www.tllmedia.bg

www.engineering-review.bg
брой 7, октомври 2015

®
.
цена 4 00 лв.

ISSN 1311-0470

4

октомври 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

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

октомври
2015

®

в броя:
8
16
17
19

20

20

Накратко.
БАВ организира първия
национален семинар за
водомерното стопанство.

22

Проведе се ЕМО Милано
2015.
Челен товарач от Елтрак
България е сред златните
медалисти на Пловдивския
панаир.

26

Trumpf с два златни
медала на есенния
технически панаир.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

24

октомври 2015

Поли Болканс със златен
медал на МТП за иновативен материал за
производство на кабели.

Интервю с Красимир
Чотов, управител на
Хенлих България.

Интервю с Петър
Христов, организатор
маркетинг във фирма
Индуматик.

Интервю с Крум
Павлов, управител на
ЛогиСофт.

5

28
36

Във фокус:
керамична промишленост
в България.

Във фокус:
автомобилна
промишленост в България.

50 Микроконтролери със

72

74
76

свръхниска
енергоконсумация.

58

62

67
70

Аналогови подходи
за удължаване на
експлоатационния срок на
акумулаторни батерии.

Развитие на
технологиите за машинно
зрение в индустриалната
автоматизация.

86
96

3D сканиране – продукти и
доставчици.

LED осветление за
химическата
промишленост.
®

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

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

6

79

Системи
за отвеждане
на дим и топлина
в индустрията.

Самозасмукващи помпи част I.

Мрежова свързаност
на контролноизмервателно оборудване.

Смесително и
хомогенизиращо
оборудване в
промишлеността.

Стругови машини
с насрещен
шпиндел.

Особености
на инструментите
за обработване
на неметални
материали.

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

октомври 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2015

7

накратко
В Пловдив представиха изложението Automechanika 2016
Германо-Българската индустриално-търговска камара, официален представител на Франктфуртския панаир за България, организира представяне на
предстоящото международно изложение за автомобилната промишленост
Automechanika на 1 октомври т. г в Пловдив.
Automechanika ще се състои от 13 до 17 септември 2016 г. във Франкфурт. Събитието, което се провежда на всеки две години, включва изложбена част и богата семинарна програма. В предишното издание през 2014 г.
във Франкфурт на площ от 305 000 кв. м са участвали 4660 изложители,
като само 1/5 са били от Германия. По-голямата част от изложителите са
били търговци, а около 12% - производители. Благодарение на утвърдената
аудитория за събитието няма много свободни места и има много чакащи
година предварително, а основен фактор за участие е представянето на
иновативни решения. Automechanika 2014 е било посетено от близо 140 000
специалисти от 176 държави. Традиционно над 50% от посетителите на
изложението са управители или собственици на фирми.

Игус-Хенлих получи отличие за най-красив щанд на Техническия
панаир в Пловдив
Изложбеният щанд на Игус-Хенлих спечели една от трите награди за найкрасива експозиция в рамките на отминалото издание на Международния
технически панаир, което се проведе от 28 септември до 3 октомври т. г.
в Пловдив, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирма Хенлих. Носителите
на наградите за дизайн бяха излъчени от Националната асоциация за дизайн
и реклама. Председатели на журито бяха акад. проф. Сашо Драганов и акад.
Александър Радославов. Автор на дизайна на изложбените площи на ИгусХенлих e Раймунд Фризе. Акцент на отличения щанд по време на изложбения
форум бяха най-актуалните решения от линията Motion plastics на igus.
„От името на екипа на Хенлих и igus бихме искали да благодарим на всички,
посетили щанда ни на Международния технически панаир. Беше голямо удоволствие да се срещнем с толкова много настоящи и бъдещи клиенти и се
надяваме изложението да им е харесало“, заяви Красимир Чотов, управител
на Хенлих.

Wuerth Elektronik и Акерман Електроник БГ проведоха съвместен
На 8 и 9 октомври т. г. в гр. Банско се състоя съвместен технически
семинар в Банско
семинар, организиран от фирмите Wuerth Elektronik eiSos и Акерман Електроник БГ. Форумът бе посветен на новостите в областта на Power & EMI
дизайна. На събитието присъстваха 50 инженери и разработчици от общо
32 компании.
В рамките на семинара бяха представени актуални теми в сферата на
Power & EMI дизайна, сред които: DC/DC топологии, MOSFET-и за DC/DC контролери, Power Factor корекции, Power Management многоканални интегрални
схеми, EMI източници на шумове, филтри – дизайн и топологии, Energy
Harvesting, Wireless Power Charging решения и др.
Гостите на събитието станаха свидетели и на демонстрации на живо
със спектър-анализатор на различни EMC проблеми и решения.
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накратко
Евромаркет внедри водоохладителни кули в спортен център
Колодрума в Пловдив
Евромаркет Компресорс АД оборудва многофункционалния спортен център
Колодрума в Пловдив с 2 броя водоохладителни кули отворен тип AT/UAT на
италианския производител Evapco, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
„Чрез водоохладителните кули се постигна оптимизиране на експлоатационните разходи и повишаване на енергийната ефективност на сградата.
За да се осигури по-ефективната работа на спортния център, двете монтирани водоохладителни кули са с обща охладителна мощност над 4400
kW. Водоохладителните кули отворен тип Evapco AT/UAT са приложими за
процеси като климатизация, индустриално охлаждане и други. Те са оборудвани с аксиални вентилатори, притежаващи изключително ниски нива на
шум и ниска консумация на електроенергия. Водоохладителните кули AT/
UAT са изградени с от 1 до 4 клетки с максимална номинална мощност от
18 MW.
Водоохладителните кули са изработени по стандарт от поцинковани стоманени панели, покрити с Z-725 (725 гр/м2 цинк). Горещо поцинкованата
неръждаема стоманена конструкция, която е с антикорозионна защита, издържа на най-тежките работни и експлоатационни условия. Пълнежът на
водоохладителните кули е устойчив на гниене, разпад или биологична атака,
също така е в състояние да издържи на температура на водата до 65 °C“,
разказаха от Евромаркет Компресорс.

617 изложители и 15 000 посетители на ceramitec 2015
В изложението за керамичната промишленост ceramitec 2015, което се
проведе от 20 до 23 октомври т. г. в Мюнхен, са взели участие 617 изложители от 37 страни. Форумът е бил посетен от 15 000 гости от 93
страни, съобщават организаторите от Мюнхенския панаир. „Ceramitec
ефективно разви репутацията си като водещо търговско изложение за 2015
г. С представянето на ключови теми като Industry 4.0 и техническа керамика събитието успя да привлече важни нови посетители“, коментира Пол
Айрих, председател на Консултативния съвет на ceramitec и директор на
Gustav Eirich.
Сред международните изложители най-голямо участие е взела Италия,
последвана от Франция, Испания, Китай, Гърция, Великобритания, Австрия,
Турция и Чехия. 93% от изложителите са похвалили високото качество на
услугите, предлагани от компаниите, а 96% са заявили, че ще участват и в
следващото издание на събитието, сочи проучване, проведено от tns infratest.
Близо 4000 посетители са взели участие в 65-те лекции на поддържащата
програма. Бяха проведени интензивни дискусии, особено по темите цифровизация, Industry 4.0 и прахова металургия.
„Много сме доволни от ceramitec 2015. В сравнение с миналогодишното
събитие се срещнахме с 30% повече клиенти от Европа, но и от Близкия и
Средния Изток“, сподели Юрген Блъм, директор продажби, кандидатстване и
маркетинг на Netzsch, Германия.
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накратко
Изложбеният щанд на Ритал по време на МТП 2015 с награда за дизайн
Изложбената площ на Ритал в рамките на тазгодишното издание на
есенния технически панаир в Пловдив е една от трите наградени експозиции
в категорията за най-красив щанд, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
компанията. Автор на дизайна на изложбената презентация на Ритал е инж.
Венелина Иванова. Отличията бяха присъдени от Националната асоциация за
дизайн и реклама.
Ритал взе традиционно участие в изложението, което се проведе между
28 септември и 3 октомври т. г., с изцяло нов щанд. Акценти в експозицията
на компанията бяха най-актуалните новости от продуктовия й каталог, сред
които иновативният индустриален климатизатор Blue e+.
„Представихме иновация в областта на ОВК технологиите, а именно –
най-новото решение от серията високоефективни охладители за стенен
монтаж Blue e+. Системата е с гарантирана до 75% по-добра ефективност
благодарение на интегрираните компоненти за контрол на скоростта и
технологията с вградена термотръба Heat pipe“, поясниха от Ритал.

DMG Mori представи новостите в продуктовата си гама на ЕМО
DMG Mori се представи на тазгодишното издание на специализираното
Milano 2015
машиностроително изложение ЕМО в Милано с 10 световни премиери на
металорежещи машини и с актуална гама новости от портфолиото си. На
фирмения си щанд в зала 3 на изложбения център в италианския град от 5 до
10 октомври т. г. компанията запозна посетителите с предимствата на
най-новите технологии и иновативни продукти в каталога си.
Сред акцентите от DMG Mori по време на панаира бяха 4 премиери на
високотехнологични машини в областта на струговането: изработеният в
Италия струг SPRINT 32|5 и усъвършенстваният модел SPRINT 32|8; второ
поколение стругово-фрезови машини CTX gamma TC в два размера и стругово-фрезови център за големи детайли NLX 6000|2000. В рамките на изложбения форум DMG Mori проведе и три световни премиери на технологии от
серията ecoMill V, както и три премиери на иновации при фрезоването от
четвърто поколение на серията стругови центри duoBLOCK. Компанията
демонстрира и едно от най-новите попълнения в продуктовия си каталог –
автоматичните стругове DMG MORI WASINO, които бяха добавени към гамата на DMG Mori през април т. г.
„С двете си производствени предприятия в Италия DMG Mori е като у
дома си на изложението ЕМО. От 1969 г. насам Gildemeister Italiana Бергамо
е синоним за отлично изпълнение в струговата технология, като фокусът е
върху производството на автоматични стругови машини. Чрез модернизирането и разширяването на завода през миналата година DMG Mori постави
нови стандарти в производството на металорежещи машини“, заявиха от
компанията. В рамките на проекта са изградени нов монтажен цех с площ
1,200 кв. м и технологичен център, разположен на 1000 кв. м, в който високотехнологични машини се произвеждат и могат да бъдат демонстрирани
пред клиентите в реални работни условия.
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CCS-България организира семинар с Horiba и Mega System в Плевен
CCS-България проведе семинар на тема „Преносими и стационарни анализатори за имисионен и емисионен контрол на фирма Horiba - Япония. Системи
за пробовземане на въздух и газове представено от фирма Mega System Италия“, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Събитието се
състоя на 15 и 16 октомври т. г. в конферентна зала „Кайлъка“ на парк-хотел
„Кайлъка“ в Плевен.
Лектори по време на семинара бяха: инж. Максимилиан Грос, отговорник
„Имисии“ във фирма Horiba - Австрия, инж. Даниел Райдл, отговорник „Емисии“
във фирма Horiba - Австрия, и Андреа Чериоти, търговски представител,
Mega System - Италия.

Hermle демонстрира нови технологии при обработващите центри на
EMO Милано
Hermle представи най-актуалните решения в портфолиото си металообработващи машини по време на световно изложение за металообработка
EMO, което се проведе в Милано от 5 до 10 октомври т. г. Сред акцентите
на изложбения щанд на компанията с площ от 220 кв. м бяха три обработващи центъра – моделите C 12 U dynamic с роботизирана система за смяна
на детайли RS 05, C 400 U и C 42 U dynamic.
„Ударението при C 12 беше на решението за автоматизация RS 05 с интересен детайл от алуминий. На C 42 се обработваше банан от алуминий. Мощност и сила при фрезоване демонстрира С 400 върху класически машиностроителен детайл от стомана. На изложението успяхме да реализираме и директни продажби на обработващи центри“, заявиха от компанията, като добавиха, че изложбените им площи по време на панаира са посетени от настоящи
и потенциални клиенти на Hermle от САЩ, Русия, Китай и цяла Европа, както
и от Колумбия, Египет, Индия и др. „Най-голямата група посетители беше,
разбира се, от Италия, която бе приета професионално от служителите на
Hermle Italia и от техните представители“, допълниха от фирмата.

ММ Механикс домакин на семинар за новости в металообработката
На 12 ноември т. г. в Гранд хотел Хебър в Пазарджик се организира традиционният семинар на Meusburger, съвместно с фирма Hermle. Основни теми
са новостите от Meusburger в областта на инструменталната екипировка
и предимствата на 5-осевия обработващ център от последно поколение
Hermle C 12 U dynamic. По време на събитието се планира двете компании
да проведат и фирмени презентации с акценти от актуалната си дейност.
Участниците във форума имат възможността да се запознаят с мостри
от най-новите продукти на Meusburger за 5-осева симултанна обработка на
закален детайл (вложка за матрица) от материал 1.2767 (54 HRC).
В рамките на семинара от фирма Soltec представят технологии за създаване на формообразуване и CNC програмиране в среда на NX PLM. Новости
при ерозийните машини е акцентът в представянето на Sodick. Част от
програмата на събитието е и презентация на продуктовата гама на фирма
Yudo в областта на топлоканалните системи. Фирма ММ Механикс демонстрира на място в базата си два 5-осеви обработващи центъра – Hermle С
22 U и Hermle С 32 U.
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събития

БАВ организира
организира първия
национален семинар за
водомерното стопанство
Н

а 1 и 2 октомври т. г. в Старосел се състоя национален семинар „Водомерно стопанство в отрасъл ВиК“.
Събитието, организирано от Българската асоциация по
водите (БАВ), привлече над 60 представители на общинските ВиК дружества, държавната власт и бизнеса. В
него взе участие и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който
информира присъстващите за конкретните дейности
на министерството, касаещи сектора. Списание Екология & Инфраструктура на издателство за професионална техническа периодика Ти Ел Ел Медиа бе единствен
медиен партньор на мероприятието.

Семинарът, част от станалата традиционна международна конференция „Намаляване загубите на вода във
водоснабдителните системи“, бе открит от инж. Иван
Иванов, председател на БАВ, който приветства
присъстващите и очерта акцентите в програмата.

16

„Известно е, че именно водомерите могат да бъдат в
основата на търговските загуби на вода“, коментира
инж. Иванов.
Програмата на събитието започна с панел, посветен
на актуалната картина по ОП Околна среда 2014-2020
г. и реформата в сектора. В него взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите и Комисията за енергийно и водно регулиране. Теоретичната част бе последвана от фирмена презентация
на фирма Акварор, посветена на водомерите iPerl.
Вторият панел от семинара, с модератор Атанас
Паскалев, член на УС на БАВ, постави акцент върху институционалната и законова уредба, свързана с измерването в отрасъл ВиК. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с изискванията към водомерите,
използвани за измервания, свързани с търговски плащания съгласно Закона за измерванията, представени от
Боян Йочков, главен инспектор в ДАМТН.
Главният инженер на ВиК Стара Загора Пеньо Пейков
представи успешно реализирания в града проект за монтиране на 30 хиляди апартаментни водомера с дистанционно отчитане в кв. Железник, който, въпреки значителната първоначална инвестиция от страна на дружеството, води до безспорна оптимизация на работата и
редуциране на разходите.
Представителите на Софийска вода Павел Михайлов,
старши мениджър Техническа поддръжка клиенти, и Пламен Рачев, мениджър ДМА/ПМА програми, запознаха
присъстващите с опита и приоритетите на дружеството в управлението на водомерното стопанство.
Участниците получиха и полезна информация за някои
продуктови новости в областта. Иво Петков, консултант във фирма Юроком 2000, представи система за
радиоотчитане на потреблението на вода. Системите
за рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни
води, част от портфолиото на МЦ-Баухеми, бяха презентирани от Костадин Костадинов, управител на компанията.
Семинарната програма продължи и на следващия ден
с тема с практическа насоченост „Подбор, оразмеряване и добри практики във водомерното стопанство“,
чийто модератор бе проф. Ганчо Димитров, член на УС
на БАВ. Тончо Пиперков, организатор АСУВ във ВиК –
Силистра представи реализацията на проект за монтиране на водомери с дистанционно отчитане в града.
Проф. Ганчо Димитров се спря на критериите за избор
и оразмеряване на водомери за сгради.
Третият панел включваше и фирмените презентации
на италианската компания Bimatik, представена от Енрико Берточи, на тема „Точен мониторинг във водоснабдителните мрежи“ и интелигентното решение за дистанционно отчитане на водомери – Ready, представено от
Диана Младенова, управител на ДМ Арматурен.
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Проведе се
ЕМО Милано 2015
Т

азгодишното издание на специализираното международно изложение за продукти и технологии в областта на машиностроенето EMO
се проведе от 5 до 10 октомври в
Милано, Италия. Панаирът се провежда на всеки две години, като изложбената локация два поредни
пъти е в немския град Хановер и
веднъж - в Милано. През настоящата година мащабният панаир, промотиран от Европейската асоциация на машиностроителните индустрии CECIMO, се завърна в Италия
след 6 години с изключително успешно издание. Следващото изложение
EMO в Милано ще се проведе от 4
до 9 октомври 2021 г.
Новости в сферата на металообработката бяха демонстрирани на
обща изложбена площ от над 120 хил.
кв. м, разпределена в 12 зали. „С това
изданието на EMO тази година значително надмина предишното изложение в Италия през 2009 г., когато
изложбеният форум се състоя на
площ от 95 000 кв. м“, припомнят
организаторите от Милански панаир (Fiera Milano).
На EMO 2015 бяха представени
богата гама от продукти и технологии, сред които: металообработващи машини, заваръчно оборудване,
роботи, средства за автоматизация, мехатронни решения, машини за
адитивно производство, за термична и повърхностна обработка, технологии за асемблиране, инструментална екипировка, широка гама компоненти и аксесоари, измервателни
средства, системи за качествен контрол, безопасност и др.
Технологии за адитивно производство бяха показани за първи път в
рамките тазгодишното издание на
мащабното изложение като част от
продуктовия спектър на панаира.
„Това е един от най-динамично развиващите се сектори в машиностроенето и новостите в областта предизвикаха сериозен интерес
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сред производителите и доставчиците в бранша. В този смисъл ЕMO
Милано доказа още веднъж, че е изложбена платформа, която очаква и
налага технологичните тенденции,
поставяйки фокус върху адитивното
производство. За целта паралелно с
панаира проведохме и специализирана международна конференция, посветена на този бранш, в която взеха
участие над 180 гости, сред които
изследователи, технически специалисти, предприемачи и експерти в областта“, заявиха от Fiera Milano.
Част от богатата съпътстваща
програма на панаира бяха и множество институционални и двустранни бизнес срещи за търговско коопериране, презентации, дискусии, пресконференции, конвенции и технически семинари.
Като изложители в EMO 2015
взеха участие над 1600 компании от
цял свят, което представлява 12%
ръст спрямо 2009 г. Сред тях наймногобройни бяха италианските фирми, следвани от германски, тайвански, китайски и швейцарски компании.
Панаира посетиха повече от 155 хил.
гости от 120 държави, 51% от които бяха чуждестранни. „Тази година
имахме 25% по-висока посещаемост
в сравнение с предишното издание
на панаира в Милано. Най-голям дял
от чуждестранните посетители на
изложението принадлежи на гостите от Германия (12%). Освен тях,
засилено присъствие имахме и от
Швейцария, Япония, Франция, Турция,
Китай, Русия, Испания, Швеция, Австрия, Тайван, Чехия, Корея, Израел и
Полша“, информират организаторите от Милански панаир. По думите
им 62% от общия брой чуждестранни посетители на събитието са били
от Европа, а 32% - от Азия.
„Всички тези данни потвърждават колко атрактивно е изложението в Италия за международната
производствена и машиностроителна индустрия, която тази година се
събра в Милано, за да научи повече за
последните технологични иновации
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и тенденциите, които ще определят
посоката на бъдещо развитие на
металообработката“, отбеляза генералният комисар на изложбения форум Пиер Луиджи Стрепарава.
Представяме ви впечатления и
коментари по повод провелото се
събитие на двама от участниците
на тазгодишното изложение – компаниите Гюринг България и РАИС:
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Акцент в представянето ни на EMO
Милано 2015 беше новата HPC фреза за
обработка на алуминий
Сред водещите акценти на щанда ни по време на
тазгодишното издание на международното изложение
EMO Милано, посветено на най-актуалните технологии
в металообработката, беше новата HPC фреза на
Holfelder-Guehring за ефективна подготвителна и окончателна обработка на алуминий. Нейните изключителни
технически детайли, като стружкоотвеждащи елементи, радиално изтичане на охлаждащата течност и позволяващите до 10 пъти презаточване режещи ръбове
от PKD, осигуряват максимална продуктивност и енергийна ефективност при ниски инвестиционни разходи.
Благодарение на голямата скорост на рязане се намалява значително продължителността на обработката.

Посетителите на ЕМО 2015 имаха
възможност да се запознаят с новата
ни фрезо-стругова 5-осна машина
VMC 450T
РАИС показа на международното изложение в Милано
новата фрезо-стругова 5-осна машина VMC 450T. Тя има
възможност с едно захващане на детайла да изпълнява
както фрезови, така и стругови операции, като максималните обороти на шпиндела, на който е поставен обработваемия детайл са 800 об./мин. Тази й възможност
подобрява значително производителността и прецизността на машината. Всички стругови операции за обработка могат да бъдат изпълнени дори с наклонена люлка. Това отваря напълно нови възможности за машинна
обработка и осигурява по-голяма технологична гъвкавост. Комбинацията от наклоняема ос А с въртяща маса
(ос С) плюс високомоментен мотор с неговите 800 оборота в минута прави възможно изпълнението на сложни
ротационни задания.

Сред предимствата на фрезата, чиято премиера се
състоя в рамките на панаира, е иновативната технология за отвеждане на стружките. Докато при стандартните фрезови глави, чрез аксиално отворените стружкови пространства, стружките навлизат неконтролирано в обработвания детайл, подменящите се стужкоотвеждащи елементи при фрезата НРС, в комбинация с
радиалното излизане на охлаждащата течност, отвеждат стружките встрани от обработвания детайл. Така
не се допуска навлизане на стружки в детайли с чувствителна повърхнина.
Друго преимущество на инструмента за подготвителна и окончателна обработка на алуминий е възможността за високо подаване с режещи ръбове от PKD.
Големият брой режещи ръбове от PKD – например 27
при диаметър 125 мм – позволява достигане на скорости на подаване до 60 000 мм/мин. Това скъсява драстично времето за обработка. Въртенето на режещите ръбове без челно биене (в една равнина) може да се настрои
с точност до микрометъра и допринася за постигане на
много високо качество на повърхността.
По време на тазгодишното издание на EMO Милано
нашите клиенти и посетителите на щанда ни имаха
възможността да се запознаят с уникалните конструкция и характеристики на НРС фрезата на HolfelderGuehring. Сред отличителните й качества е нейната
модулна конструкция. В допълнение, отделните компоненти могат да се подменят и така да се реализират
връзки за различни шпиндели. Сменяемите режещи инструменти от PKD могат да се адаптират безпроблемно
към съществуващи изисквания на обработвания детайл.

На ЕМО представихме и друга наша нова разработка
- стругова машина не само с ос С и въртящи инструменти, а и с Y ос, с ход 100 мм. Тази възможност беше
демонстрирана на струг Т250, но може да се постави
и на цялата гама стругови машини, които произвеждаме.
Що се отнася до участието ни на изложението, за нас
беше важно да сверим часовника си, да изпитаме лично
удовлетворение от нивото на нашата работа и, разбира се, да установим контакти с потенциални клиенти,
които се заинтересуваха от нашето производство, и
конкретно с представители на страни, в които към
момента не продаваме. Всички те изявиха готовност
да ни посетят и да се запознаят с нашето производство, след което се надяваме тези създадени контакти
да прераснат в договорни отношения.
Конкуренцията в машиностроителния бранш винаги
е била сериозна, бих казал дори безкомпромисна. Това налага всички производители да работят в посока на увеличаване скоростите на обработка, подобряване на дизайна на машините, подобряване на комуникацията с машините, наблюдаване на производствения процес от произволна точка в света чрез интернет, различни автоматизации при обслужване на машините и, разбира се,
намаляване на стойността на машините.

Милена Маринова, управител на Гюринг България

инж. Нишан Бъздигян, управител на РАИС
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Челен товарач
товарач от
Елтрак България
е сред златните
медалисти на
Пловдивския панаир
Н

овият модел челен колесен товарач САТ 966M XE, демонстриран от
Елтрак България, е сред наградените
със златен медал експонати на международния есенен технически панаир в Пловдив тази година. Машината бе отличена с едно от престижните отличия в категория „Машиностроене“.

