEE 1588 за Ethernet /IP CIP Sync
за контрол на движението.
PROFINET IRT (Isochronous Real Time)
изисква суичовете да съдържат IRT
ASIC чипове. В приложения с по-ниски изисквания към скоростта могат
да се използват суичове, които не
се управляват отделно. Много системи за мониторинг на качеството използват неуправляеми суичове,
за да свържат I/O устройства към
компютрите за мониторинг. Много
машини от производители на оригинално оборудване използват неуправляеми суичове, за да свържат устройствата към управляващия компютър, или да се свържат секции на
производствения процес.
Управляемите суичове могат да
бъдат използвани в комбинация с
неуправляеми, за да се постигне баланс между работата на системата
и общите инсталационни разходи.
Като цяло, колкото по-високи са изискванията за висока скорост на I/O
система, толкова по-голяма е необходимостта от управляеми суичове.

Основни различия между
Ethernet и промишлени
мрежи
Промишлените мрежови системи
обикновено имат конфигурация с
един основен мрежови кабел, а устройствата се свързват към него
чрез връзки тип „T“ или последователно. Индустриалните Ethernet системи се опроводяват в конфигурация от точка до точка. Всяко
Ethernet устройство се свързва към
мрежата с помощта на единичен
кабел, през инфраструктурен компонент, като например Ethernet суич.
При този подход множество инфраструктурни компоненти са свързани помежду си за създаване на връзка
тип „звезда“ от отделни устройства за контрол. Макар че този
начин на свързване дава много поголяма гъвкавост при окабеляване-
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то, в сравнение с окабеляването с
един главен кабел, то изисква
Еthernet суичове или концентратори,
вместо само съединителите, използвани в промишлените мрежови системи. Ethernet също така има предимството, че позволява на устройства, работещи с различни скорости на обмен на данните, да работят заедно в една система и дори
свързани към същия Ethernet суич.
Това позволява на съществуващите
инсталации или системи с 10 Mbs
Ethernet устройства да бъдат лесно разширени, като се използват побързите 100 Mbs продукти. Това е
едно предимство пред мрежовите
системи, при които най-бавното
устройство задава скоростта на
данните в цялата мрежа.
За да общуват с контролери като
PLC или компютри, мрежовите устройства се нуждаят от адрес в мрежата. В стандартизираните мрежи,
както и в промишлените мрежови
системи за индустриална комуникация това обикновено се постига с
помощта на микропревключватели в
устройството. Индустриалните
Ethernet устройства могат да бъдат
конфигурирани по мрежата с помощта на стандартни мрежови протоколи за адресиране.
При високите скорости на трансфер на данни в Ethernet, максималната дължина за предаване на данни от
точка до точка по меден кабел е 100
m. Тя е фиксирана, независимо от
скоростта на данните. В спецификациите на IEEE Ethernet се запазва
фиксираната дължина от 100 m, но
се изискват все по-високочестотни
кабели (съответно на по-висока цена)
когато скоростите на трансфер се
увеличават. Поради това, оптичните кабели са необходимост за повечето приложения за дълги разстояния. Първата стъпка е да се избере
правилния оптичен кабел на база на
разликите в разстоянието, цената
и леснотата на свързване. Предлагат се пластмасови оптични кабели,
които са оптимизирани за създаване на къси (50 - 100 m) кабели с помощта на стандартни кабелни инструменти. Кабелите от оптични
влакна покриват по-големи разстояния (обикновено 2000 m) и са много
по-лесни за свързване от по-ранните
поколения конектори.
При промишлените мрежи устройствата и протоколът за съобщения са интегрално свързани. Ако
даден кабел бъде прекъснат, светодиодите, обозначаващи връзката на

различните устройства, дават сигнал за грешка, I/O устройствата
разпознават, че мрежата е в неизправност и влизат в своите режими за повреда. В Ethernet има два различни вида връзки. Физическите кабелни връзки се индикират от светодиоди. Комуникационните съобщения са софтуерната връзка между контролера (PC/PLC) и I/O. Процедурата е аналогична на тази при
телефонната система. Там трябва
първо да включите телефоните в
мрежата (физическа връзка) и след
това да наберете друго лице, което да отговори (да установи комуникационна връзка), преди да може
да се говори (и да се предават и
получават съобщения). Тъй като
може да има много Ethernet суичове
между контролера и I/O устройството, то дори I/O устройството да има добра физическа връзка
към съответстващия му суич, ако
кабелът е срязан няколко суича понагоре по веригата няма да има
Ethernet комуникационна връзка. За
разлика от промишлените мрежи,
кабелът за комуникация може да
бъде в изправност, но да няма комуникация. За правилното диагностициране на системата трябва да се
използват светодиодите за предаване/приемане. В някои продукти
има добавена комуникационна диагностика на връзката.
В допълнение към отстраняването на проблеми, трябва да бъдат
разгледани и някои аспекти на реагирането при повреда. Индустриалните протоколи като PROFINET и
Ethernet/IP са построени на база постоянни проверки. Ако връзката за
комуникация се изгуби, липсата на
сигнал се открива от I/O модула,
който влиза в режим на потребителски програмирана реакция при повреда. Другите протоколи нямат
такива вградени механизми. Това
налага потребителя да проверява
дали I/O продуктът на дадения доставчик има функция, която проверява за активна комуникация. Без подобна функция, кабелът може да бъде
прекъснат по-нагоре по линията, а
I/O устройство да стои в режим на
изчакване на нови I/O команди, които така и да не получи. При проектирането на системи, базирани на
Ethernet I/O, трябва да се потвърди,
че както приложният протокол,
така и I/O устройство притежават
адекватни функции за проверка на
връзката и механизми за реагиране
при повреда.
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SCADA системи за
мониторинг на
ВиК мрежи
В