„Представеният челен товарач
грабна приза благодарение на множеството иновативни подобрения в
задвижването, което комбинира хидростатична и хидродинамична
трансмисии. Комбинирането на тези
два типа трансмисии позволява едновременното използване на основните им предимства. От една страна, имаме голямата теглителна сила
на хидростатичната трансмисия
при ниски скорости на движение и
товарене, а от друга – икономично
придвижване с по-високи скорости на
по-дълги дистанции, характерни за
хидродинамичната трансмисия. Поради спецификата на тази комбинирана трансмисия вече не е необходимо използването на хидротрансформатор, което допълнително намалява разхода на гориво. Спрямо 966М
той е редуциран с до 25%, а спрямо
предходния модел 966К – с до 35%“,
заявиха за сп. Инженеринг ревю от
компанията.
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Освен наградения челен товарач,
Елтрак България представи на щанда си и множество други машини.
Сред тях бяха 30-тонният верижен
багер 329E LN, мини багерите 302.7D
CR с компактен радиус на въртене и
301.4С, багер-товарачът 427F2, разработен от Caterpillar като икономичен вариант за работа при неголеми
натоварвания, булдозерът D5K2 XL,
мини челният товарач 236D, вибрационният валяк за почва CS54B и
моделът CB14B за асфалт, газов
мотокар GP30N, дизелов генератор
С13, 450 kVA и други. Компанията
демонстрира и новости в работните съоръжения, сред които хидравличните чукове H75Es и H115Es, храстореза HM315B, различни видове
кофи и др.
Някои от представените модели
машини бяха разположени статично
на щанда на Елтрак, където посетителите имаха възможност да ги огледат. Други от експонатите можеха да бъдат наблюдавани и в движение по време на демонстрациите на
специална площадка, разположена зад
изложбения щанд.
„Тази инициатива, подета от организаторите на панаира за пръв път
тази година, се оказа истински успешна и събираше посетителите по
два пъти на ден пред огражденията,
където те можеха със собствените
си очи да се уверят в качествата на
челния товарач 966M XE, колесния
багер M313D и багер-товарача с четири еднакви колелета от новата
серия F2 – 444F2. По време на демонстрацията на 966M XE на специално
поставен за целта монитор зрителите можеха да наблюдават в реално време дисплея на машината, показващ прецизната работа на системата за точно отчитане на товара
в кофата Cat Production Measurement“,
добавиха от Елтрак България.
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бизнес

Trumpf с два златни медала
на есенния технически панаир
К

омпактен лазер за надписване на
различни видове повърхности
TruMark 3020 и лазерна машина с
твърдотелен лазерен източник
TruLaser 3030 Fiber, представени от
Трумпф България EOOД, бяха отличени със златен медал по време на 71ото издание на Международния технически панаир в Пловдив. Технологиите, производство на Trumpf Group
Германия, получиха отличия в категория „Електроника и електротехника. Информационни технологии, телекомуникации, офис-техника“, в която бяха наградени още 7 високотехнологични продукта, демонстрирани
на изложбения форум.
„Основни предимства на компактния лазер TruMark 3020 са неговите компактни размери, които го
правят подходящ за широк набор от
приложения в инфрачервената гама.
Моделът се отличава с високо качество на лазерния лъч и висока пико-

ва импулсна мощност, което му позволява да надписва почти всякакви материали. Лазерът се характеризира с лесна интеграция в
други системи и с до 80%
по-ниска консумация на
енергия в сравнение с предишни модели. Отличната
гъвкавост на TruMark 3020 се допълва от възможностите за работа
при околни температури до 40 °C.
Той разполага с технология за
въздушно охлаждане, благодарение
на която не изисква почти никаква
поддръжка“, заявиха от Trumpf
(Трумпф България).
Посетителите на щанда на компанията в рамките на панаира имаха възможност да се запознаят и с
преимущества на лазерната машина TruLaser 3030 Fiber.
„Ключови за TruLaser 3030 Fiber са
високата гъвкавост и рентабилност
на модела. Машината може да реже

листове стомана до 20 мм с една
режеща глава. Оборудвана е с
твърдотелен лазерен източник
TruDisk 3001, тя е подходящо решение за обработка, както на стомани
и алуминиеви сплави, така и на тръби
и цветни метали, като в допълнение
осигурява изключително висока производителност при рязане на тънък
листов материал. Автоматизираната система за смяна на палетата
позволява минимални прекъсвания
между циклите на рязане. TruLaser
3030 Fiber се отличава с оптимална
енергийна ефективност“, допълниха
от компанията.

Поли Болканс със златен медал
медал на
МТП за иновативен материал за
производство на кабели
И

новативен продукт на фирма
Поли Болканс получи златен медал и
диплом в рамките на 71-ото издание
на Международния технически панаир в Пловдив, което се проведе от
28 септември до 3 октомври т. г.
Отличеното решение на българската компания е ПВЦ гранулат, неподдържащ горенето с ниски емисии на
хлороводород (HCL), който намира
приложение в производството на кабели. Материалът бе награден в категория „Енергетика и екология, технология и управление на водите, химическа промишленост“. В рамките
на изложението общо 40 експоната
бяха отличени със златен медал,
като 12 от тях бяха български и 28
чуждестранни.
„Поли Болканс произвежда широка
гама от висококачествени ПВЦ гранулати в съответствие с междуна-
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родните стандарти за качество.
Силно мотивирани сме от идеята да
създаваме уникални продукти в конкретни области. Тенденциозно работим в областта на иновациите, за
да произвеждаме все по-ефективни и
конкурентоспособни продукти“, заявиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
Основен фокус в дейността на
Поли Болканс е производството на
ПВЦ гранулат за кабели, обувки, ботуши, градински маркучи, ел. компоненти, технически тръби и уплътнения за прозорци. Компанията предлага широка гама продукти, които се
използват в голям брой приложения
за екструдиране и формоване на
крайни продукти или други полуфабрикати. В тази си форма материалите на Поли Болканс се използват за
изработката на ВиК части, изолация
на електрически кабели, имитация на

кожа, табели, надуваеми продукти,
както и в много други приложения,
където заместват използването на
гума.
Дружеството разполага със собствена лаборатория за научноизследователска дейност, оборудвана с
инструменти, където се разработват нови продукти и се включват в
тестовете на нови, пилотни инсталации. „Крайната цел е да се разработят нови решения, отговарящи на
специфичните нужди на клиентите“,
допълват от фирмата.

октомври 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2015

21

интервю

Наложихме марката Hennlich
в България като синоним на
качество, лоялност и
коректност
Красимир Чотов,
управител на Хенлих България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Чотов, настоящата година е юбилейна за Хенлих в България. Кои са най-големите
предизвикателства и постижения в развитието
на бизнеса ви през тези 10 години?

Тази година фирма Хенлих навършва 10 години от
стъпването си в България. Това бяха 10 години, в които
ние непрекъснато се усъвършенствахме и успешно преодолявахме трудностите в предлагането на висококачествени технически продукти на българския пазар. Предизвикателства винаги има, но като че ли най-сериозното е да създадеш и задържиш добър екип и мисля, че се
справяме добре. Що се отнася до постижения, мисля, найголямото е, че успяхме да наложим марката Хенлих
(Hennlich) в България като синоним на качество, лоялност
и коректност. Доказателство за това са нашите клиенти.
Кои корпоративни принципи и стандарти на
Hennlich са налице у всички представителства на
компанията по света? Как успяхте да ги адаптирате към местните условия?

В съвременните пазарни условия и неограниченото
количество на предлагани продукти на преден план излизат някои съществени показатели, които са в основата
на добрата търговия: коректен технически подбор на
продукта и консултация, кратък срок на доставка, оптимална цена и не на последно място – надежден и утвърден партньор, на когото клиентът може да разчита.
От самото начало Хенлих групата си поставя ясна
цел, която следва неотклонно и до днес: да бъде Single
Source Supplier, или всичко да се доставя от един партньор. Това ни прави много примамлив дистрибутор за
всеки производител, но същевременно ние имаме привилегията да си избираме партньори. Подборът ни се ръководи от няколко основни фактора: бързо офериране, кратки срокове на доставка, високо качество и надеждност
на продукта, конкурентна цена и отговорност към клиента. Това ни помага да работим само с утвърдени и
доказали се производители на индустриална техника.
Спазването на тези принципи и тясната специализация
по продукти ни помогна много за успешното ни адаптиране и развитие на българския пазар.
Кои направления от продуктовата програма на
Hennlich се доказаха като най-търсени на българския пазар? Кои ключови браншове и приложения
са водещи у нас към днешна дата?
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Хенлих разполага с доста широка продуктова програма, като това ни помага, когато едни продукти се
търсят по-малко, да компенсираме с други, които в този
момент са по-добре. Все пак мога да откроя като много
успешни направления във фирмата отдел Хидротех, който включва дюзи, помпи, арматури и компенсатори,
отдел Линтех - линейни лагери, кабеловодещи вериги, полимерни плъзгащи лагери и защитни покрития, както и
отдел Пружини и Хидравлични уплътнители.
Като ключови браншове бих могъл да спомена машиностроене, хранително-вкусова, химическа промишленост, металургия и др.
Какви са последните иновации при технологиите
и материалите в каталога на компанията?

Хенлих е единствен официален представител на една
изключително иновативна и просперираща фирма – Igus.
Ние имаме щастието да можем в много кратък срок да
пренасяме върхови технологии на българския пазар. От
2006 г. без прекъсване участваме на Международния
технически панаир в Пловдив, като тази година щандът
ни получи златен медал за дизайн.
Като една от многото новости мога да спомена Трибо филамент (материал, използван в 3D принтирането),
прътов материал за температури до 250 °C на склад и
много други.
Как планирате да развивате партньорската и
клиентската си мрежа в бъдеще? Какви цели си
поставяте в дългосрочен план?

Ще продължим да следваме пътя на тясната специализация по продукти, като разчитаме на качествени
обучени служители, специализирани и компетентни в
определена област. По този начин, оставяйки след нас
доволни клиенти, смятаме да разширяваме клиентската си мрежа.
В дългосрочен план планираме да засилим сътрудничеството си със стратегическите ни партньори, да повишим нивото на продуктовите и търговски обучения на
персонала, както и да предприемем действия по разширяване на складовите наличности.
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В автомобилната индустрия
разчитаме на опитни
партньори и технически
решения
Петър Христов,
организатор маркетинг във фирма
Индуматик, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Христов, какви са новостите около
фирма Индуматик? Върху кои продуктови групи и
направления акцентирате през тази година?

Едно от основните ни направления е разработването и внедряването на системи за мобилна пневматика.
През последната година разработихме няколко решения
за управления на товарни вагони, предназначени за български и чуждестранни производители на вагони. В момента 200 вагона в Западна Европа и над 30 в България
функционират с наше управление.
В областта на пневматиката и пневматичните системи работим в тясно партньорство с Parker Hannifin.
Акцентираме не върху продуктите, а върху техническите решения, които предлагаме на клиента.
Голям потенциал има в асемблирането на изделия за
автомобилната индустрия. В тази област имаме опитен партньор в лицето на фирма Deprag.
Какви решения за автомобилната промишленост предлагате? Какви са основните предизвикателства в този бранш и на какви подходи и
стратегии се доверявате за разрешаването им?
Deprag предлага продукти, технология и решения за
автоматизирано завиване на винтове, цялостно асемблиране, тест и инспекция. Смятаме, че този сегмент ще
се развива и в България предвид новите производства в
автомобилния бранш и развитието на местните машиностроителни фирми. Основната ни стратегия е да работим с интегратори и машинопроизводители, тъй като
малко от фирмите в сектора разработват и изграждат
сами машините си. Предизвикателството в този случай
е, че трябва да бъдат взети в предвид потребностите
както на крайния клиент, така и на интегратора. При
изпълнението на такива проекти разчитаме на опита и
професионализма на колегите от Deprag.
Опишете някои от най-интересните технологии,
които сте внедрили, както и най-специфичните
реализирани проекти в областта на автомобилната индустрия.

Един от най-специфичните ни проекти беше свързан
с производство на сензори за автомобили. В основата
му беше машина с няколко карусела, с която се реализира
целият процес на асемблиране на изделието. Нашето
участие беше свързвано със завиването на винтове и
тяхното подаване. Използвахме електрическа отвертка с контролер, позволяващ пълна проследяемост на всяка операция, и вибробункер за подаване на винтовете до
отвертката.
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Друг интересен проект беше свързан с развиване на
предпазни транспортни болтове от детайли преди влагането им в производство. Тези болтове бяха затегнати с висок въртящ момент. Използвахме стационарна
пневматична отвертка с въртене обратно на часовниковата стрелка, с механичен съединител, който да не
позволи превъртане на детайла и изключва евентуално
нараняване на работника.
Разкажете повече за сътрудничеството с чуждестранните ви партньори и актуални техни
иновации, които предстои да наложите у нас.

В областта на продуктите и решенията за автомобилната промишленост работим основно с фирма
Deprag. Скоро беше пусната нова серия от контролери
за електрически отвертки, които повишават надеждността и увеличават възможностите за проследяемост
на процеса на завиване. Друга новост е серията електрическа отвертки MINIMAT-E с механичен съединител.
Използването им води до съкращаване на процесното
време за завиване.
Parker представи ново технологично решение за оптимизиране на процеса на заваряване, актуално за автомобилостроенето – WRA (Water Retract Actuator). Основната му функция е да предотвратява разливите на вода
при смяна на накрайниците на заваръчните роботи.
Смятаме, че този продукт може да намери приложение
и у нас, включително и в друг вид производства.
В каква посока предстои да развивате бизнеса си
оттук нататък?

Фирмата стартира преди 6 години и основната посока на развитието ни не се е променила. Регистрираме
растеж, разширяваме клиентската си база и гамата
решения, повишаваме компетентностите си.
От търговска гледна точка се стремим да увеличим
активните клиенти. Имаме няколко активни клиенти от
чужбина, с които работим много интензивно. Очакваме
броят им да се увеличи в следващите години, като полагаме целенасочени усилия в тази насока. Проучваме
възможностите за изграждане на собствена база в региона на Варна.
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Доказахме се като надежден
доставчик на цялостни
решения за керамичната
индустрия
Крум Павлов, управител на ЛогиСофт,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Павлов, фирма ЛогиСофт е с дългогодишни утвърдени позиции на българския
пазар. Кои са основните направления, върху които фокусирате дейността си днес?

През почти 20-те години от развитието на фирмата сме минали
през невероятно много и разнообразни проекти. В последно време фирмата се концентрира в четири основни направления: груба керамика,
интралогистика, шоколадова индустрия и кафе. Акцента в момента сме
поставили върху керамичната индустрия.
Разкажете повече за развитието на бизнеса ви в керамичната индустрия. Кои са акцентите в портфолиото ви за този
бранш?

Веднага след създаването на фирма ЛогиСофт, чието име ясно определя намеренията ни за работа в
областта на интралогистиката,
неочаквано и за самите нас стартирахме първия си голям проект в областта на грубата керамика. Още
тогава създадохме „желязна“ софтуерна концепция за управление на керамични фабрики. Последвалите задачи на фирмата бяха главно в други
направления. Десет години по-късно
имаме успешен следващ проект, вече
за цялостно управление на керамична фабрика. Изградихме и огромна
PCS 7 система за управление на фабрика за производство на каолин.
Истинско завръщане обаче в тази
много трудна област направихме
през 2013 г. с успешен проект, изцяло базиран на иновативна техника на
Siemens, във фабриката на Брамак –
с. Столник. Съвсем наскоро фабриката получи най-високо отличие от групировката Monier, към която принад-
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лежи, за отлични производствени постижения. Успехът тук ни отвори
вратите и към други фабрики на концерна в България и чужбина. Доказахме се като надежден доставчик, даващ изключителна сигурност и спокойствие на клиентите.
Какви са впечатленията ви от
първото участие на ЛогиСофт
на панаира Ceramitec в Мюнхен?
Какви пазари очаквате да се
разкрият след изложението?

Смятаме, че най-подходящият момент фирмата да представи своите
уникални решения беше тазгодишното издание на панаира. Това е водещо
изложение в света в тази област и
се провежда на всеки три години в
Мюнхен. Клиентите, които очакваме
да сме заинтригували с нашите
възможности, са главно два типа:
крайни клиенти, при които можем да
тиражираме решенията си за ретрофит, както и големи компании, които изграждат цялостни фабрики и
предлагат решения до ключ. Ние можем да бъдем техен перфектен подизпълнител в областта на автоматизираните управляващи системи.
Какви проекти реализирате
извън България през последните години? С какви компании си
партнирате и в кои браншове?

Големи проекти през последните
години извън България сме реализирали в три области: шоколадова индустрия, керамика и интралогистика.
Горди сме с реализациите в Гебзе,
Турция. В този азиатски квартал на
Истанбул се намира втората по големина индустриална зона в света.
Щастливи сме, че българска компания
е изпълнила там два успешни проекта, при това в коренно различни
браншове. Вече две фабрики, собственост на Kent и Monier, работят

успешно и безпроблемно с наши управляващи системи. Тук виждам огромен потенциал за развитие на
нашия бизнес. Радваме се на много
топло и приятелско посрещане и
висока оценка на работата ни. Не помалки са успехите ни в областта на
интралогистиката. В момента фирмата работи интензивно по проекти в Германия и Русия. Наши партньори са водещи световни компании.
На какво се дължат успехите
на ЛогиСофт в толкова различни области на индустриалната
автоматизация? Как планирате да се развивате в бъдеще и
какви цели си поставяте?

Формулата на успеха се крие в
практиката на фирмата да подбира
млади талантливи специалисти, които се превръщат в чудесен екип и
работят в абсолютен синхрон и които възприемат и доразвиват почти 20-годишния опит на фирмата
в различни сектори от индустриалната автоматизация. Новост е и
„Академия ЛогиСофт“, която функционира вече почти една година. Аз
лично обучавам младите специалисти в духа на PLC автоматно базираното програмиране.
Фирмата ни залага само на супер
иновативна техника от последно
поколение. Напоследък изграждаме
вертикално пълни системи, базирани
главно на техника на фирма Siemens.
Съвсем отскоро сме и официален
Solution Partner на Siemens.
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Керамична
промишленост в
България
Темата в рубрика Във фокус, представяща керамичната промишленост в България, която стартирахме в предния брой, продължава с още актуална информация за този сектор - предлагаме на вниманието ви коментари на
някои от водещите фирми, които разказват за свои актуални решения и успешно реализирани проекти.

Предлагаме ефективни помпени решения
за керамичната промишленост от Busch
За да се достигне оптимално качество на продукцията при производство на тухли, плочки, керамични или
порцеланови изделия, преди постъпването в пещите
трябва да се извърши т. нар. „дегазиране“. Фирма Busch
предлага широка гама от решения, повишаващи безопасността, надеждността и ефективността на керамичните производства. Характерно за керамичната промишленост е влагата в работна среда, чието извличане
по вакуум способ е интензифицирано и намалява загубата на производствено време. Вакуум помпите на Busch
участват и в спомагателни процеси като транспортиране, преместване и опаковане на продукцията.
При работа в непрекъснати производства широко
приложение намират няколко серии вакуум помпи на
Busch. Сред тях са роторно-маслените вакуум помпи от
серия R5, характеризиращи се с големи засмукващи капацитети и много ниски крайни налягания (дълбок вакуум
от порядъка на 2 до 0,1 hPa (abs). Те разполагат със здрава и надеждна конструкция и са подходящи за работа
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във влажна работна среда с температури до 85 °С.
Приложими в керамичната индустрия са и двустепенните роторно-маслени вакуум помпи на Busch от серия
Huckepack. Те са с висок толеранс на водни пари, идеални
за транспортиране на кондензационни газове. Характеризират се с големи засмукващи капацитети и ниски
крайни налягания (дълбок вакуум от порядъка на 0,5 hPa
(abs). Помпите от тази серия се отличават със здрава
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и надеждна конструкция и са подходящи за работа в среда
с температури до 95 °С.
Друго предложение в каталога на Busch за тази индустрия са палцевите вакуум помпи/компресори от серия Mink, проектирани за индустриални приложения,
изискващи постоянен вакуум, големи засмукващи капацитети и суха технология на засмукване/компримиране. Достиганите нива на вакуум са от порядъка на 60150 hPa (abs), а нивата на изходно налягане при компресорите – 2 bar.
В керамичната промишленост намират приложения и
вакуум помпите Busch от серията Dolphin, работещи с
т. нар. течностен уплътнителен пръстен (в общия случай воден уплътнителен пръстен). Употребяват се в
практически всички индустриални дейности. Произвеждани с едностепенна и двустепенна конструкция, те
разполагат с големи засмукващи капацитети и крайни
налягания (вакуум от порядъка на 33-100 hPa (abs). Помпите от тази серия са високо надеждни и не се нуждаят
от специална поддръжка и консумативи.
Всички гореизброени групи помпи могат да бъдат и с
взривобезопасно изпълнение.
инж. Милен Петков, мениджър продажби,
Регионален офис – Варна, Адара Инженеринг

АМЗ доставя суровини и миксиращи
системи за керамичната индустрия
Повече от 20 години АМЗ представлява на българския
пазар водещи световни производители на индустриални суровини с различно приложение.
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Една от най-успешните групи продукти са алуминиевите оксиди и хидроксиди. Основното приложение на
алуминиевите оксиди е в областта на керамиката – за
производството на глазури, фрити и санитарен порцелан. В зависимост от конкретното изделие се използват различни видове алуминиеви оксиди със специфична
повърхност от 0,5 до 230 м2/гр, от ниско до близо
стопроцентово съдържание на алфа-алуминиев оксид,
млени и с ниско съдържание на натриев оксид.
Алуминиевите оксиди се прилагат и в производството на: техническа керамика; огнеупорни материали; полиращи и абразивни материали; бял, червен и розов ко-
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рунд; табуларен алуминиев оксид; стъкло.
Фините алуминиеви хидроксиди се използват като
безвредни за околната среда негорими пълнители при
производството на: изолации за кабели; еластомери; PVC
и полиуретан; полиестерни смоли; епоксидни смоли; термо-пластмаси; водни дисперсии; хартия; бои.
В зависимост от приложението АМЗ доставя различни алуминиеви хидроксиди: млени, с оптимизиран вискозитет, както и фини алуминиеви хидроксиди-преципитати. Всички алуминиеви хидроксиди от тази група са с
белота над 90%.
Алуминиеви хидроксиди с различна едрина, белота и
съдържание на влага се прилагат и при производство на:
синтетичен зеолит; алуминиев сулфат, хлорид, криолит
и алуминати; стъкло, керамика и негорими материали;
други химически продукти.
За производството на сухи керамични смеси АМЗ
доставя миксиращи системи на немската фирма MTI:
хоризонтални, вертикални, с различен обем и производствен капацитет. Съвместно с MTI се разработват
специализирани технически решения, съобразно конкретното приложение и нуждите на клиента.
За качествен контрол на входящите суровини и крайните изделия в керамичната индустрия АМЗ предлага
необходимите лабораторни изпитвателни апарати в
точно съответствие с прилаганите стандарти: от
машини за якостни изпитвания до уреди за цветови
контрол. Доставените апарати и машини се поддържат
от собствен фирмен сервиз.
Наталия Божкова, управител на „АМЗ“ ООД

Гемамекс е разработила предварителен
проект на енергийно ефективно
производство на тухли
Гемамекс има традиционно присъствие в керамичната промишленост (КП). Повечето керамични производства у нас бяха изградени в края на миналия век основно
по италиански технологии. Традиционната елементна
база на управлението бе от OMRON. С появата на честотните инвертори през деветдесетте те бързо намериха масово приложение поради поточния характер на
керамичните технологии и инверторите на OMRONYASKAWA се утвърдиха в Европа като надеждни изделия
за работа в запрашена, топла и влажна среда. Така от
доставчик на датчици, релета, таймери и броячи от
OMRON за КП, Гемамекс стана доставчик на стотици
честотни инвертори от типовете J7, V7, E7 на OMRON
и на J1000, V1000, A1000 от YASKAWA. За наше и на
клиентите ни удовлетворение, те работят надеждно в
агресивна среда на КП като по официални данни дефектират средно 1,4 на 1000. Ето защо например серията
А1000 предлагаме с 5-годишна гаранция.