одоснабдяването е от съществено значение за хората и това
определя нуждата от получаване на
достоверна информация относно
консумацията, ресурсите и производителността. Непрекъснатият мониторинг на процеса на водоснабдяване позволява на операторите да
намерят решение на всички проблеми, които могат да възникнат, и в
същото време да поддържат нормални функционални параметри. Решенията за мониторинг включват автоматизация и архитектури, състоящи
се от система за управление в реално време, програмируеми логически
контролери с основни функционални
библиотеки (комуникация, настройка,
измерване и др.), комуникационни
системи, стандартни или специфицирани интерфейси със сензори, захранване, измервателни устройства
и др. Информационната система
предоставя възможност за предотвратяване на определени събития
чрез анализ и обработка на данните,
което гарантира оптимизирана експлоатация на водоснабдителната
мрежа и спестяване на финансови
средства.
Модерното управление, основаващо се на икономически показатели,
налага необходимостта от информация за приходите и разходите във
всеки един момент. Внедряването на
съвременни решения за ефективно
функциониране на помпените станции в една водоснабдителна система
изисква наличието на подходящи изчислителни системи. Получаването
на информация на база анализ на технологичния процес става с помощта
на SCADA информационна система.
Използването на SCADA гарантира
оптимизирана експлоатация и по-голяма сигурност при доставянето на
питейна вода, както и непрекъснато
подобряване качеството на услугата.
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При разработването на архитектурния модел на една SCADA система следва да се вземат предвид принципите на: модулност; автономна и
интегрирана работа на оборудването; прозрачност; най-добро съотношение разходи/експлоатационни характеристики. Спазването на тези
принципи води до ефективен мониторинг и управление на инсталациите в реално време. Те осигуряват
информация за анализиране на поведението на съществуващите мрежи,
инсталации и съоръжения, което позволява разработване на технически и икономически решения за подобряване на процесните параметри.
Повечето SCADA системи за ВиК
мрежи използват разпределена децентрализирана архитектура, в която могат да бъдат разграничени
две нива – локално ниво, отговарящо за водоснабдителните станции,
и централно ниво за оператора. Локалното ниво се основава на използването на програмируеми логически контролери и компютри, а централното ниво се състои от високоскоростни компютри за мониторинг
и дистанционно управление на процесите. Комуникацията между двете нива, в зависимост от средата
между тях, се осъществява с помощта на различни технологии за изпращане на данни – кабел, оптичен кабел, телефонна линия, радио/безжична връзка, GSM и др. Главната характеристика на SCADA системите, а
именно гъвкавостта, е резултат
от следването на принципа на модулност, посредством който се
улесняват конфигурирането и поддръжката на системата и се създават възможности за разширяването й.

Архитектура на
системата
Следенето на информацията в
реално време и разширяването на

обхвата на мониторинга, сравняването на работните параметри с
приетите граници, съхраняването на
данните и непрекъснатата им обработка налагат необходимостта от
използването на цифровите технологии. Тази необходимост се обуславя още от изискването за следене на
техническото състояние на оборудването, ранното предотвратяване
на потенциални проблеми, автоматичната настройка на параметрите, както и от свързването на двете нива с цел обмен на данни и команди за управление.
От гледна точка на архитектурата, SCADA системата се разработва на база разпределен мрежов модел, за да може да обработва бързо
голямо количество информация с висока надеждност. Системите за
мониторинг и управление следят
протичането на технологичния процес, измерват с голяма точност консумацията на ресурси и производителността. Това осигурява възможност за изпълнение на следните функции:
l събиране на данни от преобразувателите и обработването им;
l очертаване на технологични граници с помощта на събраните данни
и алармиране в случай на нарушаване на тези граници;
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l управление на помпите в зависимост от дебита или налягането във
водоснабдителните мрежи за питейна вода;
l изготвяне на информационни бюлетини и специфицирани доклади;
l информационна поддръжка чрез
създаване и гарантиране на сигурна
и цялостна база данни;
l разработване на синтезирани доклади с данни от базите и архивите
и визуализирането им, с възможност
за финализиране или модификация от
потребителя;
l представяне на мерките, които
трябва да бъдат взети от операторите, чрез: схеми за бърза оценка
на моментните експлоатационни
характеристики; виртуални инструменти (графики и др.); диаграми на
развитието на технологичния процес в определени времеви периоди;
l информираност на операторите,
позволяваща предприемането на оптималните мерки;
l централизирано системно управление;
l възможност за комбиниране на
интерфейса с други информационни
системи.

Компоненти на
системата
SCADA информационните системи използват йерархична разпределена структура, която се състои от
блок за адаптиране на сигнала от
преобразувателите, оборудване за
събиране на локални данни и управление (програмируем логически контролер), както и блок за централно
управление. Блокът за адаптация
превръща сигналите от процеса,
преминаващи през преобразувателите, в съвместими с интерфейса на
изчислителната система сигнали.
Всяка локална водоразпределителна
станция е снабдена с устройства за
събиране на данни и управление, които изпълняват автоматично измерване на специфични параметри,
първична обработка на данните (отсяване, валидиране на стойностите
от преобразувателите, определяне
на граници), издаване на предупреждение при преминаване на границите и комуникация с по-висше йерархично ниво. Чрез блока за централно управление се осъществяват мониторинг на цялата система, обработка на данните и следене на параметрите на отделни съоръжения
в реално време. Комуникацията между блока за централно управление и
локалните системи се реализира посредством телефонни модеми или
радио технология. Обикновено
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SCADA системите за ВиК мрежи
проследяват следните показатели:
налягане, дебит, ниво на водата,
състояние на помпите и филтрите,
активна/реактивна енергия.

По-висока ефективност
при експлоатация
Една от най-големите ползи от
внедряването на SCADA система е
възможността за детекция и предотвратяване на повреди във водоснабдителната мрежа. Дистанционната информация за работните условия на системата позволява на
операторите да реагират бързо при
възникване на проблем, като например спукване на водопровод или електрически или механични повреди. В
случай че тези повреди са налице,
операторите получават сигнал, предоставящ информация за местоположението на повредата и мерките за
отстраняването й. По този начин е
възможно да се редуцира или дори да
се елиминира времето на престой и
съответно прекъсването на услугата.
Друго предимство от използването на SCADA във водоснабдителни
мрежи е постигането на определено
ниво на услугата, особено по отношение на качество на водата, дебит
и налягане. Като осигурява възможност за едновременно следене на
няколко параметъра, системата гарантира по-голяма сигурност относно качеството на доставяната на
клиентите вода. SCADA системата
може да спомогне за оптимизиране
на употребата на химикали за постигане на определено ниво на качество
на водата. Прилагането на SCADA
система е целесъобразно, когато се
търси ефективна експлоатация на
ВиК мрежата, по-добро управление на
водните запаси, оптимизиране на работата на помпените станции и
контрол на налягането.
Чрез осигуряването на дистанционно управление на вентили и помпи
SCADA системата позволява побързо реагиране при аварийни ситуации като пожари или спуквания на
водопроводи. Дистанционното управление на мрежата може да доведе и до редуциране на разходите за
работата и поддръжката на електромеханичното оборудване.
SCADA системата позволява оптимизация на работата на помпените станции, намаляване на енергопотреблението и свързаните с
него разходи. Причините за това са
две – първо, системата за мониторинг предоставя ценна информация
за по-добра настройка на мрежата,

и второ, намаляването на загубите
на вода редуцира обема за изпомпване и необходимата за това енергия.
По-високата ефективност по
отношение на активното управление на течове води до по-малко непланирани ремонти на мрежата, които в повечето случаи са отговорни за значителни загуби на дебит,
макар и за кратки периоди.

По-висока ефективност
при поддръжка
Прилагането на SCADA система
за мониторинг на водоснабдителната мрежа води до намаляване на разходите за превантивна и корективна поддръжка. Чрез предоставянето
на информация за степента на експлоатация на електромеханичните
съоръжения SCADA системата може
да помогне при определянето на честотата на превантивната поддръжка и вследствие на това да се
редуцират потенциалните разходи
за корективна поддръжка. Данните
от системата за мониторинг позволяват и откриването на отклонения
в измерването и повреди на инсталираните във водоснабдителната
мрежа дебитомери.
Достъпът до дистанционна информация за водните нива (резервоарите), дебитите (водопроводите),
наляганията и мощността (помпените станции) прави възможна ранната детекция на аварии. Това често намалява и мащаба на повредите и съответно размера на финансовите средства за отстраняването им.

Намаляване на загубите
на вода
Информацията от SCADA системата за мониторинг позволява редуцирането на действителните загуби във водоснабдителните мрежи.
Технологията предоставя възможност за ефективно повишаване на
активното управление на течове.
Това е резултат от мониторинга на
нивата в резервоарите, позволяващ
откриването на течове и преливания. Тъй като и най-малкият незасечен теч е потенциална голяма повреда, използването на SCADA система
води индиректно до редуциране на
загубите на вода от мрежата. Дистанционно получаваната информация за налягането и нивата на водата в резервоарите също позволява
прякото или косвено повишаване на
ефективността при управление на
напора, което допълнително редуцира загубите.
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Комбинирано прилагане на две
безтраншейни технологии за преодоляване
на неблагоприятни геоложки условия
Въпреки общоизвестните предимства на безтраншейните технологии за полагане на тръби, често фирмите, прилагащи този метод, са изправени пред множество
предизвикателства предвид геоложките условия на обекта. На такъв
интересен случай попадна и инженерният екип на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД.

Описание на задачата
Фирмата бе потърсена за съдействие във връзка с неуспешен опит
за безтраншейно полагане на обсадна стоманена тръба ∅ 1020/12 мм
за канализационен колектор ∅ 800
мм стъклопласт с дължина 36 м под
два асфалтови пътя. Обектът бе с
преустановени строително-мон-

Фигура 1. Изпълнение на пилотен сондаж чрез HDD

изходът на подпочвените води се
обуславя от непосредствената близост на обекта до река Тунджа. Найвероятната причина за пропадането на полаганата тръба по гореспоменатата технология е именно
водонаситеният пясъчен слой, през
който преминава полаганата
тръба.

Избор на подходяща
технология

Снимка 1. Съществуващо положение

тажни работи, започнати от фирма със сходен предмет на дейност.
Същата е използвала технология с
пробутване на стоманена тръба
чрез шнекова машина за изпълнение
на задачата. Причината за
прекъсването на строителните
работи е отчетеното значително
пропадане на предния край на пробутваната обсадна стоманена
тръба, което на 20 м от началото
на входната шахта е около 38 см недопустимо по-ниско ниво от проектните коти, в резултат на което полаганата тръба става неизползваема. Прегледът на наличната
проектна документация и предварителен оглед на обекта на място
показва, че трасето на новопроектираната тръба попада частично
в пясъчен слой, намиращ се в условията на високи подпочвени води. Про-
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На базата на предоставените от
възложителя проекти, съобразявайки се с неблагоприятните геоложки
условия и неуспешно приложената
шнекова технология, инженерният
състав на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД извърши обстоен анализ на възможните решения за изпълнение на поставената задача.

стоятелно, не е подходящ за полагането на тръба с толкова голям диаметър в тези неблагоприятни геоложки условия. Специфичните условия налагаха да се намери друго нестандартно решение. Изправен
пред това предизвикателство, работният екип избра вариант за експериментално (за първи път на територията на страната) съвместно прилагане на две безтраншейни
технологии:
•Управляемо хоризонтално сондиране (HDD);
•Хоризонтално избутване на стоманена тръба с отворен край с
помощта на хидравлична преса.
Разработеният подход се състои
от две стъпки:
•Самостоятелно прилагане на
първата технология с цел изпълнението на направляващ пилотен сондаж;
•Съвместно прилагане на двете
технологии при същинското полагане на стоманената обсадна
тръба с цел осигуряване на необходимата сила на избутване и
точност.
За изпълнение на задачата по
приетия подход, работният процес
беше организиран в два етапа:

Етап I: Изпълнение на
пилотен сондаж, съгласно
проектните коти от РШ 1
до РШ 2 чрез HDD.
Снимка 2

Резултатът показа, че нито един
от наличните традиционни безтраншейни методи, приложен само-

Впоследствие, пилотният сондаж бе разширен (райберован) поетапно до диаметър ∅ 485, съобразявайки се долната част на сондажа да остане над нивото на под-
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почвени води и пласт пясък. Схемата на изпълнение на етап 1 е показана на фиг. 1.