Бумът на строителството след 2000 година оживи
и тухларната промишленост у нас. Заедно с фирма ЦУФ
ЕООД, която произвежда машини за автоматизиране на
производството на тухли, разработихме няколко автоматични съоръжения за екструдиране, рязане и стифиране на тухли, които работят в Търговище, Каспичан,
Търново и Горна Оряховица. Използваната елементна база
съдържа датчици, PLC-та и HMI на OMRON; честотни
инвертори на YASKAWA, АС сервозадвижвания на ESTUN
и YASKAWA. Успяхме да предложим единност на доставки, проектиране, програмиране и пускане на съоръженията, с което реализирахме кратки срокове и ниска цена
на управленията, използвайки маркова елементна база.
За интересуващите се клип за най-новото наше съоръжение за рязане и стифиране на тухли е качен на фирмения ни сайт, а снимков материал е приложен към настоящия текст.
Нови възможности за висока енергийна ефективност
на сушилни за тухли е подмяната на двигателите на
вентилаторите им със синхронни модули с постоянни
магнити, управлявани от инверторите V1000 или А1000
на YASKAWA. Постигнатата икономия на енергия от
приложение на тази технология достига до 43%.
Гемамекс е разработила предварителен проект за
енергийно ефективно производство на тухли, включващ
тотална автоматизация на тухларна с внедряване на
честотни инвертори. От постъпването на глината до
излизането на тухлите от пещта, целият технологичен процес и съпътстващите съоръжения е под контрол
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на система за автоматично управление тип SCADA.
Икономия на ел. енергия се реализира на всички етапи
както следва: глиноподготовка, глинопреработка, съоръжения за стифиране и сушилни, термична пещ и някои
транспортни съоръжения. Очакван срок за откупуване
на инвестицията от икономията на ток е около година
и половина.
инж. Георги Генчев, президент на Гемамекс

Евротех предлага широка гама помпи с
приложение в керамичната
промишленост
Като вносител на различни видове помпи, фирма Евротех предлага широка гама обемни помпи с приложение
в керамичната промишленост. Практиката през годините показва, че най-подходящи за транспортиране на
керамичен шликер, глазировка, шлам и други флуиди в
тази индустрия са три конструкции помпи в каталога
ни. В зависимост от спецификите на отделните инсталации, всеки тип помпа има своите предимства.

Една от гамите, с които Евротех е позната на своите
клиенти, са ексцентър-шнековите помпи Netzsch. Фирма
Netzsch има специално разработен керамичен ротор Nemo
Ceratec, произведен специално за силно абразивни продукти. Експлоатацията показва, че животът му е 20 пъти
по-дълъг от този на неръждаемия ротор с хромирано покритие. Освен това гладката му повърхност, която контактува със статора, допълнително подпомага удължаването на живота на статора минимум 2-3 пъти. Това
повишава ефективността на помпите и редуцира драстично разходите за резервни части.
Друго ключово предложение на Евротех в областта
са перисталтичните (шлаухови) помпи Boyser. Основният принцип на работа на този вид помпи е транспортиране на керамичен шликер чрез притискане на маркуч
посредством ролки или гърбици. Предимството на тези
помпи е, че единствената част, която контактува с
флуида, е многослоен маркуч. Така няма нужда от уплътнения в контакт с работния флуид. Това е и единствената износваема част в помпата, което намалява експлоатационните разходи. Помпите Boyser могат да работят на сухо без повреди и засмукват от -9 mWC.
Приложение в керамичната промишленост намират
и пневматичните двойномембранни помпи Lutz. Те са с
възможно най-простата и компактна конструкция. Позволяват безпроблемна работа както с водоподобни
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флуиди, така и с флуиди с голям вискозитет и плътност.
Голямо предимство е, че помпите могат да работят на
сухо, което не води до повреждането им. Сред плюсовете на двойномембранните помпи Lutz е и възможността за самозасмукване. Те могат да работят с високоабразивни флуиди, без това да доведе до сериозно износване на частите. Помпите се захранват с въздух, което ги
прави подходящи и за случаи, в които е необходимо взривозащитено изпълнение.
Диана Костова, инженер-продажби, Евротех

За керамичната индустрия предлагаме
висококачествени транспортни ленти
съобразени със спецификата на
производството
Meтсо Австрия ГмбХ е водещ в световен мащаб
доставчик на оборудване, услуги и технологични решения за кариерната, минно-обогатителната, строителната и рециклиращата индустрии. Нашите знания, хора
и решения способстват за устойчиви подобрения в производителността и рентабилността на бизнеса на нашите клиенти.

Ние обслужваме клиенти в минно-добивната промишленост, в сектор нефт и газ, както и строителната и
рециклиращата индустрии, но също така предлагаме
оборудване и за други технологични индустрии като
производството на целулоза и хартия и керамичната
промишленост.
За керамичната индустрия предлагаме висококачествени транспортни ленти, съобразени със спецификата на производството, a като допълнение към транспортните ленти предлагаме специално разработени
чистачи и аксесоари, които намаляват значително времето за сервизиране и удължават експлоатационния
живот.
Като особено успешни в керамичната индустрия са
нашите продукти Dust Control – система за прахоулавяне, филтърни платна и специални износоустойчиви облицовки за течки и бункери. Предлаганите от нас износоустойчиви и незалепващи облицовки са разработки с над
50-годишно know-how, които напълно удовлетворяват
нуждите на нашите клиенти.
В Метсо работят около 14 000 професионални експерти, като се обслужват клиенти в повече от 50 страни, където нашите продукти варират от минна и строителна техника и системи за промишлена арматура и
контрол. Нашата продуктова гама включва продукти,
системи, проекти и услуги за бизнеса.
Meтсо Австрия ГмбХ
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Автомобилна
промишленост
в България
А

втомобилната промишленост в България е сред най-динамично развиващите се индустриални сектори през последните години. Той е съвкупност от редица
подотрасли на производството,
сред които машиностроене, металургия, електротехника, електроника, каучукова и полимерна промишленост, автоматика, хидравлика, пневматика и много други. В
бранша у нас все по-активно навлизат нови технологии, чуждестранни инвестиции и глобални компании, като паралелно с това се развиват и множество високотехнологични производства в областта
на автомобилостроенето.
В България е силно развита и научно-изследователската дейност в
областта, като на територията
на страната са ситуирани много
центрове за технологично развитие, които активно си сътрудничат с родните и чуждестранни
производствени компании. Сред
производителите и доставчиците
на компоненти за бранша най-изявени са фирмите в областта на
автомобилната електроника, окабеляването, двигателите, интериорните детайли и др.
Автомобилната индустрия у
нас бележи началото си още в началото на миналия век, когато
страната е бързо индустриализирана и започва производство и износ. През 80-те години 40% от ком-
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понентите за автомобилостроенето в България се изработват на
място. Произвеждат се и различни видове превозни средства в
сътрудничество със западни компании. Голяма част от сектора по
това време е ангажирана с производство на електрокари, които се
изнасят не само към Източна Европа, но и към Азия.
Новото начало на автомобилната промишленост в България
след промените се поставя в периода около приемането на страната в Европейския съюз. От
тогава до днес, по данни от проучване на EK, в сектора са инвестирани над 1 млрд. евро, главно в
компании доставчици на компоненти за големи европейски автомобилни производители. През
този период, по-кратък от десетилетие, редица чуждестранни
компании избират България като
инвестиционна дестинация. Част
от чуждестранните инвеститори влагат средства в модернизацията на съществуващи производства в страната, други създават свои собствени производствени бази и съоръжения. Така у нас
са изградени и въведени в експлоатация редица високотехнологични фабрики и заводи за производството на части за двигатели,
шасита, спирачни системи, електронни компоненти, уплътнения
и др. В годините след пика на световната финансова криза България става още по-примамлива за

чуждестранните автомобилни
компании поради възможностите
за сравнително ниски производствени разходи. Засилен е и интересът към инвестиции на зелено,
както и към партньорства с местни производители на решения
за сектора.
Именно поради нарастващото
значение на автомобилната индустрия за икономиката на страната, сп. Инженеринг ревю посвещава на сектора своята станала емблематична рубрика Във фокус в
два поредни броя.
В настоящата, първа част на
материала публикуваме специално
интервю за читателите на сп. Инженеринг ревю с председателя на
Аутомотив Клъстер България д-р
Тил Трукенмюлер. В него се описват приоритетите в сектора,
анализира се бизнес климатът,
който производителите намират
в България, и не на последно място, се очертават проектите, по
които Клъстерът работи към
момента. Статията продължава
с представяне на актуалната дейност и технологични проекти на
производствени предприятия в
страната, като в този брой стартираме със Сенсата Технолоджис.
Следващият брой (8/2015) на изданието ще предостави интересна информация и за продукти и
услуги, предлагани на българския
пазар, които намират приложение
в областта на автомобилната
промишленост.
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Автомобилната
индустрия е сред
най-перспективните
сектори в България

д-р Тил Трукенмюлер, председател на
Аутомотив Клъстер България,
пред сп. Инженеринг ревю
Кои са акцентите в дейността на Аутомотив Клъстер България? Разкажете повече за
структурата и основните цели на организацията.
Аутомотив Клъстер България е организация, учредена
през 2012 г. от 8 компании с цел подпомагане на автомобилната индустрия в България в две основни направления – привличане на инвеститори от бранша и оказване на съдействие на компаниите в страната, опериращи в сектора по теми от първостепенна важност. Активно работим в насока повишаване квалификацията на
персонала като предлагаме обучения с практическа насоченост, свързани с подобряване на управленските умения на персонала от средно мениджърско ниво, обучения
по методики като Lean, Six Sigma, SPC, FMEA, VDA и други
специфични за сектора. Заедно с нашите фирми членки
FESTO и SMC предлагаме също и технически курсове като
пневматика, хидравлика, energy saving. Част от целите
ни в тази насока е да сформираме класове по дуално
образование за автомобилния бранш. Работим и за брандиране на сектора. Желаем да провокираме сред обществеността, и най-вече сред младите хора, интерес към
сектора, към компаниите, които оперират в него и създават дългосрочни и атрактивни работни места. Отскоро издаваме и бюлетин, който информира за новостите
и възможностите в бранша. В момента Аутомотив
Клъстер България има 32 членове, а към дейността ни
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проявяват интерес и фирми извън автомобилостроенето.
Каква е оценката Ви за актуалното състояние на автомобилната индустрия в България? Как бихте определили
нивото у нас в сравнение с
останалите европейски страни?
Автомобилната индустрия е една
от най-перспективните и бързо развиващи се индустрии в България.
Това е сектор, който създава висока
добавена стойност, създава заетост както на ниско квалифицирани
кадри, така и на високообразовани
хора с много добри перспективи за
кариерно израстване и за натрупване на безценен опит. Факт е, че през
изминалите няколко години компаниите от бранша бързо растат, изграждат нови заводи и планират
бъдещи, което е знак, че икономическите условия, в които оперират са
благоприятни и конкурентоспособни.
По-трудният момент е да се убедят
нови компании да инвестират в
България поради лошия имидж на
страната в чужбина.
С какви темпове се развива
автомобилното производство в България през после-
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дните години и кои са водещите му направления? Какви
са най-значимите достижения по отношение на технологиите и иновациите?
Наред със секторите ИТ и БПО,
секторът на доставчиците на автомобили и автомобилни части е един
от най-динамично развиващите се.
Бумът, от своя страна, води до засилено търсене на квалифициран персонал. По тази причина от февруари
2015 г. Аутомотив Клъстер България, заедно с фирмите FESTO и SMC,
инициира създаването на тренинг
център за повишаване квалификацията на кадрите. Освен това
клъстерът планира да участва в
създаване на паралелки за дуално обучение в професии като мехатроника, електроника и т. н.
Кои местни условия привличат чуждестранните инвеститори в страната и какво
е значението на тези инвестиции за отрасъла и икономиката ни като цяло?
Много често при разговори с инвеститори се акцентира върху ниското ниво на заплащане като основно преимущество. Това обаче привлича все по-малко компании. Необходи-

ми са и други предимства. Това, което България може да предложи и което е много важно за компаниите напоследък, е политическата и икономическата стабилност на страната. България е сред страните с найнисък дълг в ЕС. Много важно за потенциалните инвеститори също е
обвързването на лева с еврото, защото те не могат да си позволят
големи валутни отклонения. Членството в ЕС също е предимство за
България. По-ниските данъци са от
първостепенно значение, особено за
средния бизнес. Вземат се предвид и
споразуменията за избягване на двойно данъчно облагане, които България
е сключила с повечето страни от
Западна Европа и света.
Безспорен фактор е и стратегическото разположение на България.
През страната минава паневропейският транспортен коридор №4 (минава през Видин). Той е от голямо
значение за нашите членове, особено след изграждането на моста Видин – Калафат.
Съществено за производителите
и доставчиците на автомобили и
автомобилни части е в рамките на
24 часа да могат да достигнат до
всички по-важни производствени
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бази, което България предлага. Именно затова много доставчици се изтеглиха от Северна Африка и от
Китай. В Китай произвеждат части
само за пазара в страната или в Азия,
но не и за Европа. В бъдеще компонентите за пазара на Стария континент ще се произвеждат най-вече в
Източна Европа, от което може да
се възползва и България.
От изключителна важност са и
кадрите. България е страната с наймного немскоговорящи висшисти в
Източна Европа. Българските студенти са една от най-големите групи в Германия. Благодарение на добре квалифицираните си кадри България напоследък се утвърждава като
софтуерен център.
Достатъчно ли са квалифицираните кадри в сектора понастоящем? Какви са възможностите за обучения и повишаване на компетенциите в
тази сфера?
Автомобилостроенето е индустрия, изискваща специфични знания и
умения. В момента поради бързия
растеж на този сектор се усеща
недостиг на кадри, който ние като
организация, както и всяка компания
поотделно, се опитваме да компен-
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сираме с организирането и провеждането на обучения. Затова и подехме тази инициатива съвместно с
Австрийската камара, да сформираме паралелки по дуално обучение за
автомобилната индустрия. Целта е
бизнесът в партньорство с професионалните гимназии да произведат
качествени специалисти и да спомогнат за осигуряване на кадрите, от
които икономиката има нужда.
Какви са особеностите на
пазара в страната и региона?
Какви възможности в локален
и глобален мащаб са налице
пред компаниите в бранша и
кои са най-сериозните предизвикателства пред тях?
Характерното за автомобилния
бранш в България е, че липсват или
са налице изключително малко български предприятия, включени в доставната верига. Това най-често са компании от 3-то или 4-то или по-ниско
ниво на доставка. Основното предизвикателство е да се покрият многобройните критерии и изисквания, за
да стане една компания доставчик
от 1-во и 2-ро ниво.
Каква е прогнозата Ви за
бъдещото развитие на автомобилната промишленост в

България? Очаква ли се нов
бум на заинтересовани към
местния пазар на труда международни компании?
В момента повечето от големите Tier 1 инвеститори оценяват
България като една от възможните
инвестиционни локации. Също така
забелязваме, че някои от големите
компании преместиха производството си от Китай в Източна Европа
заради по-ниски разходи.
Най-важните фактори, за да се
спечелят нови инвеститори е подобряването на пазара на труда, особено въвеждането на дуална образователна система, съкращаването на
сроковете на административните
процеси, премахването на корупцията при навлизане на инвеститор на
пазара, подобряването на средата за
хората с цел да се избегне предпочитането на ограничен брой инвестиционни локации.
Като цяло сме оптимисти, че
бумът в автомобилния сектор ще
продължи, и разбира се, сме оптимисти, че акцентът ще бъде установяването в страната на производител
на автомобили. Надяваме се да успеем да привлечем някоя от големите
ОЕМ компании.
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Бихте ли разказали за някои
от най-интересните и значими проекти на Клъстера за
подобряване на условията в
сектора? Какви подобни инициативи планирате от тук
нататък?
Аутомотив Клъстер България непрекъснато се стреми на база обратна връзка от бизнеса да подобрява
условията в сектора. Основните ни
дейности са свързани с повишаване
на квалификацията на кадрите в сектора чрез организиране на специфични за бранша тренинги, създаване на
по-тясна връзка между ученици, студенти и преподаватели с бизнеса,
затова организираме посещения на
заводите, представяне на ключови
професии и възможностите за развитие пред студентите и учениците
от професионалните гимназии. Планираме от следващата година създава-

не на паралелки по дуално образование за сектора. В процес на изработка е видео клип за автомобилната
индустрия в България. През следващата година ще се проведат и специализирани дни на кариерата с представители от автомобилостроенето.
Подготвяме няколко проекта с финансова подкрепа от Европейския съюз –
за технологичен трансфер, за разработване на нови доставни вериги
между секторите автомобилостроене, логистика и мобилни технологии
и други. Участваме като партньори
в няколко консорциума, работим тясно с организации и компании от Италия, Испания, Финландия, Унгария, Австрия и др. Планираме и разработването на проект за изграждане на лаборатории за автомобилната индустрия. Подели сме много инициативи
и се надяваме през следващата година да ги доведем до успешен край.

Производството на
Сенсата Технолоджис
в България е с висока
степен на автоматизация
Сенсата Технолоджис ЕООД е водещ производител и доставчик на високотемпературни сензори за автомобилната промишленост. Дружеството е част от международния
холдинг Sensata Technologies – глобална производствено-технологична
компания с предмет на дейност разработка, производство и продажба
на сензори и системи за контрол.
„Техническите решения, които предлагаме, намират широко приложение
в автомобилната, самолетостроителната, корабостроителната, военната, тежкотоварната, ОВК, телекомуникационната индустрия и
др.“, поясняват от компанията.
На територията на България Сенсата разполага с два завода – в Ботевград и в Пловдив. Заводът в Ботевград съществува от 2002 година, като в момента в съоръжението
има две производствени сгради и
една тест лаборатория.

Новият завод в Пловдив
е разположен на 12 000 кв. м площ,
като включва производствена и административна част. Производството там е планирано да започне
през април 2016 г.
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„Нашето производство в завода
Сензор Найт в Ботевград стартира
преди повече от 10 години със сравнително ниско ниво на автоматизация и с голяма зависимост от уменията и квалификацията на операторите. С нарастването на производствените обеми технологичната ни
екипировка постепенно отговори на
повишените нужди на нашите клиенти за високо качество и високопроизводителни машини“, разказват
от Сенсата Технолоджис България.
По това време портфолиото на
фирмата е ограничено до един тип
високотемпературен сензор TS200 с
голяма вариация на размери и адаптиране за различните ни клиенти. След
придобиването на завода от Сенсата Технолоджис са инвестирани значителни средства за разработването на нови високотемпературни сензори и за нови поточни линии.
„Сегашното ни производствено
оборудване включва нова генерация
машини с висока степен на автоматизация и пълен контрол на технологичните процеси. Основните технологии и екипировка, използвани в нашето производство, са свързани с
автоматизирано сглобяване на ком-
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степен в производството на сензорната част. Ръчният труд остава в
крайните етапи на производството,
където вариацията на кабели и конектори за различните клиенти не позволява по-голяма степен на автоматизация“, коментират от ръководството на фирмата.
С цел да повиши енергийната си
ефективност, компанията използва
рекуператор за отпадна топлина, с
която в последствие се загрява битова вода. Така на практика

разходът за отопление на
завода в Ботевград
намалява с около 50%

поненти с активно следене на размерите, пресоване, лазерно заваряване
и тестване на етапи от производствените ни процеси“, допълват от
компанията, като подчертават, че
производството в голяма степен е
базирано на роботизирани операции
с манипулатори автоматично измер-
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ване с оптични измервателни системи, пълен контрол на основните процесни параметри и автоматично
отделяне на некачествените компоненти.
„Все в по-голяма степен крайното
качество не зависи от операторите,
а от машините. Това важи в пълна

благодарение на използваната отпадна топлина от чилърните агрегати.
„Нашата фирма продължава да
инвестира в разработването на високотехнологични производствени
машини и поточни линии, с което
отговаряме на все по-високите изисквания за контрол на вредните емисии и твърдите частици в изгорелите газове. Това се очаква и от нашите клиенти, които са водещи световни автомобилни производители“,
споделят в заключение от Сенсата
Технолоджис България.

октомври 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2015

47

платена публикация

XLT- новата подобрена
нискотемпературна FKM серия
По-високите постижения и резултати, изисквани от Автомобилната, Нефтогазова и Химическа индустрии, изискват все по-добри материали, използвани за уплътняване: материали способни да
понасят изключително ниски температури, високи налягания и устойчивост на химическо агресивни среди.

Гамата XLT материали предлага решения за всички тези предизвикателства, чрез иновативните
флуороеластомерни смеси за ниски
температури, обогатени с перооксид производство на Трелеборг
Сийлинг Солюшънс.
Този тип материали са разработени да посрещат изискванията за работа на агрегатите и
компонентите в автомобилната
индустрия основно, но също така са предпочитани и за работа
в химическата индустрия предвид на тяхната отлична химична устойчивост при използване
на уплътнителни елементи.

В момента има 6 основни варианта на XLT материали, но разработването на нови смеси е в постоянен
процес, с цел удолетворяване на индивидуални специфични изисквания
на клиентите и на различните типове индустриални производства.
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Направените тестове на новото
поколение XLT смеси,прилагани при
био-горива, доказват че тази серия
материали превишава и надвишава
допустимите температурни възможности на традиционните флуорокарбонови еластомери, със сравнително нисък обем на разширения
и добро запазване на физическите
показатели. Също така демонстрират отлична химическа устойчивост срещу повечето химикали,
включително по-агресивните смеси
като етанол и метанол горива.
XLT фамилията на Трелеборг
Сийлинг Солюшънс показва съществени преимущества в сравнение
с други еластомерни материали
от групата на флуорокарбоновите
смеси, използвани при решения за
уплътнителни системи.

Свойства и предимства

са постигнати отлични уплътнителни резултати, надвишаващи
тези при стандартните флуорокарбонови еластомери.

Завишена горивна и
химическа
резистентност
Показани са типични резултати, демонстриращи отличната
резистентност на XLT материали към автомобилни горива.

•Увеличена гъвкавост при ниски
температури (TR10) в диапазон
-30°С до 45°С.
•Увеличена устойчивост на горива и химикали;
•Увеличени уплътнителни възможности в агресивна среда;
•Механична здравина и износоустойчивост.

Основни приложения
•В Автомобилна индустрия - При
високо налягане - инжекцион/
инжектори за директно впръскване при високо налягане;
•Военната индустрия - Хидроакумолатори бутален/прътов тип;
•Минна индустрия - Хидравлични
системи при крепежни секции/
машини за въгледобив;
•Дърводобивна промишленостХидравлични системи и цилиндри за навесен инвентар.
•Ветрогенератори - Предавателни кутии/цилиндри/хидроакумолатори.

Фамилията от XLT материли
имат увеличена химическа устойчивост при намалена способност
за абсорбиране на флуида в сравнение с Флуоро/теполимери (70%F*),
при ниски температури -45°С.
*индикатор на съдържание на
флуор атоми.

Oптимизирано
поведение при ниски
температури
С резултати на ТR10 при -45°С
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Микроконтролери
със свръхниска
енергоконсумация
Н

Стефан Куцаров

епрекъснатият стремеж към
намаляване на постояннотоковата
консумация на електронните устройства и по-специално на изграждащите ги интегрални схеми (ИС)
напоследък е особено осезаем в областта на микроконтролерите
(MCU). Една от причините за това
е бързото разширяване на приложенията им в индустрията, комуникационните и компютърните системи, бита, поради което намаляването на консумацията е предимство
не само за подобряване на качествата и параметрите на самите микропроцесорни устройства, но е и
съществен принос от екологична
гледна точка. Не по-маловажно е
непрекъснато нарастващото количество устройства с батерийно
захранване, по-рядкото зареждане на
чиито акумулатори или смяна на галваничните елементи е съществено
предимство. Това доведе до създаването на микроконтролери с ниска (Low Power MCU) и свръхниска
консумация (Ultralow Power MCU,
Extremely Low Power Consumption
MCU, eXtreme Low-Power MCU,
nanoWatt Technology), без да има
точно определение на тези категории и съответно фиксирана стойност на консумираната мощност,
която да ги разделя. Това дава свобода на производителите да избират по свое усмотрение един от
термините или да ползват свой
собствен. Благодарение на качествата си най-добрите съвременни
микроконтролери със свръхниска
консумация могат да осигурят работата на някои прибори без смяна на
батерията за време над 20 години.
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Микроконтролерите със свръхниска
консумация не правят изключение
от останалите видове като се
предлагат в серии (често твърде
големи) с различни обеми на памет,
различия във видовете интегрирани
периферни блокове, както и в многообразие от корпуси.
В статията са изяснени основните принципи, прилагани за намаляване на постояннотоковата консумация, и са разгледани съвременните
видове микроконтролери със
свръхниски нейни стойности.