Етап II: Полагане на
обсадна стоманена тръба
∅ 1020/12 мм на сегменти с
отворен край и дължина
от 4 м.
Подготовката на сегментите
(спускане и заваряване) бе осъществено в пригодения за целта входен
отвор в РШ 2.
Технологията на полагане на
тръбата включва едновременно избутване чрез разположена в РШ 2 ХП (хидравлична преса) и изтегляне
чрез HDD в посока от РШ 2 към РШ
1. На лицевата част на първия сегмент от обсадната тръба бе заварена друга стоманена тръба с диаметър ∅ 385 мм, съгласно детайла,
показан на фиг. 2. Тя изпълнява ролята на водач, направляващ процеса на изтегляне с HDD машината по
проектно изпълнения разширен хоризонтален сондаж. Това приспособление не позволява изместване от
пилотния сондаж и съответно от
проектния наклон на трасето.

Снимка 3. Избутване с хидравлична преса

Благодарение на отворения преден край на тръбата, при движението си напред тя изрязва останала-

Снимка 4. Изтегляне с УСМ

та земна маса между райберования
пилотен сондаж ∅ 485 и контура на
обсадната тръба ∅ 1020. Остатъчният земен пласт се натрупва във
вътрешността на полаганата
тръба и периодично се почиства.
Схемата на изпълнение на втория
етап от работния процес е представена на фиг. 2.

Заключение:
Разработеният подход за комбинирано използване на две без-
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Фигура 2. Комбинирано приложение на технологиите - избутване с хидравлична преса
и изтегляне чрез HDD

траншейни технологии от фирма
"Райкомерс Конструкшън" ЕАД бе
успешно приложен за преодоляване на неблагоприятните геоложки
условия на възложения обект.
Предвид особеностите на обекта,
приложението на този подход
даде забележително добри резултати. Обсадната стоманена
тръба с диаметър 1020х12 мм и
дължина 34,5 м бе положена с отклонение по-малко от 0,53% от
проектния наклон, а строителномонтажните работи бяха извършени за по-малко от десет
работни дни.

Накратко за изпълнителя
"Райкомерс Конструкшън" ЕАД
е създадена през 1991 г. с предмет
на дейност проектиране и строителство на инфраструктурни водопроводни и канализационни мрежи и помпени станции. В последните години фирмата разшири
своята дейност в сферата на
строителство с изграждане на
пречиствателни станции и депа
за отпадъци. Разполага с иновативни и високопроизводителни
технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи,
както и с оборудване за безизкопно хоризонтално управляемо и неуправляемо сондиране.
За 25 години от началото на
своето създаване, компанията е
изградила повече от 760 километра водопроводни и над 250 километра канализационни мрежи в
цяла България. "Райкомерс Конструкшън" ЕАД се развива устойчи-

во, като през последните години
реализира над 25 милиона евро
средно годишен оборот.
През 1995 г. фирмата първа в
България прилага метода за безизкопно полагане на водопроводи чрез
хоризонтален сондаж. 11 години покъсно изпълнява за първи път в
страната проект по технология
на микротунелирането. Към днешна дата разполага с над 30 машини
за безизкопно полагане и висококвалифициран персонал с над 20 години опит в технологията.
От 2001 година "Райкомерс Конструкшън" ЕАД е основен партньор
на "Софийска вода" АД, част от
Veolia Water, и е отговорна за аварийната поддръжка и рехабилитацията на над 30% от водоснабдителната мрежа в град София.
Своя първи проект извън границите на България осъществява през
2012 г. на територията на Република Македония.
Благодарение на своите 350 висококвалифицирани специалисти,
професионално управление и инвестиции в най-модерно оборудване,
"Райкомерс Конструкшън" ЕАД е
една от най-успешните български
фирми в сектора.

Ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè ìîæåòå äà íàìåðèòå
íà èíòåðíåò àäðåñ
www.raicommerce.bg
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Интелигентните
машини тенденции
С

вързването на машините и инструментите в работни условия посредством Интернет на нещата
(Internet of Things) ще направи възможни приложения от нов тип, ще подобри производителността и ще повиши ефективността. Това, с което
умните машини се отличават от
конвенционалните, е, че те са свързани с други машини, инструменти и
подсистеми в една работна или производствена среда. Данните за работата и производството непрекъснато се събират чрез внедрени в ма-
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шините датчици и се предават на
една централна система за мониторинг, към производствена подсистема за автономна обработка или към
оператор. Тези машини се считат за
интелигентни заради това, че събират данни в своята среда, взаимодействат и общуват с други машини и
могат да вземат решения на децентрализирано ниво чрез вграден интелект при предварително дефинирани параметри. Подобно на компютрите, умните машини и инструменти могат да бъдат свързвани помежду си чрез интернет.
Пазарът на приложенията за ин-

телигентни машини е много широк,
като покрива почти всички индустрии. Умните машини са двигател на
разпространението на глобални концепции като „големи данни“ (big data)
и Industry 4.0. Те ще доведат до много промени в компаниите от всички
индустрии: повишената гъвкавост
на производството ще позволи полесно персонализиране на продукцията в масов мащаб; автоматизацията ще може да се внедрява по икономически ефективен начин в малки
серийни производства; качественият контрол ще се подобри и грешките ще намаляват; продуктивността
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и ефективността ще се повишат; и
чрез усъвършенствано събиране на
данни ще станат достъпни редица
нови приложения.