Принципни подходи за
намаляване на
консумацията
Могат да се разделят на 3 групи,
първата от които включва избор
на подходяща архитектура на микроконтролера и подобрения в технологията на изработка на самата ИС,
подробности за която производителите обикновено пазят в тайна. Една
от задачите на технологията е намаляване статичната консумирана
мощност (Static Power), която е на
включен към захранващото напрежение неработещ микроконтролер –
двата основни фактора, които я определят, са токовете на утечка на
ИС и тези на аналоговите блокове,
например вградените постояннотокови стабилизатори, споменатите
по-нататък блокове BOR, WDT, RTC и
RTCC и евентуално съществуващите
АЦП и ЦАП, компаратори, таймери
и интерфейси. Така например
STMicroelectronics отбелязва използването на CMOS транзистори с
дължина на канала 0,13 mm като
съществен фактор за намаляване на
токовете на утечка. При типичното минимално захранващо напреже-

ние 1,8 V на съвременните микроконтролери техният ток на утечка е
под 100 nA.
Към тази група е изборът на подходящи свързвания на външните елементи и прибори на микроконтролерите, които се описват в техническата документация или в примерни
приложения (Application Notes). Сред
характерните примери са начините
на свързване на съществуващите в
почти всички микроконтролери В/И
изводи (I/O pins) и различните възможности за използването им, сред
които е работата с интерфейси и
сензори с докосване, като някои от
тях изискват свързване към захранващото напрежение или маса на резистори с определено от интерфейса съпротивление. Възможно е то да
бъде увеличено (стойността му се
препоръчва от производителя на
микроконтролера) за намаляване на
консумацията. Така например
Microchip използва за интерфейса I2C
съпротивления от 10 вместо 4,7 kΩ
и те намаляват консумацията през
изводите му наполовина. Това обаче
води до намаляване на максималната
скорост на обмен на данни чрез интерфейса, което стеснява областта
от приложения, в които може да бъде
използван. Друга препоръка от същия
производител се отнася за осигуряване на стабилизирано захранващо
напрежение на микроконтролерите
в апаратури с батерийно захранване – ползваният за целта линеен постояннотоков стабилизатор трябва да е с малък работен ток.
Същността на втората група
принципи е в наличието на няколко
работни режима на блоковете на
микроконтролерите, които динамично се сменят в зависимост от
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изпълняваните операции. При избора на режим се държи
сметка за факта, че консумираната мощност в процеса на работа (динамична мощност), т. е. в активен работен режим (Active Mode Operation), е право пропорционална на квадрата на захранващото напрежение, но
неговото намаляване ограничава бързодействието.
Поради това във всеки работен режим микроконтролерите трябва да работят с най-малкото възможно напрежение. Същевременно, както на всяка електронна
схема, за нормална работа на микроконтролерите е
необходимо напрежение над определена стойност. При
нейното достигане вграден блок BOR (Brown-Out Reset)
ги включва след време (обикновено няколко десетки ms),
определено от таймер (Power-up Timer). Същата мощност е линейна функция на честотата на тактовите
импулси (Clock Frequency) fCPU и затова всяка изпълнявана програма е желателно да ползва минимално възможната честота. Намаляването й, известно като Clock
Prescaling, се извършва чрез делители на честота (типичен коефициент на делене обикновено до 128 в зависимост от микроконтролера) само за определени периферни устройства по два начина – запазване на fCPU и
промяна на тази на всяко от устройствата или едновременно на fCPU и на устройствата. В много случаи е
по-ефективно честотата да се увеличава чрез PLL схема, както и да се използва повече от един генератор
със силно различаващи се честоти. Например, микроконтролерът от ред 4 на табл. 1 има 3 вградени генератора с честоти 31 kHz, 600 kHz за АЦП и 16 MHz със
задаване на 10 честоти до 31,25 kHz чрез 4b число.
Този микроконтролер има възможност за работа и с
три външни генератора и е типичен за масово разпро-
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странения случай на автоматичен избор на всеки етап
от работата на генератор, осигуряващ най-малка консумация. Обикновено най-икономични са вградените нискочестотни RC генератори (Low Speed Internal RC
Oscillator) с честота fLSI с типична относителна грешка няколко процента.
Относно динамичната мощност трябва да се прибави, че тя е линейна функция и на паразитния капацитет
между изводите, където постъпват обменяните данни.
Това налага връзките на тези изводи да са с колкото е
възможно по-малък капацитет.
В редица случаи споменатото намаляване на fCPU не е
допустимо, тъй като се забавя изпълняването на програмите и се удължава времето за „обръщане“ към други
блокове на апаратурата или външни устройства. Основен принцип за избягване на това е всяка програма да се
изпълнява максимално бързо, т. е. за минимално време,
но с най-малката възможна скорост и след завършването й ползващите я блокове да преминават в подходящ
режим „Очакване“ (Sleep Mode) чрез изключване на захранващото им напрежение, който да трае максимално
дълго време. Съществуват различни режими „Очакване“
в зависимост от това кои блокове на микроконтролера
се изключват, кои продължават да са включени и връзката с кои периферни устройства е прекъсната, но действието на всеки от режимите, а обикновено и наименованията им, зависят от производителя на микроконтролера.
Пример за различните режими са ползваните в голяма
част от микроконтролерите със свръхниска консумация
на Atmel. Най-малка е консумацията при изключено захранващо напрежение на целия микроконтролер (PowerDown Mode), когато остава да работи само един блок,
позволяващ чрез подходящо логическо ниво на даден извод микроконтролерът да бъде включен. При това работата му реално започва след необходимото време за
стабилизиране на fCPU. Извън този пример съществуват
микроконтролери, чийто часовник за реално време с
таймер (Real Time Clock, RTC) или часовник за реално време
с календар (RTCC) остават включени, но те консумират
малко (значително под 1 µA) поради простата си схема
и ниска честота (обикновено 32768 Hz). Блоковете RTC
и RTCC се използват за задържане на микроконтролера в
някой от режимите „Очакване“ определено време, например между 1s и няколко години. Подобно е предназначението и на практически задължителния таймер за включване на микроконтролерите (Watchdog Timer, WDT), но
задаваното от него време е от няколко ms до около
месец.
С малко по-голяма консумация е икономичният режим
(Power-Save Mode) със задължително включен RTC, който
чрез таймера може през определени интервали от време да включва микроконтролера. Подобен е режимът
готовност (Standby), но генераторът на тактови импулси остава включен за по-бързо извеждане на микроконтролера от този режим, докато режимът на повишена готовност (Extended Standby) е с едновременно
включени генератор и RTC. При работа „на празен ход“
(Idle) се изключват само генераторът и паметите Flash
и EEPROM, а останалите блокове са работещи, т. е.
запазва се значителна част от функционирането на
микроконтролера, например обменът на данни с периферните устройства и външни интерфейси и работата
на вградения контролер за непосредствен достъп до
паметта (DMA).
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Третата група принципи се
състои в създаването на специфично програмно осигуряване в съответствие с технологичната политика
на всеки производител и с конкретните изисквания към дадена серия
микроконтролери. Във всеки от режимите „Очакване“ освен изключване на съответните блокове то трябва да установява подходящо логическо ниво на неизползваните I/O. Също
чрез него се намалява и консумацията в активен режим обикновено чрез
изключване на неизползваните в определени интервали от време блокове и ефективен начин за обмен на
данни между работещите. Пример за
изключване е на EEPROM и сектори
от Flash, а за обмена – запис на цели
страници (Page-Wise Writing) в
EEPROM вместо байт по байт (ByteWise Writing). Чрез програмното осигуряване може да се забрани включването към изводи I/O на товари с
ток над определена стойност (например светодиоди), което се ползва
от Microchip – вж. микроконтролера
на ред 4 от табл. 1.

Основни параметри
Микроконтролерите се захранват с едно положително напрежение
VDD, което може да има две минимални стойности – по-голямата е с ползване на BOR и тя е дадената в таблиците към настоящата статия.
Консумираните токове Isl във всеки
от режимите „Очакване“ са различни и в таблиците е даден най-малкият от тях. Поради зависимостта на
консумирания ток в динамичен режим Idyn от честотата на тактовия
генератор в част от каталозите се
използва мерната единица µA/MHz и
чрез нея се изчислява стойността
му, например при 16 MHz консумираният ток е 16Idyn, µA. Това определяне е приблизително, тъй като освен
от честотата консумацията зависи и от вида на работещите в даден момент блокове, например при
дадена честота консумацията на
flash паметта в микроконтролерите
обикновено е по-голяма от тази на
оперативната памет (RAM). По тази
причина в доста каталози вместо
Idyn се дават подробни таблици с
консумираните токове при различни
fCPU и температури (токовете нарастват с температурата), както и
при използване на различни генератори – например микроконтролерът на
ред 6 от табл.1 в даден активен
режим консумира 1,85 mA при fCPU=16
MHz и 35 µA с външен генератор
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Фиг. 1

32768 Hz. Съществена особеност на
микроконтролерите е сравнително
големият производствен толеранс
(Accuracy) fCPU,ACC на честотата fCPU .
Сред основните параметри на
микроконтролерите са и данни за
външните генератори, с които могат да работят, видът и обемът на
вградените им памети (като неписано правило те са Flash и EEPROM
често придружени от RAM). Значителен е относителният дял на микроконтролерите с блок (сравнително рядко до 4 блока) DMA за осигуряване на непосредствен достъп до
паметта от периферните устройства без ползване на процесора.
Също твърде много са микроконтролерите с вградени един или два АЦП
(обикновено 10b или 12b и често с
множество входове), към които понякога се прибавя и ЦАП. Все повече
са съвременните микроконтролери
със свръхниска консумация с увеличен
брой на вградените комуникационни
интерфейси, като има модели с по
няколко интерфейса от определен
вид. Сред съществените особености
е и наличието в не малко случаи на
компаратори и операционен усилвател, а за I/O изводите трябва да се
има предвид техният максимално
допустим ток – входен и изходен
често са с различни стойности.

Универсални 8-битови
микроконтролери
Обменът на данни с управляваните устройства и прибори се осъществява чрез 8b числа, а терминът
„универсален“ е заради голямото
разнообразие на приложенията им. Те
се използват за реализация на системи за управление в индустрията, в
измервателните прибори, за управление на жични и безжични сензори, в
електродомакински уреди, ОВК сис-

теми, медицински апарати, компютърна периферия, охранителни
системи и др.
Идея за структурата на тези
микроконтролери е дадена на фиг. 1,
като Bus е съвкупността от шината за данни, адресната и контролната шина. Тактовите импулси за блоковете се осигуряват от контролера Clock Contr, свързан към вътрешния генератор Int Osc и външния Ext
Osc, като последният изисква
външен кварцов или керамичен резонатор SSRes. Постояннотоковото
захранване на блоковете се осъществява чрез Supply, а с Core е означен централният процесор, който
осигурява функционирането на микроконтролера. Паметите Flash,
EEPROM и RAM (практически винаги
статична SRAM) имат двупосочен
обмен на данни чрез Bus с останалите блокове. Всеки от изводите ED1
на входно-изходния блок I/O може да
се конфигурира за работа като вход
и изход и чрез него микроконтролерът осигурява връзка с различни
външни устройства. Изходите ED2
от RTC обикновено са за включване
на външна аларма и евентуално за
извършване на някаква калибровка на
външни прибори. Чрез Interfaces се
осъществява двупосочен обмен на
данни между микроконтролера и
външни прибори, свързани към ED3,
чрез един или повече от масово използваните комуникационни интерфейси. На входа (или входовете) ED4
се подават постоянни напрежения,
при достигане на които компараторите Comp включват или изключват
определени блокове на микроконтролера. Целта на блок ADC е чрез микроконтролера да могат да се обработват и аналогови сигнали, а за
работата му на вход REF се подава
необходимото опорно напрежение.
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Таблица 1. Универсални 8-битови микроконтролери.
¹

Ì î ä åë

1 ATxmega256A3U-MH
2
3

MC9S08QE128CLK
ML610Q792

4

PIC16(L)F1509

5

7 8 K 0 / K Y 2 -L

6

STM8L151F2

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V D D ,V (Is l,m A )
[Id y n ,m A /M H z ]

f C P U , M H z ; ( f C P U ,A C C , % ) [ f L S I ]
{â ú í ø í è ã å í å ð à ò î ð è }

Ï à ì å ò è (D M A ) [À Ö Ï ]

È íò åðô åéñè (I/O )

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

0 -3 2 ; (± 1 ,5 ) [3 2 7 6 8 H z ] {0 - F la s h 2 5 6 k B + 8 k B E E P R O M 7 x U S A R T ; 2 x I 2 C ;
-4 0 ¸ + 8 5 (9 x 9 x 1 ) [6 4 ]
32MHz; 16MHz; 32768kHz} 4kB RAM 16kB (äà) [2x12b]
2xSM Bus
2
F r e e s c a le
2 ,1 -3 ,6
1-16 [31,25kHz-38,4kHz]
Flash 128kB RAM 8kB [12b] 2xSCI; 2xI C (70)
-4 0 ¸ + 8 5 [8 0 ]
L a p is S e m ic o n d u c t o r 2 ,5 -3 ,6 (0 ,6 ) [2 2 5 ]
4 ,0 9 6 (± 2 ,5 ) {3 2 k H z }
Flash 64kB RAM 4kB [12b] SPI; I2C; UART (16) -30¸+85 (2,96x2,06x0,4) [48]
2
Microchip
1,8-3,6 (0,02) [30] 0,031-16;(±1) [31kHz] {3 áð.} Flash 8kB; RAM 512B [10b] SPSI;MI BCu;sM(1S8S) P;
-40¸+125 (4x4x0,5) [20]
R enesas
2,7-5,5 (0,3) [160] 1-10 (±2) [30kHz] {32768kHz} Flash 16kB; RAM 768B (äà) UART; IICA (12)
-40¸+85 [16]
16;(±1) [38kHz] {1-16MHz; Flash 8kB; EEPROM 256B SPI; I2C; UART (41) -40¸+85 (3x3x0,55) [20]
STMicroelectronics
1 ,8 -3 ,6 (0 ,3 5 )
3 2 7 6 8 H z}
RAM 1kB (äà); [12b]
A tm e l

2 ,7 -3 ,6 (0 ,1 ) [2 9 7 ]

В табл. 1 са дадени основните
параметри на един от моделите в 6
серии микроконтролери, например
тази на ред 1 съдържа 16 различни
микроконтролера, серията на ред 4
има приемо-предавател от типа
EUSART, съвместим с интерфейсите
RS-232, RS-485 и LIN и серията на ред
6 е с блок за дистанционно управление с инфрачервени лъчи. При ползването на микроконтролерите трябва да се има предвид, че в част от
тях паметта е разделена на 2 части, което е отбелязано в техническата документация (ред 1 на табл.1).
По-голямата част е за данни, а в помалката се записват програмите за
работа (Boot Sector) на микроконтролера и нейният брой цикли запис-изтриване е значително по-малък (например 100).
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Универсални 16-битови
микроконтролери
Принципните им различия и предимства спрямо 8-битовите микроконтролери със свръхниска консумация са същите, както при сравнението на 8b и 16b класически микроконтролери. Не по-различна е и същността на приложенията им спрямо 8битовите, въпреки че може да има
разлики поради наличието на специфични блокове в някои модели. Например микроконтролерът в ред 2 на
табл. 2 има изводи за захранване на
обикновен диод като индикатор и на
инфрачервен светодиод в системи
за дистанционно управление (Remote
Control) със скорост на обменяните
данни 1 Mbps.
В табл. 2 са основните параметри на няколко характерни микрокон-
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тролера, като с I/O е отбелязан
максималният ток на техните изводи I/O ("-" за влизащ във възела и "+"
за излизащ), който параметър по
принцип съществува във всякакви
микроконтролери. Таблицата съдържа сравнително малко примери,
тъй като все по-голяма част от 16битовите микроконтролери със
свръхниска консумация имат допълнителни функции и затова не са универсални, а принадлежат към някой
от другите видове, разгледани в
статията.

Универсални 32-битови
микроконтролери
Повишената им сложност логично обяснява тяхната поява няколко
години след предните, като след
2012-2013 г. са твърде малко нови-
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електроника
Таблица 2. Универсални 16-битови микроконтролери.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

M L620Q 504

L a p is S e m ic o n d u c t o r

2

M A X Q 305

M a x im I n t e g r a t e d

3

PIC24F16KA102

Microchip

4

R5F109LEJ

R enesas

V D D ,V (Is l,mA )
[Id y n ,mA /M H z ]

1 ,8 -3 ,6 (0 ,2 5 )
[375]
0 ,9 -3 ,6 (0 ,4 )
[3 4 0 ]
1 ,8 -3 ,6 (0 ,0 2 )
[3 4 4 ]
2 ,7 -5 ,5 (0 ,2 2 )
[188]

f C P U , M H z ; ( f C P U ,A C C , % ) [ f L S I ]
{â ú í ø í è ã å í å ð à ò î ð è }

16;(±1) [38kHz] {1-16MHz;
3 2 7 6 8 H z}
0-12 {0-12MHz}
8;(±1) [31kHz] {0-32MHz}
1-32; (±2) [15] {1-20MHz;
3 2 7 6 8 k H z}

Ï à ì å ò è (D M A ) [À Ö Ï ]

È íò åðô åéñè (I/O )
[II/O,m A ]

F la s h 6 4 k B + 2 k B R A M 6 K B
U A R T ; I2C ; S S IO
[12b]
S S I O F ; U A R T F (3 8 )
F la s h 8 0 k B ; R A M 2 k B ;
S P I ; 2 x U S A R T (3 2 )
R O M 6kB
Flash 16kB; EEPROM 512B; SPI; I2C; 2xUART (24)
RAM 1536B [10b]
[-18/+18]
F la s h 4 k B + 6 4 k B ; R A M 4 k B U A R T ; I 2 C ; C S I L I N (äà) [10b]
U A R T (5 8 ); [-5 / + 8 ]

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

-4 0 ¸ + 8 5 (7 x 7 x 1 ) [4 8 ]
-20¸+70 (7x7x0,73) [44]
-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 0 ,8 8 ) [2 8 ]
-40¸+125 (10x10x1,4) [64]

Таблица 3. Универсални 32-битови микроконтролери.
¹

1
2
3
4
5

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V D D ,V (Is l,m A )
[Id y n ,m A /M H z ]

A tm e l

те универсални 32b микроконтролери със свръхниска консумация. Реализацията им отново е на основата на
фиг. 1 с множество подобрения и
разширения, сред които по-голямата
fCPU и съответно по-бързият обмен
на данните, допълнителното му ускоряване от подобрената шинна
организация и кодирането на данните обикновено чрез AES128, повишен
обем на паметите и подобрени техни параметри (например 15 години
съхранение на данните в EEPROM),
многоканални DMA за ускоряване на
обмена с периферни устройства (някои с избран от потребителя защитен достъп), наличие на контролер
за прекъсванията с програмируем
приоритет, възможност на осигуряване на импулси с широчинноимпулсна модулация на всички I/O, изводи със
значителен ток (High-Drive Pin). Към
това се прибавя работата на периферните устройства с по няколко
десетки прекъсвания.
Приложенията са аналогични на
предните два вида микроконтролери, но 32-битовите се използват
значително повече в „интелигентни“
измервателни прибори за електричество, вода, газ (Smart Meters), в сложни медицински прибори и други системи, изискващи по-големи изчислителни ресурси.
В табл. 3 са включени няколко
типични микроконтролера, като II/О
е общият максимален ток на всички
I/O. Микроконтролерът на ред 1 има
освен дадените генератори и такива от RC тип с честоти 32 kHz, 115
kHz и 120 MHz, докато този на ред 3
е част от серия от 52 микроконтролера.
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Ï à ì å ò è (D M A ) [À Ö Ï ]

È íò åðô åéñè (I/O ) [II/O,m A ]

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

F la s h 2 5 6 k B ; R A M 3 2 k B 4 x U S A R T ; S P I 2 x I 2 C (3 6 ) -4 0 ¸ + 8 5 (7 x 7 x 0 ,8 5 ) [4 8 ]
(äà) [12b]
2
5
0
,
3
3
;
(
+
0
,
5
/
1
)
[
3
1
,
2
5
3
8
,
4
]
F
l
a
s
h
1
28kB; R A M 8kB
2xSPI; 2xSCI; LIN 2xI2C -40¸+85 (14x14x1,5) [80]
MCF51QE128CLK
F r e e s c a le
{1-16MHz; 32-38,4kHz}
[12b]
(70); [100]
3
2
m
a
x
;
(
±
1
)
[
3
2
7
6
8
H
z
]
F
l
a
s
h
1
2
8
k
B
;
R
A
M
1
6
k
B
R5F51103AGNE
R enesas
1,8-3,6 (1,7) [100]
SPI; RSPI; I2C; SMBus -40¸+105 (4x4x0,69) [36]
{2 0 M H z }
(äà) [12b]
E F M 3 2 H G 3 5 0 F 6 4 G -A -1 ,9 8 -3 ,8 (0 ,0 2 )
F la s h 6 4 k B ; R A M 8 k B (ä à ) 2 x U S A R T ; L E U A R T ; I 2 C ;
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 2 ,8 9 x 0 ,5 5 )
S ilic o n L a b s
4 -2 5 [3 2 7 6 8 H z ]
CSP36
[132]
[12b]
S M B u s (2 2 )
[3 6 ]
; 37kHz] Flash 64kB; EEPROM 2kB; 2xUSART; LRUART; 2xSPI;
-40¸+105
STM32L051R8
STMicroelectronics 1,65-[31,665(]0,29) 0,0{312-3-322M;(±H1z); [13k2HkzH-1zM
H z}
RAM 8kB (äà); [12b]
2xI2C; SMBus (51); [90]
(3 ,0 2 x 2 ,8 9 5 x 1 ,2 ) [6 4 ]
AT32UC3L0256

1 ,9 8 -3 ,6 (0 ,2 2 )
[174]
1 ,8 -3 ,6 (0 ,8 )
[1280]

f C P U , M H z ; ( f C P U ,A C C , % ) [ f L S I ]
{â ú í ø í è ã å í å ð à ò î ð è }

5 0 m a x [3 2 k H z ]

Микроконтролери с
управление на LCD
индикатори
Имат структурата на универсални микроконтролери с допълнителна
възможност за управляване на течнокристални индикатори (LCD), практически винаги от матричен тип.
Индикаторът се свързва към изходите на прибавения в микроконтролера
драйверен блок (LDC Driver), свързан
към неговата обща шина и консумиращ при работата си ток ILCD (с не
винаги давана в каталозите стойност). Необходимото напрежение за
работа на индикатора се осигурява
от друг блок (LCD Booster) с отделно
външно VLCD или ползващ това на
микроконтролера. Често VLCD може
да се регулира, като има до няколко
десетки фиксирани стойности с цел
промяна на контраста на изображението. Например при дадения на ред
6 от табл. 4 те са 8 през 0,1 V, докато в микроконтролера на ред 5 има
автоматично регулиране в зависимост от околната осветеност. Други особености са съществуването на
модели (дадените на редове 1, 4 и 6),
чийто драйвер може да управлява два
различни вида индикатори, необходимостта част от RAM да се отдели
за работата на индикатора (обемът
на отделените части понякога се
дава в документацията) и възможността някои микроконтролери (вж. ред
3) да осигуряват работата на индикатора в изключено състояние.