Характеристики на
интелигентните машини
Инженерите и учените са натоварени със задачата да проектират
машини, които трябва да са значително по-гъвкави. В основата на иновациите при умните машини е необходимостта от индивидуалност,
сложност и по-високо качество на
произвежданите стоки. Машинните
конструктори вече не проектират
машини с едно единствено предназначение – те създават гъвкави, многоцелеви машини, съобразени с особеностите на съвременното производство, като по-малки размери на
партидите, специални модификации
на продуктите според изискванията
на клиента и тенденцията към силно интегрирани продукти, които
обединяват различни функционалности в едно-единствено устройство.
Съвременните машини работят поавтономно от когато и да било.
Освен това, те предотвратяват
грешки при производството, предизвикани от фактори като промени на
условията при суровините, дрейф на
топлинната работна точка и износване на механични компоненти. Благодарение на широката мрежа от
внедрени датчици умните машини
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съдържат информация за процеса, за
състоянието на самите съоръжения
и на работната среда. Това намалява до минимум времето на престой
и повишава качеството. Нещо повече – тези системи могат да подобряват производителността си с
времето и да се самообучават чрез
анализи и създаване на симулационни
модели. Освен това, тези машини
изпращат информация за състоянието към системи за управление на повисоко ниво. Това позволява изграждането на интелигентни промишлени предприятия и автоматизирани
производствени линии, които могат
да се приспособяват към променящи
се условия, да балансират натоварването между машините и да информират обслужващия персонал преди
дадена машина да се повреди.

Децентрализирано
кооперативно управление
Съвременните машини са конструирани на модулен принцип. Те
съдържат мрежа от интелигентни
подсистеми, които съвместно изпълняват всички задачи, свързани с
автоматизацията в рамките на
машината, и осъществяват комуникация със системи за управление на
ниво предприятие. За да бъдат създадени системи, които да могат да се
адаптират и разширяват, архитектурата им трябва да отразява и
тяхната модулност. За свързване на

подсистемите и поддържане на синхронизацията са нужни протоколи за
индустриална комуникация.
Докато по-простите системи
могат да са с класическата концепция – един централен контролер,
свързан с децентрализиран вход/изход – модерните машини са с внедрена йерархична архитектура на контрол, при която системите за управление на по-високо ниво са свързани
с подчинени контролери, които изпълняват ясно дефинирани, самостоятелни операции. Традиционните
програмируеми логически контролери все още играят важна роля в тази
архитектура, особено за внедряване
на функциите Logic or Safety (Логика
или безопасност). Но модерните системи за управление на машини притежават много по-сложни и усъвършенствани системи за контрол и
мониторинг, за осъществяване на
контрол в затворен цикъл, машинно
зрение и обработка на изображения,
както и усъвършенстван аналогов
вход/изход за задачи като мониторинг на състоянието на машините.
Освен че осъществяват връзка с
главния контролер, интелигентните
подсистеми взаимодействат и на
същото йерархично ниво за задействане на задачи във връзка със синхронизацията, които позволяват изпълнението на операции като движение с висока производителност, управлявано чрез зрение, или задей-
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стване и събиране на данни въз основа на позицията.

Внедрено отчитане и
обработка
Датчиците и технологията на
измерване играят все по-важна роля,
тъй като дават възможност на конструкторите на машини да създават системи, които могат да „усещат“ своята среда, да извършват
мониторинг на процеси в реално време, да гарантират изправността на
механични компоненти с критична
важност и да използват тази информация за адаптивен контрол. Това
изисква системи за управление, които могат да обединяват данни от
сензори, да събират данни в реално
време и да използват паралелно информация от множество сензори,
изпълнявайки високоскоростни цикли
за контрол. Вградените контролери
с висока производителност, които
са със здрави конструкции за про-
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мишлено приложение, предлагат директна връзка на сензорите чрез
модулни входно-изходни устройства,
възможност за обработка на данни
и реакция на същите в реално време.
Водещи конструктори на машини
адаптират хетерогенни компютърни архитектури, които обединяват
процесор за обработка в реално време с програмируем хардуер, за решаване на най-тежки и отговорни задачи.

Хетерогенни
архитектури за
компютърна обработка
Тъй като приложенията за управление на машини са с все по-нарастваща сложност, хардуерните архитектури и вградените инструменти за дизайн на системи трябва да
се развиват, за да отговорят на все
по-големите изисквания и на необходимостта времето за проектиране
да бъде сведено до минимум. Напос-

ледък все повече дизайнери на системи преминават на компютърни архитектури, които имат множество
отделни обработващи елементи, за
осигуряване на по-оптимален баланс
между пропускателна способност,
латентност, гъвкавост, цена и други фактори. Хетерогенните компютърни архитектури предлагат
всички тези предимства и позволяват внедряването на системи с висока производителност за управление на сложни и усъвършенствани
машини.
Програмируемите логически матрици (FPGA) са напълно подходящи за
изпълнение на успоредни изчисления,
като паралелни цикли за контрол,
операции, свързани с обработка на
сигнали от голям брой канали с данни, и изпълнение на независими задачи за автоматизация в рамките на
една система. Освен това, тъй като
програмируемите логически матрици извършват изчисления директно
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в хардуера, те осигуряват път с
малко закъснение за изпълнение на
някои задачи като специално задействане и високоскоростен контрол
в затворен цикъл. Вграждането на
програмируеми логически матрици в
компютърните архитектури подобрява гъвкавостта на внедрените
системи, поради което те се надграждат по-лесно, отколкото системите с непроменлива логика, и
могат да се адаптират спрямо променящите се изисквания за вход/
изход. Сдвояването на централен
процесор с програмируема логическа матрица в една и съща хетерогенна архитектура означава, че дизайнерите на системи няма нужда
да правят избор между предимствата на FPGA и съответните характеристики на централния процесор.
Освен това, една хетерогенна архитектура може да е по-оптимален
вариант в сравнение с опит за адап-

72

тиране на архитектура с един елемент за решаване на проблем, за
който този елемент не е много
подходящ.
Макар че архитектурите с вградени системи с много процесорни
елементи имат ред предимства, те
създават известни проблеми по отношение на разработката на софтуер. Специализираните архитектури
на отделните процесорни елементи,
фрагментираният набор от инструменти и експертният опит, който
се изисква за тяхното програмиране, означават, че те често пъти
изискват големи екипи от разработчици.
Въз основа на информацията за
хардуера, който е в основата на архитектурата, инструментите за
дизайн от високо ниво извличат както системната архитектура, така
и входа/изхода по време на процеса
на разработка. По този начин те

подобряват продуктивността и спестяват на системните дизайнери
необходимостта да управляват детайлите на процеса на внедряване на
по-ниско ниво. При разработката на
внедрени системи, базирани на хетерогенни архитектури, системните
дизайнери могат да използват инструменти за дизайн от високо ниво,
които могат да извличат архитектури, състоящи се от отделни електронно-изчислителни компоненти,
като програмируеми логически матрици, и предлагат унифициран модел
за програмиране, който може да помогне на дизайнерите да използват
предимствата на различните елементи. Нещо повече, извлечението
в софтуера за дизайн на високо ниво
помага при краткото описание на
функционалното поведение и подпомага повторното използване на кода,
въпреки промените на хардуера или
на комуникационните интерфейси.
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Стимули и препятствия
Стимулите за разпространение на тенденцията за
преход към интелигентни машини и инструменти включват: пестене на разходи; подобряване на продуктивността; и избягване на монотонния и опасен труд за работниците. Препятствията са: съпротива заради потенциалната загуба на работни места и високите капиталови разходи за разработка и комерсиализиране на умните машини.
Що се отнася до обслужващите роботи, предизвикателствата, свързани с внедряването им, са свързани
предимно с проблеми около безопасността. Понастоящем компаниите, които продават обслужващи роботи,
все още трябва да полагат значителни усилия, за упражняване на мониторинг или контрол, дали техните
роботи наистина изпълняват задачите си както трябва и безопасно. Поради тази причина, повечето обслужващи роботи все още не работят с пълния си капацитет и функционалност. Липсата на сертификация на
роботите с много движещи се части (например манипулатори) би възпрепятствала внедряването им на
пазара. Вече има сертификати за роботи за сглобяване,
но за обслужващия сектор сертифицирането е ограничено. Застраховката за инциденти, свързани с роботи,
може да подпомогне внедряването им, но тя е доста
скъпа. Безопасността е от критична важност, защото
веднага след като се случат инциденти, свързани с роботи, общественото мнение бързо ще се настрои срещу тях.
Правенето на бизнес с нов играч изисква поемане на
рискове откъм страната на клиента, тъй като такива
винаги съществуват при внедряването на нова технология. Това е истина, особено като се имат предвид
невероятно скъпите производствени линии на клиентите, в които трябва да бъде внедрена технологията (в
тази област инвестиции от порядъка на 600 милиарда
евро са нещо обичайно). Клиентите имат нужда от решения, които гарантират устойчиво високо качество,
защото загубите от престой на производствените
линии са огромни.
Технологичният прогрес в областта на наноелектрониката и фотониката намалява цените и размерите на
умните машини и инструменти. Най-важните компоненти на повечето интелигентни машини са датчиците,
микроконтролерите с ултраниска мощност, радиочестотните приемо-предаватели и поддържащият софтуер (т. е. протоколите от машина до машина). С намаляването на размерите и цената на тези компоненти,
внедряването на все повече и повече машини и инструменти става осъществимо както от техническа, така
и от икономическа гледна точка.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2016

73

машини

Нови промени в
машинната
директива
Н

а 13 май т. г. (с номер 2016/
C 173/01), в Официалния вестник на
ЕС бе публикуван най-актуалният
списък от хармонизирани стандарти
за Директивата за машините. Тези
хармонизирани стандарти предполагат съответствие с най-важните
изисквания за здраве и безопасност
на труда от Директива 2006 42/EC
- Машини. Най-актуалният списък от
хармонизирани стандарти за Директивата може да бъде изтеглен на
английски език от уебсайта на Европейската комисия, като той отменя
всички предходни версии. Стандартите са категоризирани като стандарти тип А, тип В (без типове В1
и В2) и тип С, с приложено обяснение
за всеки тип.
Въпреки че в сравнение с предишния списък, публикуван на 15 януари
2016 г., настоящият актуализиран
списък съдържа относително малък
брой нови и актуализирани стандарти, в него има някои важни изменения, като е необходимо да се отбележи, че някои от тях влизат в сила
незабавно, или вече са влезли в сила.
Информацията по-долу е извадка от
официалния списък, а пълната версия
е налична в Официалния вестник на
ЕС, както и страницата на Директива 2006 42/EC – Машини.
Няма нови или актуализирани
стандарти от тип А, разработени
от Европейския комитет по стандартизация, а сред най-интересните
примери са тези от B тип. Новите
и актуализирани стандарти тип В и
измененията в Директива 2006 42/
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EC – Машини (за стандарти, разработени от Европейския комитет по
стандартизация) са публикувани в
списъка за пръв път, както следва:
l EN ISO 13849-1:2015 Безопасност
на машините - Части от системите за управление, свързани с безопасността - Част 1: Общи принципи за
проектиране (ISO 13849-1:2015), която отменя EN ISO 13849-1:2008 на
30 юни 2016 г.
l EN ISO 13850:2015 Безопасност на
машините - Аварийно спиране - Принципи
за
проектиране
(ISO
13850:2015), която отменя EN ISO
13850:2008 на 31 май 2016 г.
l EN ISO 14120:2015 Безопасност на
машините - Защитни прегради.
Общи изисквания за проектиране и
изработване на неподвижни и подвижни защитни прегради (ISO
14120:2015), която отменя EN
953:1997+A1:2009 на 31 май 2016 г.
l EN ISO 14123-1:2015 Безопасност
на машините - Намаляване на риска
за здравето от опасни вещества,