Микроконтролери за
работа със сензори за
докосване
Ползваните в продължение на по-

вече от столетие механични ключове и бутони в електрическите и
електронни устройства постепенно биват измествани от създаваните през последното десетилетие капацитивни сензори за докосване (Touch Sensor), които осигуряват желаното функциониране благодарение на промяната на паразитния им капацитет при приближаване с ръка. Регистрирането на
тази промяна изисква подходяща
електроника (Capacitive Touch
Detection Circuit), която напоследък
се вгражда като допълнителен блок
(Touch Sensor Control Unit) в някои
микроконтролери. Той увеличава незначително размерите на чипа на
микроконтролерите и тяхната
цена, а при задействане консумира
ток до няколко десетки µA,. Принципът на действието му е намаляване на броя на генерираните импулси при нарастване на паразитния капацитет. При това останалата част от действието на микроконтролера не се променя. Принципът на действие на сензорите
позволява задействането им и при
приближаване (Proximity Sensing),
което значително разширява областите на приложение.
Засега тази категория микроконтролери се използват най-често в
битови уреди, в системи за сградна
автоматизация, в медицински апаратури и др.
Типични микроконтролери са 8битовите PIC16F1554 на Microchip
Technology и C8051F9907 на Silicon
Labs, както и даденият на ред 6 от
табл. 4. Сред 16-битовите са
MSP430F6659 на Texas Instruments и
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Таблица 4. Микроконтролери с управление на LCD индикатори.
LC D M a t r i x
( V L D C , V ) [ I LC D , m A ]

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

MC9S08LL16

F r e e s c a le

2

ML610Q422P Lapis Semiconductor

3

PIC18F87K90

4

R5F10WMG

5

SiM3L164

6

STM8L152R8

Ð à ç ð å ä í î ñ ò ( V D D ,V ) ;
[Isl,mA ] {Idyn,mA /M H z}

f C P U ,M H z ; ( f L S I ) [ â ú í ø í è
ã å í å ð à ò î ð è ] {ï à ì å ò è }

È í ò å ð ô å é ñ è (D M A );
[I/O ] {À Ö Ï }

Hz; 32-38,4kHz] SCI; SPI; I2C [38] {12b} -40¸+85 (10x10x1,4) [64]
4x28; 8x24 (0,9-1,8) 8b (1,8-3,6); [0,35] {525} 1-10; ({3F2la7s6h8H1z6)k[B1;-1R6M
A M 2048B}
z ) {F la s h 3 2 k B ; R A M
16x50 (0,94-1,56) 8b (2,2-3,6); [0,15] {500} 0,03-4,2; (327618kH
B + 1 ,1 k B }

sh 128kB; RAM 4kB
Microchip
4x48
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M 1kB}
1
6
b
(
1
,
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5
,
5
)
;
[
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,
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5
]
R enesas
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24 {Flash 128kB+4kB; RAM 8kB}
{112,5}
3
2
b
(
1
,
8
3
,
8
)
;
[
0
,
1
8
]
0
50; (16400Hz) {Flash 256kB; RAM
S ilic o n L a b s
4x40
{140}
32kB}
4
x
4
4
;
8
x
4
0
(
2
,
6
3
,
5
)
1
6
;
(
3
8
k
H
z
)
[
1
1
6
M H z ; 3 2 7 6 8 H z ] {F la s h
STMicroelectronics
8 b (1 ,8 -3 ,6 ); [0 ,4 ] {2 0 0 }
[3 ]
64kB; R A M 4kB; E E PR O M 2kB}

R8C/3xT на Renesas, както и
SAML21E на Atmel при 32-битовите.

Микроконтролери с USB
Появиха се на пазара през последните няколко години като към ползваните структури на микроконтролери бе прибавен блок за обмен на
данни с USB 2.0 – практически винаги със скорост 12 Mbps (Full Speed,
FS), към която в някои модели (обикновено 8-битовите) е прибавена и
1,5Mbps (Low Speed, LS). Вътрешната връзка на блока е към шината на
микроконтролера, а за външната в
блока има приемо-предавател с познатите от интерфейса изводи D+
и D-. Част от микроконтролерите
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съдържат и блок за работа със сензори с докосване.
Типични приложения на тези микроконтролери са в цифровото управление на електродвигатели, преносими измервателни уреди, цифрови
таймери, термостати, дистанционно управление, аналогови и цифрови
сензорни системи.
Характерни 8-битови микроконтролери са серията PIC18F97J94 на
Microchip с 12 разновидности за LS
и FS и вграден блок за LCD индикатори, както и EFM8UB1 на Silicon
Labs също за LS и FS, но с допълнителна възможност за разпознаване
на USB зарядно устройство. От 16битовите може да бъде отбелязан
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UART; I2C [14] {12b}
2 x U S A R T ; S P I; I2C
(69) {12b}
2 x I2C ; 2 x C S I; L IN
4xUART (äà); {10b}
2 x S P I; I2C ; U A R T ;
USART (äà); {12b}
I2C ; 2 x S P I; S M B u s ;
3xUSART (äà); {12b}

-40¸+85 (14x14x1) [120]
-40¸+125 (9x9x0,9) [64]
-40¸+105 (12x12) [80]
-4 0 ¸ + 8 5 (5 ,5 x 5 ,5 x 1 ,2 ) [8 0 ]
-40¸+125 (7x7x0,55) [48]

MSP430F6659 на Texas Instruments,
който е част от серия от 8 микроконтролера и осигурява работа с FS.
Относителният дял на 32-битовите микроконтролери е по-голям в
сравнение с универсалните и сред
тях са R5F51138AGFM на Renesas за
LS и FS с допълнителна възможност
за зареждане на акумулатора на
съдържащия го прибор и осигуряване на функцията OTG (непосредствен обмен на данни между периферни устройства без участие на
процесора). Последният пример е
MKL27Z64VLH4 на Freescale за FS,
който в началото на 2015 г. е бил
микроконтролерът с най-малък консумиран ток (46 µA/MHz).
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Аналогови подходи
за удължаване на
експлоатационния срок
на акумулаторни батерии

З

Кевин Третър

а да се удължи максимално животът на една батерия, е необходимо да се вземат под внимание три
основни фактора: технологията, по
която е произведена батерията, цифровото управление на консумацията
и аналоговите методи за поддържане на ниско потребление на енергия.
Докато повечето разработчици са
запознати със силните и слабите
страни на различните батерии от
гледна точка на химичния им състав,
а също така и с цифровото регулиране, то най-често ролята, която аналоговите решения, осигуряващи пониско енергопотребление, могат да
играят за удължаване живота на батериите, не им е толкова добре позната.

Химичният състав на
батериите
Едно от ключовите решения при
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разработката на преносими електронни устройства е изборът на батерия според технологията, по която е произведена. Четири са основните видове най-често използвани за
тази цел акумулаторни батерии според химичния им състав – алкални,
никел-кадмиеви (NiCd), никел-металхидридни (NiMH) и литиево-йонни (LiIon), като всеки от тях има своите
предимства и недостатъци.
По правило, една напълно заредена алкална клетка осигурява напрежение от около 1,5 V. Това напрежение
намалява, когато се използва енергия
от батерията, и при 90-процентно
изтощаване ще падне на около 0,9 V.
Комбинацията от относително голям капацитет и голямо вътрешно
съпротивление прави алкалните батерии неефективни за приложения с
високо потребление на ток, като
например ръчни електроинструменти.
За приложения, свързани с консумация на големи токове, никел-кадмие-

вите (NiCd) батерии предлагат много устойчиво и евтино решение,
като осигуряват номинално напрежение от 1,2 V, намаляващо до 0,9 V
при изтощаване на батерията. Сред
характерните им недостатъци са
относително ниската енергийна
плътност и наличието на токсични
метали. Освен това, през определен
период от време е необходимо да се
разреждат изцяло, за да се предотврати образуването на големи кристали по плочите на клетката, което намалява живота на батерията
и влошава експлоатационните й характеристики (т. нар. memory effect).
За разлика от никел-кадмиевите,
никел-метал-хидридните (NiMH)
клетки са по-безопасни за околната
среда и осигуряват с около 40% поголяма енергийна плътност. Номиналното им напрежение е около 1,25
V и пада до под 1,0 V при изтощаване на батерията. Недостатъци на
NiMH батерии са значително по-високият темп на саморазряд в срав-
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нение с никел-кадмиевите, както и
ниската издръжливост при работа с
товари с периодично голямо повишение на консумацията и при екстремни температури.
В голяма част от преносимите
електронни устройства понастоящем се използват литиево-йонни
батерии. Една напълно заредена литиево-йонна клетка дава изходно
напрежение на празен ход от около
3,6 V, което намалява до към 2,7 V
при пълно изтощаване. Предимствата при използването на Li-Ion батерии са по-малкото тегло, по-високото изходно напрежение на клетката
и при литиево-полимерните разновидности - възможността да бъдат
формовани. Допълнително предимство на литиево-йонните и литиево-полимерните батерии е в това,
че тяхната енергийна плътност
продължава да нараства и понастоящем е около два пъти по-голяма от
тази на стандартните никел-кадмиеви, като цените им намаляват.
Основният недостатък на този химичен състав е, че батериите могат
да експлодират при претоварване.
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Тази основателна загриженост за
безопасността кара производителите в редица случаи да избират никел-метал-хидридни батерии, особено когато размерът и теглото не са
критичен фактор.

DC/DC преобразуватели
Да се разбират принципите на
работа на DC-DC преобразувателите
е важно за оптимизирането на работните характеристики на дадено
устройство. По правило, изборът е
между линейни стабилизатори, ключови стабилизатори и преобразуватели с натрупване на заряд (зарядни
помпи). Макар че има няколко вида
линейни стабилизатори, най-широко
разпространени в устройствата със
захранване от батерия са тези с
малко напрежение (LDO – Low Dropout
Voltage). При тях един P-канален проходен транзистор между входа и
изхода се използва като променлив
резистор с обратна връзка, чрез която се стабилизира дадено изходно
напрежение.
За сравнение, ключовият стабилизатор използва диод, индуктивност
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и транзистор, работещ в ключов
режим, който прехвърля енергията
от входа към изхода. Като схемно
решение ключовият стабилизатор
може да бъде понижаващ (buck), повишаващ (boost) или инвертиращ
(buck/boost). Понижаващият (buck)
дава стабилизирано изходно напрежение, което е по-ниско от входното и по това прилича функционално
на линейния стабилизатор с малко
напрежение (LDO); повишаващият
(boost) ключов стабилизатор дава
изходно напрежение по-високо от
входното; а инвертиращият (buck/
boost) дава стабилизирано изходно
напрежение за широк диапазон от
входни напрежения, които може да са
по-големи или по-малки от изходното.
При третия вид стабилизатори,
с натрупване на заряда (зарядните
помпи), се използва кондензатор за
съхранение на енергията, като плочите му чрез ключове се свързват
към входното напрежение. В зависимост от схемното решение, стабилизаторът с натрупване на заряда
може да удвои, утрои, инвертира,
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Таблица 1: Анализ на различните топологии на DC-DC преобразуватели.
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намали наполовина или дори да осигури изходно напрежение с произволно избрана стойност. Използването
на кондензатори за заряд и разряд с
цел прехвърляне на енергия означава,
че стабилизаторът с натрупване на
заряда може да осигури относително малък изходен ток, не повече от
няколкостотин милиампера.
Таблица 1 обобщава предимствата и недостатъците на всеки от
тези DC-DC преобразуватели и изборът на оптималното схемно решение ще зависи от параметрите на
конкретното приложение. Там, където дългият живот на батерията е
от съществено значение, ключов
стабилизатор с висок КПД може да
е най-добрият избор; докато в приложения с високо ниво на шума, обикновено изборът ще е в полза на линейния стабилизатор. При всички
положения обаче за постигането на
стабилни и добри работни характеристики е необходимо да се предвиди схемотехнически възможността
за управление на потребяваната
мощност.
DC-DC преобразуването предлага
редица методи за удължаване срока
на експлоатация на батерията. На
фигура 1 например е показано разполагането на кондензатор на входа и
на изхода на DC-DC преобразувател.
В този случай ключовият стабилиза-
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тор, който отваря и затваря входния ключ, може да доведе до рязко
покачване на тока през входния извод, което може да бъде минимално,
ако се монтира голям входен кондензатор като заряден буфер. Това може
да влияе върху срока на експлоатация
на батерията, защото, в зависимост от химичния й състав, вътрешното съпротивление може да стане
съществено и когато от батерията
импулсно се тегли голям ток, това
да доведе до значим пад на напрежение върху клетката. По-голям входен
кондензатор, монтиран между батерията и ключовия стабилизатор, ще
намали моментната стойност на
този токов импулс, съответно и
пада на напрежение върху батерията. Намаляването до минимум на
този пад може да удължи живота на
батерията, преди да е достигнато
минималното за съответния вид
електрохимична клетка изходно напрежение.
В устройства с ниска консумация,
които значително време са в режим
на очакване (standby) или в неактивен (sleep) режим, може да не е необходимо стабилизаторът да работи
непрекъснато. В такива случаи, използването на по-голям изходен кондензатор, осигуряващ необходимия
за товара малък ток, може да е поефективно от гледна точка на по-

требяваната енергия. Стабилизаторът работи в цикличен режим включен/изключен - като при включване кондензаторът се зарежда дотолкова, че да може да осигури тока
за товара в периодите на изключено
положение.

Цифрово управление на
консумацията
Динамичното пренастройване на
захранващото напрежение е друг
общоприет метод за максимално
удължаване на срока на експлоатация
на батерията. При работа с по-ниско напрежение един цифров товар,
микроконтролер примерно, се нуждае
от по-малък ток и поради това потребява по-малка мощност. Недостатъкът обаче е в това, че при
работа с по-ниско напрежение се ограничава бързодействието на микроконтролера и способността му да
осигурява достатъчна мощност на
изходите си. Динамичното пренастройване на захранващото напрежение позволява на микроконтролера да
работи при по-ниско напрежение и помалка консумирана мощност, когато
е в режим на очакване (standby) или в
неактивен (sleep) режим, и заедно с
това да превключи на по-високо напрежение, когато трябва да обработва или прехвърля данни. Този метод се прилага широко в изчислителната техника и в много други захранвани от батерия устройства, в които микроконтролерът работи в различни режими.
Съотношението между времето
в активен режим и времето в режим
на очакване (standby) или неактивен
(sleep) режим ще влияе и върху срока
на служба на батерията за всяко ус-
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Фиг. 1: Кондензатори на входа и изхода
на ключов DC/DC
стабилизатор.

тройство. Докато детекторите за
въглероден двуокис обикновено са
непрекъснато в активен режим, то
други устройства могат да останат в очакващ или неактивен режим
до момента, в който трябва да извършат определена операция. Примери за такива устройства, които не
са непрекъснато в активен режим са
„интелигентните“ водомери, дистанционните и детекторите за дим
с фотоприемник.

Управление на
консумацията в
аналоговата част
В интернет има много материали, целящи да помогнат на разработчиците да преценяват и управляват
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консумацията в цифровата част,
като използват различните режими
на микроконтролерите и като включват и изключват периферни модули
според нуждите. Следствията от
работата на микроконтролера непрекъснато в активен режим или пък
от вкарването му в неактивен
(sleep) режим и последващото му
събуждане за извършване на дадени
операции също са добре описани.
Що се отнася до регулиране на
потребяваната мощност в аналоговата част, вариантите не са толкова ясни.
Докато за системи, работещи
непрекъснато в активен режим,
продължава да е необходимо да се
избират аналогови интегрални схе-
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ми с възможно най-малко потребление на ток, то за устройствата,
превключващи между активен и неактивен режим, трябва да се отчита и токът по време на преходните
процеси при превключване. Може да
се окаже, че компонент с по-голямо
потребление на ток в активен режим, но с по-добро бързодействие, е
енергийно по-ефективен за по-дълъг
период от време спрямо друг негов
еквивалент, консумиращ по-малко
ток, но отстъпващ по бързодействие и съответно с по-дълги преходни процеси.
Изборът на подходяща батерия
според електрохимичната й технология и цифровите методи за управление на консумацията са съображения, с които разработчиците са добре запознати, когато целта е да се
удължи срока на служба на батерията. Прилагането на аналогови методи за намаляване на консумацията не
е толкова популярно, но може да играе съществена роля за по-дългия
живот на батерията и оптимизирането на експлоатационните характеристики на устройството.
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Развитие на
технологиите за машинно
зрение в индустриалната
автоматизация
П

рез последното десетилетие
технологиите за машинно зрение
значително са се развили и са се
превърнали в незаменим инструмент
на производствената автоматизация. Днес те осигуряват богати
възможности за безконтактна инспекция и идентификация на разнообразни по тип изделия и компоненти,
прецизно измерване на размери, детекция на дефекти, разчитане на
етикети, баркодове и друга кодова
символика, проследяване на продуктови партиди, както и направляване на роботи и други автоматизирани машини по време на pick-andplace операции, асемблиране и други
сходни манипулации. Днес системи за
автоматизирана инспекция се използват в редица индустрии, сред които производство на полупроводникови и медицински изделия, електроника, фармацевтични продукти, авто-
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мобилни компоненти и потребителски стоки, в опаковъчната промишленост, логистиката и др.
Практиката в областта показва,
че системите за машинно зрение
демонстрират най-добри резултати,
когато са интегрирани в самия производствен процес, например за контрол на оборудване или като елемент от затворена управляваща
верига. Такова приложение на технологията е например инспекцията на
повърхностен монтаж на компоненти върху печатни платки в електронното производство.

Перспективи пред
системите за машинно
зрение
Съвременните системи за машинно зрение са много по-ефективни,
лесни за управление, достъпни ценово и мултифункционални от първите
такива решения, навлезли преди го-

дини в масовата производствена
автоматизация. Днес все повече
производители инвестират в закупуване и внедряване на технологии за
автоматизирана инспекция и идентификация не само в нови, но и в
съществуващи производствени линии.
Експертите в областта очакват
паралелно с технологичното им развитие, броят и спектърът от приложения на системите за машинно
зрение да продължат да нарастват
през следващите години. За да стане тази прогноза реалност обаче,
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системите на бъдещето трябва да притежават три
основни характеристики, убедени са пазарните анализатори в сферата на производствената автоматизация.
На първо място, те трябва да са достатъчно бързи, за
да се справят с постоянно нарастващите темпове на
индустриалното производство. Второ, новите системи за машинно зрение трябва да позволяват лесна и интуитивна интеграция, инсталация и експлоатация. И не
на последно място, технологиите за автоматизирана
инспекция през идните години трябва стават все поинтелигентни и гъвкави, за да успеят да се адаптират
към постоянно усложняващите се производствени операции. Дори актуалните предложения на пазара днес да
не разполагат с всички тези качества в пълна степен,
няколко техни характеристики бележат пътя на бъдещото им развитие в очакваната посока.

По-бърз и отзивчив хардуер
От своето начало до днес, индустриалните технологии за машинно зрение са с нарастващо съотношение
цена/ефективност. Те са базирани на все по-мощни и
компактни процесори, достигащи тактова честота от
порядъка на гигахерци. По-високите скорости на визуална инспекция, която усъвършенстваните хардуерни компоненти опосредстват, позволяват непостигана досега производителност на автоматизираните линии и все
по-голяма гъвкавост и издръжливост на индивидуалните
устройства за машинно зрение. В процеси и операции, в
които темповете на продукцията се лимитират от
механични ограничения, възможностите за високоскоростна визуална инспекция осигуряват значителен резерв
от процесорна мощ, който може да бъде утилизиран при

необходимост. Този резерв позволява разработването
на по-интелигентни инструменти за машинно зрение,
които могат да опростят значително системното
програмиране и да се адаптират и към по-сложни процесни вариации.
До неотдавна системите за визуална инспекция осигуряваха само двоична обработка на чернобели изображения с ниска резолюция. Днешните усъвършенствани
решения могат да работят с изображения с много висока резолюция, като в тях се използват сложни изчислителни алгоритми и операции като математическа морфология и др. В допълнение са възможни много повече от
една паралелни операции, извършвани върху дадено изображение, в рамките на един фрейм или кадър.

Новите технологии за машинно зрение
позволяват завъртане на изображението в реално
време в синхрон с реалното въртене на инспектирания
детайл. За „реално време“ доскоро при технологиите за
визуална инспекция се считаше стандартната в телевизионното разпространение кадрова честота от 25
Hz. Съвременните дигитални камери за машинно зрение,
които работят при по-високи скорости обаче, се нуждаят от обработка на изображенията в по-бързо от „реалното време“. Хардуерните възможности на новите технологии позволяват нестандартни високи скорости на
заснемане и обработка на визуални данни. Възможно е
както обработването на по-голям обем от данни, снет
със стандартна скорост от изображения с по-висока
резолюция, така и на същия обем данни от визуален
материал със стандартно качество, но снет при много
по-високи скорости.
Технологичните подобрения в областта на хардуера
за машинно зрение водят до налагането на пазара на
системи с все по-компактни размери. Така от огромни
установки за визуална инспекция днешните инструменти за машинно зрение са се смалили до единични платки
с размери от порядъка на няколко милиметра. Освен с повисок капацитет и ефективност, новите хардуерни
технологии се отличават и с много по-ниска консумация
на енергия. Така хардуерните конфигурации стават все
по-достъпни ценово, все по-опростени и икономични,
което позволява „доближаването“ им (в пряк и преносен
смисъл) до производствения процес.

Смарт камери
Водеща технологична тенденция в областта на системите за машинно зрение са интелигентните (смарт)
камери. Те представляват индустриална система за
визуална инспекция от типа „всичко в едно“, при която
всички необходими компоненти са побрани в компактен
корпус с изключително малки габаритни размери. Тези
решения разполагат с цифрова периферия и индустриални комуникационни технологии за безпроблемна интеграция в съществуващи производствени платформи за
автоматизация.
Смарт камерите типично се състоят от: сензор за
изображения (CCD- или CMOS матрица), схема за дигитализация на снетото изображение, процесор, памет за
програмно осигуряване и съхранение на данни, комуникационен интерфейс (RS232, Ethernet и др.), вградени цифрови входове и изходи, в отделни случай оптична система и осветително LED устройство, вградена приложноориентирана операционна система в реално време и др.
Изключително лесни за експлоатация, индустриални-
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те смарт камери за визуална инспекция се отличават с огромен процесорен ресурс в компактни размери,
усъвършенствана интегрираност,
бързодействие и индустриален IP 67
корпус, който позволява приложението им в широк спектър от индустриални среди със специфични условия.
Смарт камерите са базирани на
последните достижения в технологиите за машинно зрение и осигуряват усъвършенствани възможности
за визуална инспекция и идентификация и се оказват подходящо решение
дори за най-високоскоростните производства. Всички необходими за
визуалната инспекция операции се
извършват в компактния корпус на
самата камера. Най-съвременните и
компактни модели смарт камери се
отличават с резолюция, която достига до 5 мегапиксела, цветни и
монохромни версии в зависимост от
изискванията на приложението и
непостигани досега скорости на визуална инспекция. Основни предимства на смарт камерите са тяхната компактност и лесна интеграция,
както и лесното валидиране в редица сектори като автомобилостроене, фармация и други, в които този
процес типично е сложен.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

PC-базирана визуална
инспекция
През последното десетилетие PCбазираните системи за визуална инспекция също са широко разпространени в индустрията поради нарастващите скорости на стандартните
компютърни процесори. Ключово предимство на тези технологии е
възможността за комбиниране на
софтуерни и хардуерни компоненти
от различни производители в обща
система за машинно зрение. Основен
плюс е и универсалността на PC-компонентите както за персонални потребителски, така и за индустриални компютърни конфигурации, работещи под стандартни операционни
системи.
Модулният характер на компонентите за визуална инспекция и все подостъпните им цени позволяват на
потребителите в областта на производствената автоматизация сами
да конфигурират персонализирани PCбазирани системи за машинно зрение,
както и да ги мащабират спрямо обемите и темповете на производство.
Внедряването на цялостна, готова за
инсталиране система за визуална
инспекция от оторизиран доставчик,
разбира се, би решила много потен-
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циални проблеми и разходи, свързани
с евентуални технологични и технически несъответствия между отделните компоненти.

Достижения в областта
на графичните
технологии
Последното поколение графични
енджини позволява „побирането“ на
цялостна визуална система на единична PCI (Peripheral Component
Interconnect) платка. Новите компактни системи са достъпни като автономни модули с „plug-in“ възможности за свързване към базовата платформа (чрез слот).
Благодарение на тези възможности е възможно прехвърлянето на
сложни операции, свързани с визуална обработка, като мониторинг и
контрол на продукцията, от PC-базираната система към автономните
графични подсистеми за машинно
зрение, което намалява натоварването на централния процесор. Чрез
свързването на множество автономни графични модули с различни
спецификации към една компютърна
базова платформа, могат да се реализират паралелно с един и същи
изходен ресурс широк набор от опе-
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рации, засягащи различни аспекти на
визуалната инспекция.
Съвременните графични подсистеми типично работят под многозадачна операционна система в реално време, която позволява извършването на изчерпателна гама
от задачи в областта на машинното зрение. Това осигурява значително предимство пред конвенционалните PC-базирани системи, които използват стандартни операционни
системи без възможности за работа в реално време.
За разлика от широко използваните доскоро мултимедийни фрейм
грабери (графични карти за запис и
обработка на видеосигнали), едноплатковите графични подсистеми
позволяват работата на една базова платформа с множество различни входящи устройства, като аналогови видеосистеми, дигитални камери и др. Разработени специално за
системи за машинно зрение, тези
продукти позволяват превключване
на сигнала между успешно заснети
кадри, което невинаги е налично
като възможност при мултимедийните грабери.
Основни предимства на plug-in
графичните подсистеми са по-лесната интеграция в индустриалните
комуникационни мрежи, както и потенциалът за отдалечен мониторинг и диагностика на системата за
машинно зрение и отделните й компоненти.

Улеснено внедряване и
експлоатация
Интуитивното управление на
една индустриална система отдавна не означава само опростен графичен интерфейс. Съвременните инте-

66

лигентни технологии за машинно
зрение намаляват потребността от
експертни познания на персонала и
позволяват бърза и лесна интеграция
в производствената автоматизация, както и усъвършенстван последващ контрол.
Повечето достъпни на пазара високотехнологични решения включват
вградени графични потребителски
интерфейси и множество лесни за
избиране опции за персонализиране на
приложението съобразно конкретните изисквания. Тези възможности
позволяват генерирането на индивидуални програми за визуална инспекция за дадени производствени линии
или продуктови партиди, задаване на
широк набор от работни параметри
и признаци за проследяване, събиране,
архивиране и извеждане на данните
от инспекциите в хронологичен план
и лесно локализиране и изолиране на
дефектни продукти или цели партиди от производствения цикъл.

Приложенията за
машинно зрение в
съвременните
производства
могат условно да бъдат описани
като последователност от операции, изпълнявани от високоефективни, гъвкави и интелигентни, ориентирани спрямо конкретната задача
инструменти. Те извършват високоскоростна комплексна обработка
и анализ на изображения с висока
резолюция и визуални данни с големи
обеми, като намесата на оператор
в целия процес е елиминирана или
минимална. Това значително повишава нивото на автоматизация в модерните индустриални съоръжения и
свежда до минимум рисковете от

пропускане на дефектни, неправилно
етикетирани или повредени продукти, свързани със субективния човешки фактор.
Днес системните интегратори и
OEM производителите разработват
все по-персонализирани потребителски интерфейси за отделните производствени операции или индустрии, улеснявайки и ускорявайки допълнително внедряването им в индустриалната автоматизация. Най-често те са базирани на действащите
в дадения отрасъл стандарти, като
така правят покриването на изискванията им значително по-лесно.
Една от последните разработки
в областта, която скъсява периода
на разработка и времето за интеграция на системите за машинно зрение, е компонент-базираният софтуер. Той включва всички базови функционални блокове и библиотеки, необходими за генерирането на програма за автоматизирана инспекция,
като така позволява на потребителите сами да програмират оборудването си и да персонализират работата му.

Възможности за бъдещо
развитие на
технологиите за машинно
зрение
Описаните дотук технологични
тенденции в областта на софтуера
и хардуера за машинно зрение ще
продължат да се развиват динамично и в бъдеще, убедени са експертите в областта на автоматизираната визуална инспекция. По-високите
капацитети и скорости на работа
на хардуерните компоненти, нарастващата интелигентност на софтуерните инструменти и голямото разнообразие от персонализирани решения за машинно зрение за
конкретни задачи в индустриалното
производство ще позволят по-прецизни операции, по-малко разходи,
свързани с дефектна продукция, и повисоко ниво на автоматизация в
бъдеще.
Благодарение на намаляващите си
цени и усъвършенствани възможности по отношение на скоростта,
издръжливостта, лесната интеграция и експлоатация, технологиите за
машинно зрение са достигнали етап
от своето развитие, в който са се
превърнали в задължителен инструмент на производствената автоматизация с дългосрочна разходна ефективност, който носи множество
ползи за производителите.
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3D сканиране продукти и доставчици
Като продължение на темата 3D сканиране от брой 6/2015 на сп. Инженеринг
ревю представяме коментари на водещи компании, предлагащи решения с
приложение в областта.
Системата RoboScanner е
подходяща за взискателни
инженерни приложения
Основните услуги, които АДА 3Д
предлага в областта на инженерните
приложения на 3D сканирането, са
обратно проектиране (реинженеринг)
на физически детайли до CAD модели,
качествен контрол (инспекция) на
точността на геометричните размери при производство, извършване на
нестандартни измервания, както и
общо 3D сканиране за документиране
и архивиране или за целите на копиране, скалиране и редактиране чрез 3D
принтиране, фрезоване или гравиране.
За извършването на тези услуги се
използва основно иновативна мобилна
роботизирана система RoboScanner с
индустриално качество, предназначена за безцветно 3D сканиране със
структурирана светлина на обекти с
малка и средна големина. Системата
позволява бързо многостранно 3D сканиране с резолюция и точност от порядъка на 0,05-0,2 мм за обекти до 0,5
м и точност от няколкостотин микрона за обекти до 1,5 м, което я прави
подходяща дори и за взискателни инженерни приложения.
Една от сравнително често ползваните услуги на нашия пазар е реинже-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

нерингът на съществуващи изделия,
детайли или елементи. Високата точност на 3D данните от сканирането
ни дава възможност на тяхна база да
моделираме акуратно сложни
повърхнини, което с класически инструменти като шублер е трудно или
практически невъзможно. Използвайки
различни техники като създаване на
полилинии от повърхността, извличане на геометрични примитиви,
NURBS-моделиране и други, създаваме
CAD модел, който следва с относително висока точност 3D сканираните
повърхности. Резултатният модел
може да бъде подаден на различен софтуер за анализ, допълнителни модификации (например в Solidworks), бързо
прототипиране чрез 3D принтиране
или към CAM пакет за изработка.
Друго, предлагано от АДА 3Д решение с приложение на 3D сканирането, е съпоставяне на данните от 3D
дигитализирането с предоставен
CAD модел или с предишни сканирани
данни за обекта и изготвяне на отчети за установените отклонения, деформации, износвания и корозии на
повърхностите. Резултатите предоставяме под формата на различни
видове инспекционни PDF доклади,
като например цветова карта на
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отклоненията и анализ на сечения,
което е бърз и лесен начин да се верифицира геометричната правилност
на произведените обекти спрямо зададените допуски.
Освен инспектирането на данни от
3D сканирането фирмата предлага и
снемане от тях на всякакви линейни
размери, радиуси на криви и повърхнини, междуцентрия и други геометрични характеристики (планарност, сферичност, цилиндричност), както и т.
нар. gap and flush измервания на слож-
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ни изделия от няколко компонента,
при които правилните отстоянията
между определени повърхнини са от
важно значение.
От перспективата на над 20-годишния ни опит в разработката за
международния пазар на софтуер за
3D сканиращи системи и обработка
на данни, която е основната дейност
на нашата фирма, смятам, че технологиите, подходящи за обекти до няколко метра, които са се наложили
като индустриален стандарт конкретно в областта на инженерните
приложения, са тактилното и лазерното сканиране с 3-5 осни CMM (найголяма точност), линейни лазерни скенери на артикулирани трикоординатни измерващи ръце (най-голяма гъвкавост) и в донякъде по-малка степен
скенерите със структурирана светлина (най-голяма бързина), като основното им приложение е за извършване
на качествен контрол при производството, доста по-рядко за ре-инженеринг. Една все повече очертаваща се
като перспективна технология е роботизираното 3D сканиране за целите на автоматизирана инспекция,
поради което и АДА 3Д от няколко
години разработва под формата на
джойнт-венчър с немския ни партньор
Descam такова интегрирано решение
с използването на т.нар. колаборативен робот. Системата RoboScanner
вече се предлага на пазара, засега найвече в Германия.
Темповете на навлизане на 3D сканирането в индустрията на българския пазар на този етап са обусловени
от недостатъчна популярност на приложенията, които предлагат; относително малкия брой машиностроителни фирми в страната и невинаги адекватната им степен на модернизация;
ценовите нива на предлаганите качествените индустриални системи и
нуждата от квалифициране на кадри за
пълноценното им ползване. Може да се
каже, че пазарът не е голям, но въпреки
това има предлагане на основните
видове 3D сканиращи системи, макар
и от ограничен брой фирми.
Юрий Радков, управител на АДА 3Д

Предлагаме 3D скенери, които
са бързи и лесни за ползване
Би Ту Ен ЕООД предлага три различни марки 3D скенери. Те се делят
на две групи – любителски и професионални 3D скенери. Всички те са преносими и ръчни.
Към любителския клас спадат скенерите на 3D Systems – Sense и на
Fuel3D – Scanify. Ръчният 3D скенер
Sense от 3D Systems е достъпен и
лесен за използване, дори от потребители без предишен опит в 3D сканирането. С максимална резолюция 0.9
мм и точност до 1,0 мм, обем на сканиране от 0,2 до 3 м и обхват от 0,35
до 3 м. Поддържа се както от
Windows, така и от Mac. Освен че
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улавя цветове/текстура, 3D скенерът пристига с безплатен софтуер за сканиране.
Друга разновидност на този 3D
скенер е iSense, който е с почти същите параметри, но е значително помалък и се използва в комплект с
iPhone или iPad.
SCANIFY от Fuel 3D е също ръчен
3D скенер, който позволява бързо и
лесно улавяне на 3D модели на обекти
от ежедневието. Той се отличава с
това, че е високоскоростен: улавя 3D
изображения за 1/10 от секундата,
притежава висока резолюция: до 350
микрона, пълноцветен е и е гъвкав:
експорт в различни формати.
Професионалните скенери, които
Би Ту Ен ЕООД предлага, са от Artec
Group, на които са и официален
представител за България. Те са основно два вида – Artec EVA и Artec
Spider. Двата 3D скенера имат способността да улавят текстура с резолюция до 1,3 МР и цветове с 24 bpp.
Също така и двата са ръчни, преносими и с тегло 0,85 кг. Работят със
структурирана светлина (без лазер).
Точността при Artec Spider e 0,05 мм,
докато при Artec EVA е 0,1 мм. Този
разлика до някъде се дължи и на работната дистанция, с която работят
скенерите – 0,17 – 0,35 м за Spider и
0,4 – 1 м за EVA.
Artec Spider улавя детайли с резолюция до 0,1 мм, 7,5 кадъра в секунда
и 1 000 000 точки/секунда. Изключително подходящ за дигитализиране на
сложни детайли или обекти с остри
ръбове. Това го прави перфектното
решение за масовото производство
и индустриалния дизайн, където високата прецизност и малките детайли
са от голяма необходимост.
Artec EVA постига резолюция от 0,5
мм и заснема обекта с 2 000 000
точки/секунда. EVA е подобен на видео
камера, която улавя в 3D. Можете да
обикаляте около обекта и да записвате с 16 кадъра в секунда и всеки кадър
е 3D изображение. Тези кадри са подравнени автоматично в реално време,
което означава, че докато сканирате,
виждате коя част е заснета и коя се
нуждае от повече внимание.
Скенерите улавят обектите без
задължителни "таргети". Способността им да анализират еднакво бързо
както геометрията на обекта, така
и текстурата, ги прави много бързи
и лесни за използване. Намират приложение в автомобилната индустрия,
медицината, запазване на културното
наследство, компютърната анимация,

дизайн, образование, обратно инженерство, криминалистика, архитектура и контрол на качеството.
Към настоящия момент Artec Group
са сред водещите производители на
3D скенери в света. Предоставяйки
най-актуалните разработки на технологията за 3D сканиране със структурирана светлина, Artec Group оглавяват тази сфера и се налагат все повече като марка, на която може да се
разчита. Демонстрации и услуги със
скенерите от Artec Goup се извършват от Би Ту Ен.
Боян Пехливанов, управител на Би Ту Ен

Лазерният скенер FARO Focus3d X 130 извършва тримерни
заснемания на метални
конструкции, архитектурни
обекти и машини
ИХБ ШипДизайн успешно внедри
технология за 3D лазерното сканиране, което предлага бърз, надежден и
евтин метод за дигитализиране на
съществуващи конструкции и системи с точност, която не може да се
постигне с традиционните методи
на замерване. Компанията е част от
групата на Индустриален Холдинг
България. Дейността й включва проектиране на индустриални и морски
съоръжения, инженеринг и консултантска дейност.

Лазерният скенер FARO Focus-3d X
130 извършва тримерни заснемания
на метални конструкции, архитектурни обекти и машини. Инженерите на
фирмата изследват интегрирането
на получените данни в специализиран
софтуер и генерират триизмерни
модели на реалните обекти. Възможността за пространствени конфликти (колизии) е напълно предотвратена, тъй като получените модели се
използват за реално разполагане на
ново оборудване и конструкции в
съществуващите съоръжения. Методиката се използва и за проверка на
готови изделия спрямо техническия
проект – удостоверяване на размери
и форма; в случаи на липсващи или различаващи се от реалния обект черте-
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жи - при преоборудване на промишлени предприятия, съоръжения и инсталации.
3D лазерната технология спестява време и пари при проектирането и
реализирането на проектите и гарантира точността на тяхното изпълнение.
Георги Василев, ръководител Отдел
"3Д Лазерно Сканиране - Ретрофит и
Mодернизация", ИХБ ШипДизайн АД

Trimble TX8 предоставя
висококачествени резултати
в индустриалните измервания
и инженеринга
Солитех АД e официален представител за България на Trimble Navigation
Ltd, USA – световен лидер в иновациите и производството на прецизни
GPS/GNSS приемници, геодезическа
техника, специализиран софтуер, системи за автоматизирано наблюдение
на деформации, автоматично управление на строителни машини, полеви
компютри и др. Солитех АД предлага
3D лазерни сканиращи системи за
бързо и лесно събиране на триизмерни детайлни данни, представляващи
пространствени характеристики на
физически обект (форми и площ на
повърхността, размери), местоположение в пространството и др.
3D скенерите Trimble се използват
в много приложения като геодезия
(проектиране, геодезическо заснемане,
3D визуализация на обекти, високоточни измервания на всякакви детайли от сканирания обект (дължини, превишения), документиране на обекти,
изчисление на обеми), създаване на
разрези на обектите, реставрация на
паметници на културата, архитектура (високоточно заснемане на фасади,
интериор), археология, индустрия, инженерни дейности, криминалистика и
мн. др.
Част от 3D решенията на Trimble
са: скенер Trimble TX8, сканираща тотална станция Trimble VX и ръчен скенер Trimble DPI-8.
Trimble ТХ8 налага нови стандарти за производителност и лекота
при бързото събиране на 3D данни (3минутно сканиране, 1 млн. точки/
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сек., обхват 340 m). Trimble TX8 предоставя висококачествени резултати в индустриалните измервания, инженеринга, строителството, съдебната медицина и др. приложения, изискващи много голяма точност и гъвкавост.
Trimble VX пък съчетава в себе си
няколко интегрирани технологии за
съвременни оптични измервания, координатна обработка на изображения и
3D сканиране. VX е с ъглова точност
на измерване 1", обхват на сканиране
1 m - 250 m и притежава технология
Trimble VISION за стрийминг видео.
Получавате съвременни 3D модели и
3D повърхнини, извършени с фотореалистични текстури, както и изобилие
от данни, предоставени от сензорите за пространствени изображения
на Trimble.
Trimble DPI-8 е най-новият, олекотен и удобен за ползване ръчен 3D
скенер за строителството, който
може да се ползва и само с една ръка.
Високата резолюция на камерата на
DPI-8 и мощният Android таблет предоставят леснодостъпно решение за
всеки.
Предимствата на лазерното 3D
сканиране пред традиционните методи за сканиране са: изключително
висока точност и детайлност, 3D
изображения, висока скорост на сканиране. Не е необходимо повторно
сканиране на обекта. Всичко това
води до поне 60-70% оптимизиране
на времевите и финансови разходи,
значително подобряване качеството
на крайния продукт и намиране на
подход към задачи, решението на
които с други средства би било трудно/невъзможно. Чрез 3D технология-
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та се дава възможност за сканиране
на труднодостъпни обекти, висока
безопасност при работа, пълнота на
3D данните, която би могла да се
ползва и за други цели.
Лазерното 3D сканиране е най-новата прогресивна технология за създаване на изключително точни триизмерни изображения на реални обекти
и отделните им части. Това е процес
на превръщане на физически обекти в
цифрови модели. Скенерът събира цифрови данни и създава облак от точки
(с изключително точна информация за
обекта, вкл. и при наличие на сложна
пространствена геометрия), докато
софтуерът го преобразува в цифров
3D обект с висока точност.
3D скенерите Trimble, налични на
българския пазар, са приложими, ако
дейността ви е свързана с CAD моделиране, мащабиране на обекти, реинженеринг, нестандартни измервания,
цифров архив на сложни обекти, интериор и др.
Технологията за 3D лазерно сканиране активно се използва за изпълнение на редица технически задачи в
актуални области като: строителство и експлоатация на сгради и съоръжения, архитектура, управление на
пътища, археология, инженерни дейности, развлекателна индустрия (филми,
видео игри), др. В строителството,
технологията помага да се събере
точна информация за различни проекти, използвани за целите на 3D моделирането, оптималното планиране,
мониторинга на състоянието на обекта, цифровия му архив и неговата
експлоатация.
инж. Росен Петков, изпълнителен
директор на "Солитех" АД
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осветление

LED осветление
за химическата
промишленост
О

бектите в химическата индустрия изискват специално осветление, подходящо за експлоатация в потенциално корозивни или експлозивни среди, както и при екстремни
температурни условия. В химическите съоръжения, в които се борави с
леснозапалими вещества, експлозивни газове и други нестабилни химични субстанции, от критично значение е осигуряването на безопасността на сградните инсталации, включително на осветителните. Те трябва да са взривозащитени, влаго- и корозионноустойчиви и да разполагат
с допълнителни специфични качества
като висока механична издръжливост, пожаробезопасност, дълъг експлоатационен цикъл и др.
В допълнение, към химическата
промишленост, подобно на всички
останали енергийно интензивни индустрии, се отправят все по-строги
изисквания за намаляване на консумацията на електроенергия, елиминиране на излишните загуби и повишаване на енергийната ефективност с
цел намаляване на оперативните
разходи и въглеродния отпечатък на
производствата.
Така подобряването на сигурнос-
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тта и нуждата от разходно ефективни решения се явяват предпоставка за инициирането на проекти
по ретрофит на амортизираните
осветителни системи и тела с влошена безопасност със съвременни
светодиодни осветители.

Предимства на LED
осветлението
Благодарение на множеството си
доказани в практиката предимства,
LED осветлението все по-често се
използва за осветяване на индустриални обекти в редица отрасли. Допълнителен фактор, ускоряващ внедряването на светодиодните технологии в промишленото осветление, е
постоянно намаляващата цена на
осветителните модули и компоненти. Повишеното им търсене в индустрията през последните години
доведе и до редица нови разработки
по отношение на дизайна и производствените технологии.
С голяма популярност се ползват
LED осветителите в химическата
промишленост поради тяхната висока ефективност и подобрена безопасност. Така в дългосрочен план
ползите от експлоатацията многократно надхвърлят разходите за
закупуването и инсталирането им.

LED осветлението е достигнало
фаза в развитието си, в която предлага необходимата за тази специфична индустрия комбинация от разходна, енергийна ефективност и безопасност.
Светодиодните индустриални осветители на пазара днес са с много
по-висока светлинна мощност на пониска цена, с по-голям избор от цветни температури, по-голямо разнообразие от модели, корпуси и монтажни технологии. Новите разработки в
областта на оптиката, полупроводниковите технологии и материалите
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за изработка на светодиодни осветители допълнително спомагат за все
по-масовото разпространение на
тези решения в индустрията.
Сред основните предимства на
LED осветлението са неговата дълговечност, устойчивост на различни
влияния на средата, надеждност дори
при екстремни условия, почти нулево
негативно въздействие върху околната среда и намалена нужда от поддръжка. В допълнение, сериите индустриални LED осветители, достъпни
на пазара, се отличават с висока устойчивост на влага, прах, корозия,
високи или ниски температури, пожаро- или взривоопасна атмосфера и др.
Така тази технология се превръща в
предпочитан избор за химически
съоръжения с опасни среди, където
масово използваните доскоро металхалогенни осветителни тела и живачни лампи и баласти се оказват крайно неефективни.

Ефективност на
индустриалните LED
системи за химически
съоръжения
Чрез преоборудване на химическите заводи с LED промишлени осветителни тела като директен заместител на съществуващото осветление
могат да бъдат постигнати високи
нива на безопасност и икономии на
енергия. Новото поколение светодиодни осветители за индустриални
съоръжения позволява не само ръчно,
но и отдалечено, както и централизирано управление и дори димиране
на индивидуални осветителни тела
в зависимост от потребностите.
Тези потребности могат да бъдат
прецизно контролирани посредством сензори за движение и присъствие в отделните помещения и
зони на сградата, като така се избягват ненужни разходи за енергия и
излишно осветяване на неизползвани зони. С цел повишаване на енергийната ефективност на светодиодните осветители в съоръженията е
препоръчително да се инсталират и
сензори за дневна светлина. При поголемите и комплексни индустриални обекти сензорните и осветителните решения могат да се комбинират в безжично свързана интелигентна система с автоматично софтуерно управление, което предоставя
опции за мониторинг на статуса,
потреблението и поведението на
всяко отделно осветително тяло.
В допълнение към по-високата
ефективност на светодиодната
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технология в сравнение с конвенционалното (метал-халогенно, луминесцентно и др.) осветление, тези
възможности значително повишават рентабилността на проектите
по ретрофит на осветителните
системи и се изразяват в намалена
консумация на електроенергия и директни спестявания от оперативни
разходи. Така със сравнително ниски
първоначални вложения могат да
бъдат реализирани значителни икономии и ползи в дългосрочен план,
както и по-висока гъвкавост на осветителните приложения.

Ползи от светодиодното
осветление в химическата
промишленост
Инсталацията на LED осветление
в химическата промишленост носи
множество директни и индиректни
ползи за собствениците, мениджърите и персонала благодарение на подобрените характеристики на светодиодните осветители в сравнение с конвенционалните. LED телата не просто използват по-малко
електроенергия от традиционните
си аналози, но и осигуряват по-висок
светлинен поток за единица електрическа мощност (измерван в лумени на ват). Жизненият цикъл на светодиодите достига 50 хил. часа,
което в пъти превъзхожда експлоатационните възможности на луминесцентните и метал-халогенните
лампи и спомага за много по-рядка
нужда от подмяна. В допълнение, LED
осветлението не изисква почти никаква поддръжка, което в химически
съоръжения с комплексен интериор
(различни обособени зони, много оборудване и високи тавани) представлява огромно облекчение за фасилити мениджърите.
Сред най-значимите ползи от светодиодните осветители в химическата индустрия е намаленото термично въздействие на технологията.
Промишлените LED тела не генерират почти никаква топлина, дори
при изключително дълга и непрекъсната експлоатация за продължителни периоди от време. Това намалява
нуждата от интензивно кондициониране на въздуха и свързаните с него
допълнителни разходи. Това предимство на светодиодите играе огромна роля и за тяхната повишена безопасност в зони, в които се работи с
лесно възпламеними химически субстанции.
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Темата продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю.
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Системи за отвеждане
на дим и топлина в
индустрията
С

истемите за отвеждане на дим
и топлина, наричани още „ОДТ системи“, играят важна роля в защитата на служителите и оборудването
в индустриалните обекти. В случай
на пожар естествените и механични ОДТ системи отвеждат горещите и отровни изпарения и дима от
сградата, като подпомагат органите на противопожарната охрана в
прилагането на мерки за пожарозащита. Сложни фасадни решения осигуряват насочени струи от чист
въздух, предотвратявайки например
напълването на даден етаж с пушек,
за да могат хората там да бъдат
евакуирани.
Пораженията, нанесени от огъня
от дима по време на пожар, могат
да доведат до съществени загуби за
индустриалните предприятия. Сред
тях са прекъсвания на производствения процес, загуба на клиенти, а в найлошия случай – опасност за здравето и живота на персонала. Ето защо
в случай на пожар системите за
отвеждане на дим и топлина трябва да заработят моментално, без
блокировка или повреда. Редовната
и професионална поддръжка на цялата система е жизнено важна за осигуряване на оптимална безопасност
за служителите и материалните
активи.

Превантивна защита от
пожар
Терминът „пожарозащита“ покрива всички мерки, които се предприемат в случай на пожар, за да се преодолеят опасностите, които той
създава. От друга страна, „превантивната защита от пожар“ обхваща мерките, насочени към предотвратяване на възникването на пожар
или на неговото разпространение,
както и към поддържане на маршрутите за евакуация в добро състоя-
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ние. Целта е да се попречи на разпространението на пожара за достатъчно дълго време, за да могат хората
да излязат от обекта сами или да се
осигури на противопожарната охрана достатъчно време, за да организира евакуацията им. Системите за
отвеждане на дим и топлина спадат
към средствата за превантивна защита от пожари в бита и индустрията.
По време на пожар, в резултат
на горенето се образуват значителни количества изгорели газове и
топлина. Най-важната задача на
ОДТ системите е да отведат тези
продукти на горенето извън сградата колкото се може по-бързо и ефективно. Обектите, в които няма ОДТ
системи, обикновено се изпълват с
токсични газове за много кратко
време. Високата температура на
въздуха в сградата в най-лошия случай може да доведе до нейното
срутване. Поради това защитата
на конструкцията на сградата е
една от най-главните задачи на ОДТ
системата.