отделяни от машини. Част 1: Принципи и изисквания за производители
на машини (ISO 14123-1:2015), която отменя EN 626-1:1994+A1:2008
на 31 май 2016 г.
l EN ISO 14123-2:2015 Безопасност
на машините - Намаляване на риска
за здравето от опасни вещества,
отделяни от машини. Част 2: Методика при съставяне на процедурите
за проверка (ISO 14123-2:2015), която отменя EN 626-2:1996+A1:2008
на 30 юни 2016 г.
В допълнение, „EN 1127-2:2014, Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу
експлозия - Част 2: Основни положения и методология за минен добив“ е
публикувана за първи път в Официалния вестник на ЕС на 13 февруари
2015 г. като стандарт тип С, след
това е преместен в списъка на стандартите тип А в списъка, публикуван на 16 януари 2016 г., но в момента се намира в списъка от стандарти тип В.
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измервателна техника

Измервания при
индустриалните
задвижвания
У

правлението на индустриалните
задвижвания включва широк спектър
от приложения – като се почне от
управление на отделни инверторни
вентилатори или помпи, мине се през
автоматизация на производството,
изискваща по-сложно управление на
променливотоковите задвижвания, и
се стигне до усъвършенствани комплексни системи с използване на
роботи и сервоуправления. Всички
тези системи изискват датчици и
обратни връзки, които да следят
множество променливи като тока
или напрежението в статорните намотки на двигателя, в междинната
постояннотокова шина, позицията
на ротора и скоростта. Изборът на
контролираните величини и необходимата точност на измерването им
зависят от изискванията на крайното звено, което ще ползва тези данни, от архитектурата или сложността на цялата система, от планираните разходи за нейното изграждане. Заедно с тях трябва да се
отчетат и допълнителните функции, като например следенето на ред
други технически параметри. Тъй
като е установено, че двигателите
потребяват 40% от енергията в
света, в международните нормативни документи се отделя все по-голямо внимание на ефективността на
системите във всички производствени сфери, където се ползват
задвижвания. Поради това, става все
по-важно да се следят гореизброените величини, особено тока и напрежението. С оглед на тяхното измерване са възможни различни схемни решения за преобразуване и подвеждане на сигнали при управлението на
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двигателите – в зависимост от
избора на сензорен елемент, от изискванията за галванична изолация, от
избора на аналогово-цифров преобразувател (АЦП), компановката на системата и от надеждното отделяне
на захранващите от заземителните
линии.

Спектър от приложения
на индустриалните
задвижвания
При всички приложения на управлението на двигатели системата
включва силова част и процесор, който командва широчинно-импулсен
модулатор и ползва за целта подаваните по обратните връзки данни от
датчици на различни нива. С придвижването към горния край на спектъра,
когато сложността на системите
за управление нараства, последните
се нуждаят от прецизни обратни

връзки и бързи комуникационни интерфейси. Примери в това отношение са както векторното управление, със или без датчик, на асинхронни двигатели или на двигатели с
постоянни магнити, така и високомощните индустриални задвижвания
с много добър КПД, използвани например за големи помпи, вентилатори и
компресори. В най-горната част на
спектъра се намират сервозадвижванията, използвани в роботиката,
металорежещите машини и подемно-транспортната техника. Колкото по-сложна става една система,
толкова по-важно е отчитането на
ред величини и подаването им по
обратните връзки.

Архитектура на
системите за управление
на задвижвания
При проектирането на такива
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системи има редица трудности, които зависят от конкретните условия на задачата. От критична важност са изискванията за галванична
изолация и обикновено те оказват
съществено влияние върху схемното
решение и архитектурата на системата като цяло. Трябва да се обмислят двата основни въпроса: защо да
се изолира и къде да се изолира. Отговорът на първия въпрос ще определи класа на изолацията, която
трябва да се използва. Може да се
изисква високоволтова защитна изолация, която да предпазва човека,
функционална изолация за преход от
едно безопасно ниво на напрежение
към друго, или изолация за запазване
целостта на данните от шумове.
Отговорът на другия въпрос, къде да
се изолира, често зависи от характеристиките на средата, в която
ще работи системата. В общия случай управлението на двигатели се
налага да се осъществява в агресивна среда с висока степен на електромагнитна зашуменост, в която
електрониката обикновено е подложена на големи синфазни смущения
от по няколкостотин волта, като
те могат да се комутират с честота повече от 20 kHz, а напрежение-
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то да нараства стръмно за много
кратко време dV/dt. Поради тази
причина, и системите с по-голямо
бързодействие, и системите, работещи с по-големи мощности, които
поначало са по-шумни, обикновено се
проектират с галванично разделяне
между силовата и управляващата
част. Дали в проекта ще се ползват
един или два процесора, също може
да окаже влияние върху това, откъде
ще мине галваничната бариера. В
системи, които са и с по-ниско бързодействие, и управляват по-малки
мощности, обикновено се изолира
комуникационният интерфейс, което
значи, че силовата и управляващата
част са на един и същи потенциал.
Колкото по-опростена е системата,
толкова е по-тясна лентата на нейния комуникационен интерфейс, т.е.
толкова по-малко данни трябва да се
пропускат, което също влияе на избора на средствата за галванично
разделяне.

Методи на измерване и
начини за отчитане на
тока и напрежението
Начините за снемане на сигнала на
тока и напрежението зависят от
избора на сензорния елемент, от