Принцип на топло- и
димоотвеждането
Повишаването на температурата в сграда, в която няма противопожарна вентилация, е около три
пъти по-голямо от това в сграда с
такава. В сгради със стоманена конструкция без противопожарна вентилация температурата при пожар
може да надвиши границата, след
която конструкцията се деформира
и става неустойчива.
ОДТ системата се задейства от
детектори за дим или ръчно. Отдушниците за отвеждане на топлина и
дим веднага се отварят с помощта
на електрическо задвижване. Тъй
като са с висока температура, димните газове се издигат и могат да
излетят през тези отдушници през

първоначалната фаза на пожара. В
долната част на сградата е задължително да има отвори за навлизане на чист въздух, които подпомагат
този процес, като улеснява замяната на излезлите димни газове с пресен въздух.
Целите, които се постигат чрез
въвеждането на системи за отвеждане на дим и топлина от сградите
са: защита на хората чрез активни
и пасивни средства; локализиране на
пожара; защита на оборудването в
сградата чрез минимализиране на
повредите, предизвикани от дейностите по угасяване на пожара, и намаляване до минимум на използването на специални вещества за пожарогасене; защита на материалните
активи чрез подпомагане на пожарогасенето, вентилацията на пожара
и минимализиране на термичното
натоварване.

Видове системи за
отвеждане на дим и
топлина
В зависимост от вида на конкретната сграда и нейната архитектура
се прилагат различни видове ОДТ
системи и методи за тяхното инсталиране. Те се подразделят на две
големи категории - системи за естествено отвеждане на дим и топлина и механични системи.
В случай на пожар системите за
естествено отвеждане на дим и
топлина (СЕОДТ) трябва да работят
безопасно и надеждно във всички условия. Те отвеждат дима от помещенията и коридорите по маршрутите за евакуация при пожар и гарантират ниска степен на задимяване. Това спомага за избягване повредата на оборудването и същевременно намалява температурните
напрежения, възникващи в конструкцията на индустриалния обект като
следствие от пожара.
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ОДТ системите могат да се монтират в сводести
куполи, покривни прозорци и остъклени покриви, както и
при проекти за реконструкция на покрива или промяна
на предназначението на сградата. Те могат да се монтират и в сводести оберлихти, като при този тип
монтаж се реализират и като вградени клапани за отвеждане на дим.
При многоетажни сгради често пъти не е възможно
да се осъществи естествено термично отвеждане на
дима в случай на пожар. В такива случаи, предприятията
често търсят решения, базирани на механично отвеждане на дима с помощта на вентилатори за димни газове. За да се разработи най-ефективното решение, трябва да се изчислят точно вероятният обем на димния газ
и неговата температура. Ранното задействане на вентилаторите с помощта на детектори за дим или температурни сензори играе решаваща роля за ефективността на системата като цяло. За да може да се отведе
изчисленият обем димен газ извън обекта, трябва да се
позволи навлизането на достатъчно количество пресен
въздух в сградата.

Компоненти на системите за
отвеждане на дим и топлина
За отваряне и затваряне на зоните за свеж въздух и
димни газове се използват съоръжения с електромеханично задвижване. Конструкцията на ОДТ системите
позволява гъвкава адаптация към различните елементи
на сградната обвивка (прозорци, профили на дограми и
др.), както и възможности за лесен монтаж.
Електронното устройство за управление на такава
система типично има две независими едно от друго
електрозахранвания (от електрическата мрежа и от
акумулатор), което гарантира функционирането му във
всички условия. Функционалната безопасност на кабелите и на пусковите устройства задължително се следи.
В случай на пожар димът във въздуха бързо задейства
автоматичния детектор за дим или външната пожароизвестителна система. Потоците в отдушниците на
ОДТ системите могат да бъдат регулирани според посоката на вятъра, така че димът да се отвежда към
страната на сградата, която е по посока, обратна на
преобладаващия вятър. Електронното устройство за
ръчно управление се използва за задействане на ОДТ
системата и за индикация на състоянията - работно и
на сигнализация.
Съществуват различни датчици и детектори за безопасност или за по-гъвкава естествена вентилация.
Детектори за вятър и дъжд, температурни датчици и
регулатори се използват за автоматично управление на
вентилацията и следене на климатичните условия. Чрез
диспечерската система в индустриалния обект сензорите на други системи също могат да се използват от
системите за ОДТ и вентилация. Детекторите за дим,
температурните детектори или диференциалните детектори за топлина се конструират така, че да откриват възникнал пожар и да задействат системата за
отвеждане на дим бързо и ефективно.
Управляващото устройство на ОДТ системата поема
управлението на различните функции на системата,
като осигурява захранване на компонентите, както и
резервно електрозахранване при прекъсване на основното.
Подходящият брой и размерите на необходимите
противопожарни вентилатори в най-общия случай се
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определя от класа на населеността на сградата, според
горимостта на обзавеждането и оборудването в нея.

Клас и населеност на индустриалните
обекти
При населеност с ниска степен на отделяне на топлина (Low Heat Release Occupancy) съотношението на площта на вентилационния отвор към площта на помещението е 1:150. Това включва сгради или части от сгради
съдържащи пръснати малки количества горими материали. Типични примери са цехове за щамповани метални
изделия, цехове за суха металообработка и други подобни операции, леярни, пивоварни, мандри, пекарни, цехове
за пакетиране на месо.
При умерено отделяне на топлина съотношението на
площта на вентилационния отвор към площта на помещението е 1:100. Такива са сгради или части от сгради,
съдържащи умерени количества горими материали. Примери са цехове за асемблиране на автомобили, цехове за
обработка на кожени изделия, печатници, цехове за металообработка, в които се използват горими маслени
охладители.
При населеност с висока степен на отделяне на топлина съотношението на площта на вентилационния
отвор към площта на помещението е 1:50. Този клас
включва сгради или части от сгради с опасни производства, концентрирани количества горими материали, или
и двете. Типични примери са бояджийски цехове, цехове
за закаляване с масло, химически заводи, заводи за производство на хартия, заводи за производство на гумени
изделия.
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Самозасмукващи
помпи - част I
С

амозасмукващите центробежни
помпи са проектирани и конструирани така, че да засмукват вода и да се
„самозаливат“ (да заливат сами работното си колело), преди да започнат да работят. Те са удобно решение за много приложения, тъй като
елиминират необходимостта от
смукателна цедка с възвратен клапан,
монтирана на края на смукателния
тръбопровод, както и от вакуумни
или струйни помпи, които лесно се
задръстват и не са подходящи за
дългосрочна употреба на отдалечени
места. При самозасмукващите помпи тръбната система може да бъде
проектирана, без да възпрепятства
функционирането на помпата.

Принцип на работа
По дефиниция самозасмукваща е
тази помпа, която изсмуква наличния
въздух в смукателния тръбопровод и
започва да препомпва вода, без необходимост от външна намеса и обслужване. За да може това да се осъществи, в корпуса на помпата или в
специална камера за заливане трябва да се съхранява известно количество вода, достатъчно за напълване
с вода на спиралната камера с работното колело и на смукателния водопровод, за да може тя да заработи.
Когато помпата заработи, въртящото се работно колело създава частичен вакуум; въздухът от смукател-
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ния тръбопровод се засмуква в резултат на този вакуум и се смесва с
течността от камерата за заливане. Сместа от въздух и вода се препомпва в камерата за отделяне на
въздуха в корпуса на помпата. Тук
въздухът се отделя от водата и се
изхвърля през изпускателна тръба,
докато течността се връща в камерата за заливане. Този цикъл се повтаря неколкократно, докато целият въздух от смукателния тръбопровод бъде изхвърлен в атмосферата и бъде заместен от вода, след
което изпомпването започва.
На практика „самозасмукваща помпа“ означава центробежна помпа, която използва смес от въздух и вода,
за да постигне напълно залято състояние на работното колело и смукателния тръбопровод и да заработи. Помпеното действие в случая не се дължи
на „загребващото“ действие на лопатките на работното колело, а поскоро на центробежните сили, възникващи при въртенето му.
Самозасмукващата центробежна
помпа е конструирана така, че да засмуква и издига вода, намираща се на
ниво, по-ниско от това на нейния
смукателен фланец, без да е необходимо предварително ръчно напълване
на смукателния тръбопровод с течност. Това се осъществява чрез създаване на частичен вакуум в смукателния тръбопровод, който отстранява
въздуха от него. След това помпата
изхвърля засмукания въздух заедно с

водата през напорния (нагнетателния) тръбопровод, задържайки първоначално засмуканата вода в корпуса
си. Самозасмукващата помпа се отличава от останалите по това, че
осъществява процес на разделяне на
въздушно-водната смес. Въпреки че
самозасмукващата центробежна помпа може да изсмуче въздуха, съдържащ
се в смукателния тръбопровод, тя не
може да се „самозалее“ на сухо. За
разлика от мембранните и буталните помпи, спиралната камера на центробежните помпи трябва да е пълна
с вода (залята), преди тя да бъде пусната в действие. Освен това трябва
да има начин за освобождаване на
въздуха от нагнетателния тръбопро-
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вод на помпата. Ако същият няма изход в съд или съоръжение с открито водно ниво, на него трябва да се монтира въздушен клапан (въздушник).

Движение на водата през
центробежната помпа
Стандартните (несамозасмукващи) центробежни
помпи се делят на много видове. Ако центробежната
помпа е свързана към смукателен тръбопровод, който
постоянно е пълен с вода, или ако самата тя е потопен
тип, работното колело постоянно е залято с достатъчно вода, и може винаги да създаде разлика в налягането
и да препомпва вода. Въздухът е главният враг на стандартната (не-самозасмукваща) центробежна помпа. Когато такава помпа засмуче въздух, работата й се затруднява и помпата започва „да буксува“. Работното й
колело се върти, но тя не може да работи, докато
въздухът не бъде отстранен.
Възниква въпрос защо центробежните помпи не се
проектират така, че да препомпват както вода, така и
въздух. Водата е много по-плътна от въздуха, поради
което лопатките, които препомпват въздух, могат да
са по-тънки и леки, но трябва да се въртят много побързо. За да препомпват вода, лопатките трябва да са
много по-твърди и яки, но да се въртят доста по-бавно.

Работен цикъл на самозасмукващите
помпи
„Самозасмукващата“ центробежна помпа решава проблема с отстраняването на въздуха от смукателния
тръбопровод, като смесва вода и въздух, създавайки
флуид, който има свойства, подобни на обикновената,
чиста вода. След това помпата изхвърля въздуха и препомпва само вода, подобно на стандартната центробежна помпа. Важно е да се знае, че процесът на самозасмукване не може да заработи, ако спиралната камера на
помпата не е предварително напълнена с вода.
По време на цикъла на самозасмукване въздухът навлиза в помпата и се смесва с вода при работното колело. След това сместа от вода и въздух се изпомпва
във воден резервоар в резултат на действието на центробежните сили, създадени от работното колело.
Въздухът е по-лек от водата, в резултат на което се
издига нагоре, докато водата се събира на дъното.
Свободната от въздух вода, която е по-тежка от
въздушно-водната смес, тече гравитачно обратно в
камерата на работното колело, в готовност да се смеси с още въздух, идващ от смукателния тръбопровод.
След като целият въздух от последния бъде изсмукан и
в него бъде създаден вакуум, атмосферното налягане кара
водата да потече в смукателния тръбопровод по посока на работното колело. Помпеното действие започва.
Рециркулацията на вода в помпата спира, когато започне процесът на изпомпване. При следващото включване на помпата, тя ще „самозасмуче“ - т.е. ще може
отново да смеси въздуха с вода в корпуса, създавайки
подходяща за препомпване смес, докато помпата не се
самозалее напълно отново.
Този тип помпи се отличават от стандартните
центробежни помпи по това, че имат вграден резервоар с вода, който помага за освобождаване на нагнетателния тръбопровод от въздуха, като рециркулира водата в помпата по време на цикъла на самозасмукване. Този
воден резервоар може да се намира или след работното
колело, или преди него. И в двата случая самозасмукващата способност на помпата се дължи на способността й да задържа вода след най-първото заливане.
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Самозасмукващи помпи за
водоснабдяване
Тези помпи са с най-различно приложение, имат разнообразни дебити и се използват в условия, при които
прекъсване на процеса препомпване е абсолютно недопустимо. Типично те са с дебити от 0,75 до 75 литра в
секунда и с напори от 10 до 75 метра. Въпреки че самозасмукващите помпи за водоснабдяване не са конструирани за препомпване на води, съдържащи твърди частици, през повечето преминават такива с размери до 1
сантиметър. В конструкцията им се използват различни материали - пластмаса, чугун, бронз и неръждаема
стомана. Двигателите им могат да са бензинови и дизелови с вътрешно горене, както и електромотори.

Самозасмукващи помпи за води,
съдържащи твърди примеси
Тези помпи са конструирани за препомпване на вода,
съдържаща голям процент твърди или влакнести примеси. В зависимост от модела, те могат да препомпват
води с твърди частици с диаметри от 1,25 см до 7,5 см.
Често пъти работното колело и вътрешността на
спиралната камера на такава помпа са допълнително
уякчени, за да не се износват от абразивни материали.
Повечето спирални камери на самозасмукващи помпи
имат отвор за бързо почистване в случай на запушване.
Дебитите им са от 3 до 95 л в секунда, а напорите - от
15 до 45 м. Прилагат се най-често за препомпване на
канални води, за отводняване на строителни изкопи и за
защита от наводнения. Конструкцията им се изработва типично от чугун, ковък чугун и алуминий. Двигателите на тези помпи могат да са бензинови и дизелови с
вътрешно горене, електромотори и хидравлични.
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измервателна техника

Мрежова свързаност
свързаност на
контролно-измервателно
оборудване
П

рез последните две десетилетия стандартът на универсална интерфейсна шина IEEE 488 масово се
използва за мрежова свързаност и автоматизация на контролно-измервателно оборудване. С навлизането на
популярни компютърни комуникационни технологии в областта на измервателната техника и прилагането на стандарти като USB, Ethernet
и IEEE 1394 (стандарт за сериен
интерфейс) за обмен на информация
между измервателни устройства,
универсалната интерфейсна шина
(GPIB) постепенно бива изместена
от позицията на най-предпочитано
средство за мрежова свързаност.
Някои предимства на тази технология, като стабилност и голяма съществуваща потребителска база,
продължават да гарантират използването й в редица приложения. Съвременните контролно-измервателни
системи на пазара обаче все по-често се предлагат с различни I/O модули за мрежова свързаност.

Основи на GPIB
технологията
Универсалната интерфейсна шина
е разработена специално за приложения в областта на измервателната
техника. Още през далечната 1970
г. стандартът IEEE 488-1975 очертава електрическите, механичните
и функционални спецификации за GPIB.
Последващият ANSI/IEEE 488.2-1987
допълва оригиналния документ, като
задава конкретни изисквания към
контролерите и измервателните
уреди, свързани в мрежа чрез GPIB
технология.
GPIB представлява цифров 8-битов
паралелен комуникационен интерфейс
за трансфер на данни със скорост до
8 MB/s. Стандартът осигурява мрежово свързване на един системен
контролер с до 14 отделни устройства, а окабеляването е ограничено
до 20 м. Потребителите могат да

76

преодоляват и двете ограничения,
използвайки GPIB експандери (разширителни модули) и усилватели. GPIB
кабелите и конекторите са универсални и в индустриално изпълнение,
което позволява приложението им
във всякакви промишлени среди.

Предимства на новите
шинни технологии
През последните години персоналните компютри и индустриалните
компютърни конфигурации, обезпечавани допреди само със серийни
(RS232) и паралелни портове, вече все
по-масово се предлагат с възможности за мрежова свързаност по стандартите Ethernet, USB, а понякога и
IEEE 1394. Тези нови шинни технологии са атрактивни за контролно-измервателната индустрия по редица
причини – лесна експлоатация, усъвършенствана свързаност и висока скорост на трансфер на данни.

USB (Универсална серийна
шина)
USB стандартът е разработен
специално за свързване на компютърни периферни устройства. Новото
поколение контролно-измервателни
уреди се предлага с USB 2.0, а скоро
и с 3.0 (от началото на т. г.) портове, които позволяват много по-високи скорости на обмен на данни. При
USB 3.0 те достигат до 5 Gbit/s (625
MB/s) или близо 10 пъти по-бърз
трансфер в сравнение с предишното
поколение на технологията, като до
127 устройства могат да се

свържат едновременно на един порт.
Универсалната серийна шина позволява изключително лесно свързване в мрежа на измервателни устройства и PC платформи. Технологията
усъвършенства конвенционалното
свързване чрез сериен порт, като
позволява по-бърза връзка, plug-in функционалност, вградена операционна
система, възможности за свързване
на множество измервателни уреди
на един порт, тънко и гъвкаво окабеляване и др.
Потребителите на контролноизмервателно оборудване с GPIB
порт могат да се възползват и от
възможностите на USB стандарта
посредством използване на мостове (bridges) – мрежови устройства за
комбиниране на USB и GPIB архитектури.

Ethernet
Все повече производители на контролно-измервателна техника
включват Ethernet портове като алтернативен комуникационен интерфейс в дизайна на самостоятелните
устройства. Макар тази технология
да е сравнително нова в областта,
тя отдавна се използва в редица
други сфери и приложения.
Ethernet комуникацията осигурява
редица предимства, сред които
възможности за отдалечено управление на контролни и измервателни
уреди, улеснен обмен на информация
в мрежата, както и лесно извеждане
на събраните данни в удобен формат
на желаното устройство. В допълне-
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ние, потребителите в сферата на
контролно-измервателната техника
могат да се възползват от мащабните съществуващи Ethernet мрежи,
които са налични в близост до почти всяка компания и лаборатория.
Други ползи от усвояването на тази
комуникационна технология в измервателната индустрия са високите
скорости на трансфер на данни и
сравнително високата сигурност на
информацията в Ethernet мрежата.

приложения в областта на контролно-измервателното оборудване и
дигиталните камери. Предимства са
широкият честотен обхват и
възможностите за трансфер на данни от мултимедийни устройства,
както и съществуващият протокол,
дефиниран за мрежово свързване на
измервателни уреди посредством
IEEE 1394 интерфейс.

IEEE 1394

Оперативна
съвместимост и мостови
устройства

IEEE 1394-1995 е стандарт за
последователен (сериен) интерфейс
за високоскоростен изохронен трансфер на данни. В оригинала си IEEE
1394 може да достигне скорости на
трансфер до 400 Mbit/s. Последните
версии на интерфейса позволяват
скорости до 6,4 Gbit/s (800 MB/s)
Съгласно оригиналната спецификация устройствата трябва да бъдат
на максимално разстояние от шината 4,5 м. До 16 устройства могат
да бъдат свързани във верижна (daisy
chain) топология посредством усилватели, като максималната дължина на кабела с усилватели е до 72 м.
Стандартът IEEE 1394 е изключително подходящ за високоскоростни

Липсата на доминираща сред изброените технологии за мрежова
свързаност води до разнообразие на
пазара на контролни и измервателни уреди по отношение на комуникационните интерфейси. Основен проблем, който може да възникне във
връзка с този факт, е липсата на
универсална оперативна съвместимост между решенията от различни производители.
Широкото разпространение на
Ethernet мрежите в индустрията е
предпоставка за лекия превес на
тази технология над останалите,
който може да доведе до разработването на специализиран единен
стандарт за мрежова свързаност на
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контролно-измервателно оборудване, подобен на Industrial Ethernet (IE)
например.
Докато това стане факт потребителите все пак могат да се възползват от предимствата на различните технологии за мрежово свързване на контролните и измервателни
устройства посредством т. нар.
мостове. Те позволяват безпроблемно конвертиране от един към друг
тип шина, позволявайки оперативна
съвместимост между разнообразни
по тип устройства от различни
производители.
Чрез Ethernet, USB, GPIB или 1394
мостов адаптер съответният контролер или измервателен уред може да
бъде лесно свързан в мрежа с PC-базирана платформа или друго оборудване. Така контролно-измервателната
техника получава plug-and-play функционалност, която й позволява универсално приложение в различни мрежи и
системи, включително и в най-съвременни индустриални платформи за
мониторинг, контрол и автоматизация. Допълнително предимство на
мостовите адаптери, освен хардуерната, е осигуряването и на софтуерна съвместимост на отделните елементи на мрежата.
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Термокамера и термодетектор от Bosch:
за лесно измерване и документиране
Òåðìîêàìåðà ñ òåðìîâèçèîííà êàðòèíà çà áúðçî îòêðèâàíå íà ïðîáëåìíè çîíè
Òåðìîäåòåêòîð çà îòêðèâàíå íà òåðìîìîñòîâå è ïîòåíöèàëíè çîíè íà ìóõúë
Ëåñíî çàïèñâàíå, îáðàáîòâàíå è èçïðàùàíå íà ðåçóëòàòèòå
Bosch разширява гамата си професионални измервателни инструменти
с два лесни за употреба уреда: термокамерата GTC 230 C Professional - за
бързо откриване откриване на проблемни зони, и термодетектора GIS
1000 C Professionalза по-детайлен ана-

бъдат открити течове в тръби. Зрителният ъгъл от 33х25° позволява висока детайлност на картината и максимална информация. Работата с камерата е интуитивнa, а данните могат да се прхвърлят на компютър за
по-нататъчна обработка чрез вградения micro USB порт или micro SD карта. Буквата "С" в наименованието на
машаината - GTC 230 C Professional обозначава Connectivity: Свързаност.

GIS 1000 C Professional
Термодетекторът позволява детайлни температурни измервания и
документиране на получените резултати. С помощта на вградена камера
данните се документират визуално и
могат да бъдат прехвърлени чрез

ботата при труднодостъпни места
като ниши и вентилационни тръби.
Детекторът измерва околна температура, околна
температура
и
влажност, анализира получените данни и e единственият детектор в този клас, който интерпретира резултата в лесен за тълкуване визуален
резултат, показвайки температурни
отклонения, точки на оросяване или
термомостове.

Варианти на захранване
лиз. Например с термокамерата лесно се откриват проблемни зони в
отоплителни или електрически инсталации. Термодетекторът помага за
оценката на повърхностната температура в зависимост от околната
температура и влажност, като така
индентифицира термомостове и потенциални зони за образуване на мухъл. Новост към машините в този
клас е възможността за документиране на резултатите. GTC 230 C
Professional може да прави не само
снимки, но също и видео. Камерата на
GIS 1000 C Professional има същата
функция - директно или чрез приложение за смартфон или таблет. Прехвърлянето и анализрането на измерванията е лесно както никога преди.

GTC 230 C Professional
Термокамерата предоставя бърз
преглед на проблемните зони и позволява лесно документиране на температурните измервания. Инсталаторите на отоплителни системи могат
да проверят отделяната топлина от
отоплителните тела и да проследят
захранващите тръби. При електроинсталациите откриването на прегрели контакти и предпазители е бързо
и лесно. GTC 230 C Professional превъзхожда повечето други подобни уреди
със своя 3.5" цветен тъчскрийн и освен снимки може да записва видео със
звук. Запаметените термоснимки са
с резолюция 4800px, като всеки пиксел
е точка на измерване. Автоматично се
отбелязват най-топлите и най-студените точки. По този начин могат да
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Bluetooth на смартфон или таблет. За
целта е разработено приложение за
Android и iOS, което позволява последващата им обработка. GIS 1000 C
Professional има вградено LED осветление, което позволява снемането на качествени измервания дори и при слаба
осветеност. Единичните точки за измерване могат да се определят и върху снимка напрвавена с приложенито
GIS measure&document, което ще зададе нужните настройки на термодетектора. Към снимката може да се
добавят коментари, като цялата събрана информация - снимка, измерване
и коментар може да бъде изпратена
по e-mail. Мобилнотo приложение има
още много други възможности, а чрез
USB термодетекторът може да бъде
свързан с компютър като алтернативна възможност за обработка на
данните. Предвиден е и интерфейс за
свързване със сензори K-type.
GIS 1000 C Professional може да се използва за бързо и лесно откриване на
термомостове и потенциални зони за
образуване на мухъл, свързването на
външен K-type сензор за температура
и влажност допълнително улеснява ра-

Bosch предлага и за двата уреда два
варианта на захранване: чрез 10.8VLiIon батерия, част от програмата на
Bosch професионални електроинструменти, или 4 АА алкални батерии и
адаптор AA1 Professional.
Термокамерата и термодетекторът
се предлагат на българския пазар от
края на 2015 г. при специализираните
търговци на Бош Електроинструменти.
Приложението GIS measure&document е
безплатно и може да се свали от Google
Play Store или Apple App Store.