изискванията за галванична изолация,
от избора на АЦП, от компановката
на системата и също така от надеждното отделяне на захранващите
от заземителните линии, както вече
беше споменато. Преобразуването
на сигнала, осигуряващо измерване с
висока точност, също не е лесна
задача. Предизвикателство е например да се извлекат данни от малък
сигнал, или пък да се предават цифрови сигнали в толкова шумна среда, но още по-трудно е изолирането
на аналогов сигнал. В много случаи
схемните решения за галванично разделяне на сигналите водят до фазови разлики, които ограничават динамичните характеристики на системата за управление. Особено сложно
е снемането на сигнала за фазните
токове, защото елементът, с който това се осъществява, се намира
в същата част от системата, където е и изходното стъпало за управление на гейтовете на транзисторите, т.е. в сърцето на силовата
част (в инверторния блок), и трябва
да издържа на същите пределно допустими напрежения и преходни процеси. През колко и какви звена ще
мине измерваният сигнал (съответно, изборът на метод на измерване,
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измервателна техника
на преобразуването на сигнала и на
АЦП) в конкретната система за управление на двигатели зависи от
три ключови фактора:
l от коя точка или от кой възел в
системата идва сигналът – т.е. какво точно трябва да се измери;
l мощността на двигателя и произтичащия от това избор на датчик - такъв, който е галванично разделен от измерваната величина, или
такъв, който не е. Този избор от
своя страна, влияе съществено и на
избора на АЦП, по отношение на
неговия начин на преобразуване, функционалните му възможности и допустимия диапазон на аналоговия му
вход;
l крайния резултат, който се очаква от работата на системата. От
това може да се породи необходимостта от по-висока разделителна
способност, точност или скорост на
предаване на сигнала. Ако скоростта може да се изменя в широк диапазон и няма обратна връзка, която да
я следи, ще се наложи да се правят
повече измервания, през по-кратък
интервал от време и с по-висока
точност. Очакваният краен резултат оказва влияние и върху функционалните възможности, с които трябва да разполага АЦП. За управление
въртенето на повече оси, например,
ще е нужно и АЦП с повече входни
канали.

Сензорни елементи за
ток и напрежение
Най-широко използваните сензорни елементи за измерването на
тока при управлението на двигатели са шунтовите резистори, датчиците на Хол и токовите трансформатори. Макар и шунтовете да
не осигуряват галванично разделяне
и да водят до загуби при големи
токове, те са с най-голяма линейност в сравнение с другите елементи, най-евтини са и са подходящи за
измерване както на променлив, така
и на прав ток. За да се ограничат
загубите, се налагат ограничения и
на максимално допустимия ток, което прави шунтовете използваеми
за измерването на ток не по-голям
от 50 A. Токовите трансформатори и датчиците на Хол са галванично изолирани от тока, който измерват, и това позволява да бъдат използвани в системи с големи токове. Но от друга страна те са поскъпи и по-неточни за случаите, при
които може да се ползва шунт. Последното се дължи или на изначално
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по-ниската им точност, или на влошаването - при изменение на температурата.

Измерване на токове в
системата за управление
на двигателя
Като оставим настрана вида на
сензорния елемент, в системата за
управление на двигателя има няколко възможни места, където токът
може да се измерва. Това може да
бъде например междинната постояннотокова шина на инвертора, като
средната стойност на тока, протичащ през нея, може да се ползва за
контролни цели. Но в по-сложните
задвижвания се мери токът в статорните намотки на двигателя и
именно тази величина е основната
обратна връзка за управлението.
Прякото измерване на тока във фазните статорни намотки е идеалният вариант, който се ползва в системите с високи качествени характеристики. Но този ток в намотките може да се мери и непряко, с
шунтови съпротивления във всеки
един от изводите на инвертора, или
само с един шунт в постояннотоковата му шина. Предимство на непреките методи е, че сигналите от
шунтовите съпротивления се отчитат спрямо земята на захранването. Когато обаче сигналът се сваля
от шунт в постояннотоковата
шина, измерването трябва да се
синхронизира с такта на широчинноимпулсната модулация. Прякото измерване на тока във фазните статорни намотки може да се прави с
всеки от споменатите сензорни елементи, но ако се ползват шунтове,
сигналите от тях трябва да бъдат
галванично разделени. Един усилвател с висок коефициент на потискане на синфазните сигнали може да
осигури функционалното разделяне,
но за да може изолацията достатъчно надеждно да предпазва и хората,
трябва да се ползва усилвател или
преобразувател с вградена галванична бариера.
Надеждното отделяне на захранващите от заземителните линии ще
предопредели и класа на необходимата изолация, а от нея ще зависи какви ще са подходящите варианти за
обратните връзки. При избора на
сензорен елемент или на метод за
измерване ще окажат влияние и експлоатационните характеристики,
които се очаква да има системата.
Съобразно тях, могат да се реализират множество конфигурации.

Преминаване от датчици
на Хол към шунтови
резистори
Шунтовите съпротивления в съчетание със сигма-делта преобразуватели осигуряват най-високо качество на обратната връзка по ток,
стига токовете да са достатъчно
малки, че да могат да се ползват
шунтове. Вече е трайна тенденция
разработчиците на такива системи
да преминават от датчици на Хол
към шунтови съпротивления, като
паралелно с това те все повече предпочитат преобразувателите с вградена галванична бариера пред усилвателите. Смяната на сензорния елемент от само себе си води до пониски разходи – за набавяне на пълния
списък от компоненти и за изработване на платката, а така също и до
по-висока точност на измерването.
Шунтът не се влияе от електромагнитни смущения и от механични
вибрации. Доста често, когато заменят датчика на Хол с шунтов резистор, разработчиците могат да решат след шунта да ползват усилвател с вградена галванична бариера и
да запазят АЦП, който е бил в схемата и преди замяната, с цел да се
сведат до минимум измененията по
трасето на измервания сигнал. Това
обаче, както беше вече споменато,
ще ограничи качеството на преобразуване на сигнала според ограниченията в характеристиките на усилвателя с вградената бариера, без значение колко висококачествен е наличният АЦП. Ако се заменят и този
усилвател, и досегашният АЦП, с
един сигма-делта АЦП с вградена
галванична бариера, ще се премахне
звеното, което ограничава качествения скок, и точността на данните от обратната връзка ще се
подобри значително – от 9- до 10битова до 12-битова.
Има възможност да се премахне
от схемата и звеното за защита
от свръхтокове (ЗСТ), тъй като
цифровият филтър, който и без
това се ползва за формирането на
крайния резултат в сигма-делта
преобразувателя, може да се настрои подходящо и да служи като
бърза обратна връзка за ЗСТ. Ето
защо при формирането на пълния
списък с компоненти, трябва да се
има предвид не само отпадането на
обикновения усилвател с галваничната бариера, на предишния АЦП, на
всички свързващи елементи между
тях, но също така и на елементите, предвидени за ЗСТ.
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