Характеристики GTC 230 C
Professional
•Диапазон на измерване: от -20 до
+230°C
•Точност: ±2°C
•Дисплей: 3,5" цветен Touchscreen
•Памет: MicroSD, 4 GB

Характеристики GIS 1000 C
Professional
•Диапазон на измерване
-40 bis
+1000°C
•Точност, повърхностна температура: ±1°C
•Точност, околна температура
±0,2°C
•Точност, измерване на влага ±2%
•Дисплей: 2,8" цветен
•Памет за снимки: і200
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Смесително и
хомогенизиращо
оборудване
в промишлеността
В

различните сектори на индустрията се прилагат широк набор
от операции, свързани със смесване
и хомогенизиране на дадени субстанции. За целта се използва разнообразна гама от индустриални миксери,
блендери, бъркачки и друго смесително оборудване. Този тип машини
типично са част от производствени и преработвателни линии в хранително-вкусовата, химическата и
фармацевтичната промишленост,
производството на пластмаси, минната и строителната индустрия, водопречиствателните съоръжения и
др. Основната им задача е да смесват различни по вид, вискозитет, химичен състав и агрегатно състояние
материали посредством едно или
повече витла, остриета, лопатки,
импелери, бъркалки и други аксесоари със специфичен дизайн, съобразен
с конкретното приложение. Целта е
получаване на смес с дадено качество и хомогенност.

Класификация на
смесителното и
хомогенизиращо
оборудване
Индустриалното смесително и
хомогенизиращо оборудване включва
устройства за сухо смесване, миксери за пастообразни субстанции с
много висок вискозитет, машини с
високоскоростни модули за емулгиране, миксери-дробилки с остриета за
намаляване на размера на твърдите
частици в смесите и др.
Индустриалните миксери и блен-
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дери могат най-общо да се класифицират като статични, динамични и
портативни в зависимост от типа
на установката, както и като лабораторни, санитарни или промишлени спрямо мащаба на приложението
им. Различните типове машини за
смесване и хомогенизиране могат да
работят при широка гама от температури и налягания, като по-специфичните модели включват и интегрирани системи за охлаждане или
загряване на сместа, когато освен
механично смесване е необходимо и
протичането на даден физичен процес или химична реакция под въздействието на промяна в температурата.
В зависимост от типа на задвижване, индустриалните миксери и
блендери могат да са електрически,
пневматични и по-рядко – ръчни, с
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директно задвижване или с моторредуктори, с хидравлични механизми
или електронни софтстартери за
плавен пуск и стоп и др. Високотехнологичните съвременни смесителни
решения в промишлеността включват електронни системи за мониторинг на параметрите (скорост, температура, налягане, влажност и т. н.)
и управление, интегрирани сензори и
прецизна контролно-измервателна
апаратура, програмируем логически
контрол и висока степен на автоматизация.
Според типа и продължителността на смесителните операции оборудването може да бъде с прекъснат
или с непрекъснат процес. В редица
индустрии, например в хранителновкусовата, са налице смесителни и
хомогенизираща съоръжения, в които
се обработват непрекъснато големи
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веждане на смесителните и хомогенизиращи операции е свързано с влагането на много изходни продукти,
ресурси и средства и риск от значителни загуби при недоброто им изпълнение. Това може да доведе до
забавяне на продуктови доставки,
влошаване на имиджа на даден продукт заради различно от стандартното количество или качество,
прекъсване на производствената
дейност, излишни оперативни разходи и т. н. В някои от най-неприятните сценарии неефективното смесване или хомогенизиране може дори да
причини повреди в оборудването и
да наложи скъпи и времеемки ремонти.

Ключови изисквания към
дизайна на смесителното
и хомогенизиращо
оборудване

количества смеси. За да се запазят
съставът и свойствата на изходната смес (например хранителен продукт със стриктна рецепта и
съдържание), отделните съставки се
измерват и добавят по специална
схема в непрекъсната производствена линия. Предимства на непрекъснатите смесителни операции са полесното почистване на оборудването, по-ниската енергийна консумация, по-високата гъвкавост и др.

Обхват и значение на
смесителните и
хомогенизиращи операции
в индустрията
Смесването е ключов процес в
редица индустрии. От критично значение са хомогенизиращите операции в: лабораторната дейност, хи-
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мическата промишленост и петрохимията, хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия и производството на алкохолни и безалкохолни напитки, биотехнологиите, целулозно-хартиената промишленост, производството
и обработката на полимери, водоснабдяването и пречистването на
питейни, отпадъчни води и утайки и
др.
По дефиниция смесването представлява повишаване хомогенността на дадена субстанция с поне две
съставки, които са с различна концентрация, агрегатно състояние или
температура. Обикновено се цели
протичане на реакция и промяна в
свойствата на продукта. При мащабните преработвателни и производствени дейности успешното про-

Ключови за успешното изпълнение
на смесителните операции са тяхната продължителност, процесните
параметри, дизайнът на оборудването и др. Добре е да бъдат взети
предвид и съпоставени предимствата и недостатъците на отделните
типове миксери и блендери с цел
избиране на най-подходящото решение за конкретното приложение, разглеждайки основно три негови характеристики – технология на смесване, дизайн на машината (смесителен
модул или глава, резервоар, статична или динамична установка и др.) и
задвижване/механични характеристики (здравина, устойчивост на натоварвания, вибрации, абразивни
материали и химични субстанции и
т. н.).
В повечето индустрии, включващи
операции по смесване и хомогенизиране, са налице изисквания за санитарен дизайн на оборудването с цел
ефективното му почистване и дезинфекция и недопускане развитието на
микроорганизми, бактерии и зарази,
които биха могли да застрашат здравето и безопасността на потребителите на продукцията. В зависимост от конкретните санитарни
стандарти, използваните индустриални миксери и блендери и всички
техни компоненти трябва да отговарят на тези изисквания, като не
включват зони в дизайна, предполагащи задържане на материали, прах или
замърсявания, разполагат със съответните уплътнителни и присъединителни технологии, позволяват CIP
и SIP процедури за почистване и стерилизация на място и др.
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Базова конструкция и
технически
характеристики
Базовата конструкция на индустриалните миксери и блендери включва смесителен модул, съставен от
задвижващ механизъм и съответната въртяща се приставка за разбъркване, и резервоар (наричан при
някои системи още казан, басан или
бункер, най-често обемен цилиндричен съд, изработен типично от
неръждаем материал). В зависимост
от сложността на установката,
машината може да разполага и с
носеща конструкция, платформа за
резервоара, обособени фуниевидни
приспособления за подаване на
съставки, контролен пулт и др.
При избор на решение за дадено
приложение е важно да бъдат взети
предвид и техническите характеристики на системата. Типично отделните модели се отличават с различен диаметър на въртене на смесителната приставка или отстоянието от крайната външна точка на
бъркалката до оста на въртене по
две. Друга характеристика на индустриалните миксери е скоростта на
въртене, измервана в обороти в
минута (rpm) или в секунда (rps).
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Достъпните на пазара хомогенизиращи системи се различават и по
диаметъра и вместимостта на резервоара, които определят какво количество смес може да бъде хомогенизирана в рамките на един работен
цикъл. Традиционни работни характеристики, насочващи потребителите
при избор на машина, са мощността
и типът на задвижването (с електрически, пневматичен мотор и др.),
както и капацитетът на главата или
движението на флуида/субстанцията, генерирано в резултат на въртенето на приставката.

Видове смесителни
операции според
агрегатното състояние
на съставките
Често срещано приложение в индустрията е смесването на лесно смесими течни съставки, които образуват разтвор във всякакви концентрации. Това е и сравнително най-лесната задача, свързана с хомогенизиране. По-голямо внимание изисква изборът на оборудване за смесване на
течности и твърди вещества. Тук е
необходимо постигането и поддържането на равномерна концентрация на
сместа в целия резервоар, както и да

се избегнат различни нежелани ефекти като слепване на твърдите частици, образуване на бучки и др. Тези
ефекти могат да бъдат предотвратени чрез подходящ дизайн на бъркалката и резервоара.
Сред по-специфичните индустриални операции в тази сфера е смесването на течности и газове. При
нея има една основна цел – диспергирането на газа в течността с максимална повърхнина за масообмен.
При повечето многофазни индустриални системи тази задача се усложнява от особеностите на отделните процесни фази. Газът във висока
концентрация може да затрудни движението на импелера, повърхностните свойства на контактната зона
между газа и течността могат да
попречат на смесването и да доведат до нестабилност на субстанцията и системата. В съоръженията,
при които за смесване на газ и течност е необходима промяна в температурата, налягането и други параметри, е необходим прецизен контрол на работните условия, за да се
избегнат всякакви възможни рискове
за операторите и оборудването.
В практиката особено предизвикателство се оказва смесването на
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течности с различен вискозитет.
Когато вискозитетът на флуидите
е еднакъв и те са лесно взаимно разтворими и смесими във всякакви концентрации, и най-елементарната
бъркачка може да постигне търсените резултати по отношение на качество и хомогенност на сместа. При
големи разлики във вискозитета обаче такава машина по-скоро ще върти
течностите из резервоара без да
осъществи реално смесване. Важни за
качеството на изходния състав са
концентрациите и химичния състав,
както и количеството на флуидите.
По отношение на дизайна на оборудването, ключови са формата, траекторията и скоростта на движение на
бъркалката. От съществено значение
за процеса е и продължителността
на смесването. Прекалено дългото
разбъркване може да доведе до нежелано емулгиране или промяна в качеството на продукта. Недостатъчното третиране най-често се изразява
в нехомогенна смес.

Видове индустриални
миксери
Сред най-разпространените индустриални смесители са планетарните миксери, използвани за смесване-
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то на различни материали като лепила, фармацевтични и хранителни
продукти (включително тесто), химикали, различни материали в електрониката, пластмаси, пигменти и
др. Този тип миксери са подходящи и
за хомогенизиране на пастообразни
смеси с много висок динамичен вискозитет (до 6 милиона сантипоаза)
при атмосферни условия или във вакуум. Капацитетите им варират от
десети от литъра до няколко хиляди
литра. В зависимост от сложността на системата, планетарните
миксери могат да разполагат с интегрирана отоплителна или охладителна инсталация, жакетна изолация,
честотни регулатори и др.
Миксерите със затворен корпус
или резервоар се използват широко
в полимерната и каучуковата промишленост. Базовата им конструкция най-често включва две въртящи
се спираловидни бъркалки, капсуловани в отделни цилиндрични корпуси.
Двата корпуса имат обща вътрешна зона, в която се извършва самото
смесване.
Миксерите с лентови бъркалки и
лопатковите миксери са масово прилагано решение за разбъркване на
твърди вещества или леки пастооб-

разни смеси във всички процесни индустрии. Умерено заострените плоски бъркалки лесно раздробяват всякакви бучки и слепвания на твърди частици в сметта. Такива системи са
достъпни във версии с двувалова конструкция, жакетна топлоизолация,
херметически затворен корпус и др.
Барабанните миксери осигуряват
лесно смесване на твърди вещества,
включително субстанции с крехки и
трошливи частици. Изчистеният
вътрешен дизайн на барабан позволява лесно изсипване на сместа и
последващо почистване.
Флуидизиращи миксери се използват за смесване на твърди вещества, когато са налице високи изисквания към хомогенността на продукта. Технологията позволява още
смесване на гранули твърди вещества с течности и масла.
За смесване на пластмаси, каучук,
лепила, смазки и други пастообразни
флуиди с изключително висок динамичен вискозитет (до 10 милиона сантипоаза) се прилагат т. нар. смесителни екструдери, които най-често
са с шнекова конструкция. Те са подходящи за разбъркване на карбонова
паста, керамика, прахообразни метали и др.
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Стругови машини
с насрещен
шпиндел
Т

и др.) изисква машините да са цент-

вяват самостоятелно задвижвани

рови - да притежават заден център,

въртящи се инструменти (свредла,

радиционната концепция на

чрез който да се подпира свободни-

фрези, метчици и др.). Така струго-

струговите машини с ЦПУ се състои

ят край на заготовката. Задният

вият център получава функционално-

от главен шпиндел, разположен от-

център се закрепва в пинолата на

стта както на стругова, така и на

ляво, и револверна глава, зад линия-

задното седло, което се разполага на

фрезова машина с ЦПУ, което разши-

та на центрите, в която се разпола-

линията на центрите срещу шпин-

рява много полето на приложението

гат струговите инструменти. В

дела.

му. Отпада необходимостта от ня-

предната част на шпиндела се мон-

Тази концепция се радва на успеш-

колко отделни машини (стругова,

тира тричелюстен самоцентриращ

на работа в течение на няколко де-

фрезова, пробивна), цялата обработ-

патронник, в който се установява за-

сетилетия. Доразви се чрез идеята

ка се съсредоточава върху един стру-

готовката.

за задвижваните инструменти, бла-

гов център.

За обработване на по-къси детай-

годарение на които се появи нов вид

Натрупаният опит открои някои

ли (дискове, фланци, главини) маши-

машини с ЦПУ - стругови центри.

недостатъци на струговите цент-

ните се изпълняват само като пат-

Освен традиционните инструменти

ри. Един от тях е сложното автома-

ронникови. Обработката на дос-

за стругова обработка, в револвер-

тизиране на манипулациите при пре-

татъчно дълги детайли (валове, оси

ната им глава могат да се устано-

минаване от първата установка
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машини
на заготовката към втората. След
първата установка, на която се извършва основната част от обработката, заготовката трябва да се освободи от затягането, да се завърти на 180 градуса и да се закрепи
отново в патронника, но чрез другия
си край. При втората установка
обработката се финализира, като се
обработват повърхнините, останали недостъпни за рязане при първата установка. Ако действията между двете установки се извършват
ръчно, това води до значителна за-

Фиг. 1.

губа на технологично време. Ако за
целта се използва автоматизиращо

зиране на паралелна обработка с цел

ствена площ.

устройство (манипулатор, робот),

Насрещният шпиндел изпълнява

повишаване на производителността

загубата на време намалява, но цена-

две функции - на манипулатор и рабо-

- всеки шпиндел работи без техноло-

та на машината нараства, увелича-

тен орган на машината. Изпълнени-

гична връзка с другия и без манипули-

ва се габаритът и заеманата произ-

ето на първата функция (манипула-

ращата функция; обикновено двата

водствена площ.

тор) се осъществява от челюстите

шпиндела не лежат на една ос.

За преодоляване на този недо-

на разположения в предния му край

статък се прилага една сравнител-

патронник. Ролята на работен орган

но нова концепция. В струговите

се гарантира от наличието на всич-

центри, освен главният шпиндел, на-

ки функции, присъщи на един стругов

срещно на него, по линията на цент-

шпиндел.

Концепция с една
револверна глава
Тази концепция е базова и най-често срещаната и би могла да се наре-

рите, на мястото на задното седло,

Тъй като основният обем на обра-

че класическа за стругов център с

се разполага втори шпиндел. Функ-

ботката се реализира при първата

насрещен шпиндел (фиг. 1). Главният

цията на този насрещен шпиндел е

установка, мощността на насрещ-

и насрещният шпиндел извършват

да поеме от главния шпиндел обра-

ния шпиндел обикновено е по-малка

ротационното главно движение при

ботената на първата установка

от тази на главния, но при някои

струговите обработки със скорости

заготовка и да извърши всички обра-

концепции с повече револверни глави

на рязане VC1 и VC2. Но за работа със

ботки, предвидени за втората уста-

тази разлика изчезва.

задвижваните инструменти шпин-

новка. Идеята бързо намери много

Терминът „насрещен шпиндел“ не

делите се превръщат в подавател-

добър прием сред потребителите

е утвърден в нашата техническа

на и установъчна кръгова ос съот-

поради безспорните си предимства.

лексика. Срещат се още синонимите

ветно С1 и С2. Револверната глава

Технологичният процес вече не се

„контрашпиндел“, „противоврете-

извършва подавателни и установъч-

нуждае от непосредственото учас-

но“ и др. Същността на насрещния

ни движения по осите X (напречно), Z

тие на оператор при ръчните мани-

шпиндел трябва да се разбира по

(надлъжно), но все по-често и по ос Y

пулации между двете установки.

следния начин - това е втори шпин-

(перпендикулярно на равнината XZ).

Отпада необходимостта от допъл-

дел на стругов център, разположен

Когато е налице пълният комплект

нителни автоматизиращи устрой-

съосно и симетрично спрямо главния,

от движения по осите, технологич-

ства. Всички действия се извършват

който изпълнява задачите да поеме

ното поле на приложение на струго-

от насрещния шпиндел. Така се полу-

обработената на първа установка

вия център се разширява значител-

чава едно много компактно решение,

заготовка от главния шпиндел и да я

но.

което е част от самата машина,

дообработи. Необходимо е да се пра-

Инструментите в револверната

програмира се като функция на ма-

ви разлика между машините с насре-

глава (стругови и задвижвани) са

шината и не води до нарастване на

щен шпиндел и двушпинделните. При

ориентирани така, че да обслужват

габаритите и заеманата производ-

двушпинделните идеята е за реали-

едновременно главния и насрещния
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машини
грама насрещният шпиндел се придвижва по линията на центрите по
ос Z1 до главния, с челюстите на
патронника си захваща заготовката
по обработена повърхнина, връща се
в изходната си позиция (втора установка), револверната глава се позиционира при насрещния шпиндел и
дообработва детайла. Поемането на
заготовката може да се извърши и
по време на работна ротация, като
за целта честотите на въртене на
двата шпиндела прецизно се синхронизират.
Насрещният шпиндел може да се
използва и като заден център с цел
обработката на дълги детайли. С
негова помощ може да се изтеглят
осово на необходимата дължина обработени на първа установка прътови заготовки и след това да се отрязват. Недостатък на тази концеп-

Фиг. 2.

ция е престояването на единия шпиндел по време на работа на другия.

Концепция с две
револверни глави
Едната револверна глава са разполага зад линията на центрите, а
другата е пред нея (фиг. 2). Получава
се възможност за паралелна, едновременна работа, благодарение на
която технологичните времена на
работа на инструменти от едната
револверна глава се съвместяват с
времената от другата и производителността се увеличава. Револверна глава 1 и револверна глава 2 работят едновременно при първа установка (силите на рязане са насочени
една срещу друга, взаимно се уравновесяват и деформациите на заготовката намаляват), след което револверна глава 2 се премества на втора установка при насрещния шпиндел

Фиг. 3.

и довършва обработката; в същото
време револверна глава 1 започва
шпиндел. След като се извърши ос-

главния шпиндел (първа установка),

работата по първа установка на

новната обработка на детайла в

по команда от управляващата про-

новата заготовка. Прилага се и друг
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цикъл - револверна глава 1 работи само на първа установка, а револверна глава 2 - само на втора установка.
Технологичните възможности на машината варират
в зависимост от броя на осите на подавателното и
установъчното движение на револверните глави. Изпълненията могат да са: и двете револверни глави се
движат по X и Z; едната револверна глава (обикновено
задната) има движения по трите оси X, Y и Z, другата
само по X и Z.
Не често срещано решение е двете револверни глави
да са от едната страна на линията на центрите - зад
или пред нея. Прилагат се същите схеми на работа, но
отсъства ефектът на взаимното уравновесяване на
силите на рязане при едновременна работа на една установка.

Концепция с три револверни глави
Двете револверни глави са разположени зад линията
на центрите, а третата е пред нея (фиг. 3). Работата
е паралелна, със съвместяване на времената. Производителността нараства, тъй като основната обработка
на първа установка се извършва едновременно от револверни глави 1 и 3, а револверна глава 2 работи през това
време на втора установка при насрещния шпиндел.
Опциите могат да предлагат неочаквани възможности. Ако в револверна глава 3 се използва заден център
или люнет, на втора установка може да се обработва и
дълга заготовка.

Концепция с две напречни позиции на
насрещния шпиндел
Насрещният шпиндел и пинолата със задния център
се монтират в един корпус на шейна, която има две
фиксирани позиции в напречно направление (фиг. 4). При
едната (1) насрещният шпиндел не е съосен с главния и
извършва обработката на втора установка. На линията
на центрите лежи пинолата със задния център, който
поддържа дългата заготовка на първа установка, затегната в главния шпиндел. В тази позиция двете револверни глави могат да работят поотделно върху първа и
втора установка, но могат да са ангажирани и едновременно върху едната от тях. В другата позиция (2) насрещният шпиндел застава на линията на центрите, за
да прехвърли заготовката от първа установка във втора.

Концепция с наклоняваща фрезова глава
и револверна глава
Когато делът на фрезовите операции нарасне, се

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2015

91

машини
дел с достатъчни по големина конструктивни размери (диаметър под
лагерите на предната опора, разстояние между опорите) за реализиране
на необходимата мощност, въртящ
момент, носеща способност, статична и динамична стабилност. Поради стесненото пространство, в
револверната глава това не може да
се постигне. Решението се състои в
монтиране на пълноценен фрезов
шпиндел. Той се разполага в наклоняваща фрезова глава, извършваща
кръгово подавателно и установъчно
движение по ос В (фиг. 5). Заедно с
това фрезовата глава се движи и по
трите линейни оси X, Y и Z. Насрещният шпиндел се използва както за
втората установка, така и за функцията на задно седло. Високата динамика и работоспособност на ос В
се реализира чрез високомоментен
двигател (torque motor).
Във фрезовия шпиндел могат да се

Фиг. 4.

установяват както стругови инструменти (б) (шпинделът заема ориентирано фиксирано положение),
така и въртящи се инструменти (а)
(фрези, свредла, борщанги, метчици
и др.). Инструментите във фрезовия
шпиндел се зареждат автоматично
от разположения странично инструментален магазин.
Ако пред линията на центрите се
монтира револверна глава, става
възможно паралелното обработване,
което е фактор за повишаване на производителността. Инструментите
във фрезовата и револверната глава
могат да работят по различни схеми
в зависимост от технологичната
необходимост - поотделно при главния и насрещния шпиндел или само
върху единия от тях. На фиг. 5 е показан вариант, когато револверната
Фиг. 5.

глава изпълнява спомагателна функция
- гнездото със заден център се изпол-

търсят пътища за повишаване на

то чрез по-високи режими на рязане.

зва за подкрепяне на центрови детайл

производителността на фрезоване-

За целта е необходим фрезов шпин-

в насрещния шпиндел.
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Машините с фрезова глава притежават изключително широки технологични възможности, които надхвърлят
представите за стругов център с насрещен шпиндел.
Според повечето класификации те формират отделен
вид металорежещи машини - многофункционални.

Други стругови машини с насрещен
шпиндел
Идеята за автоматизиране на обработката на две
установки чрез насрещен шпиндел се използва успешно
и при вертикалните стругови центри. Прилагат се по
специфичен начин концепции с две и повече револверни
глави с оглед на обстоятелството, че главният и насрещният шпиндел са с вертикални оси.
Насрещен шпиндел притежават и някои надлъжнопрофилни стругови машини с ЦПУ (swiss-type), който е
необходим за двустранната обработка на детайли от
прътови заготовки. Принципната особеност на swiss-type
машините е разполагането на инструментите не в револверни глави, а в линейни магазини.
За пълното автоматизиране на обработката при две
установки върху стругов център едно добро бюджетно
решение е концепцията на насрещен шпиндел с една револверна глава.
При повишени изисквания към производителността,
при широка номенклатура от сложни и разнообразни по
форма и размери детайли следва да се предпочитат
машините с две и три револверни глави. Колкото поголям е броят им, толкова по-строги са изискванията
към организацията на производството с цел максимално натоварване на машините. Програмирането на обработката се усложнява от необходимостта да се осигури синхронизиране на работата на револверните глави,
за да се избегнат непроизводителните престои за изчакване.
Когато производствената програма се състои от
особено сложни ротационно-симетрични детайли, в това
число и голямогабаритни, съчетани с множество обемно-профилни фрезови операции и обработки на различни
видове отвори, правилният избор е многофункционалната машина с наклоняваща фрезова глава. Основното
нейно достойнство е изпълнението на напълно завършена високоточна обработка независимо от сложността.
Тук производителността не е водещ показател - сравнително големите спомагателни времена при фрезовите
глави (за смяна на инструментите) не издържат на конкуренцията на машините с револверни глави.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Guehring диктува тенденциите при
металообработващите инструменти
Фирма Guehring предлага на пазара нова гама металообработващи инструменти с иновативен дизайн и
усъвършенствана технология, създадени да покрият изискванията и на
най-сложните задачи за обработка.

деляне на стружките и отвеждане на
високите температури.
Вдлъбнатите форми на главните
режещи ръбове гарантират перфек-

Свредло RT 100 Trigon иновативен дизайн за
ефективно охлаждане
Свредлото RT 100 Trigon гарантира високи режими на рязане в материала благодарение на иновативната
геометрия на охлаждащите канали,
която оптимизира количеството охлаждаща течност, скоростта и посоката на протичане, а екстремните температури от процеса се отвеждат оптимално, дори при сложни
задачи за обработка.

При разработването на пробивния
инструмент от нов тип фирма
Guehring е обърнала особено внимание
още на формата на стружкоотвеждащите канали и омасляването на режещите ръбове, за да осигури оптимално рязане и стружкообразуване. В
комбинация с покритието на основата на TiAIN, това гарантира голяма
устойчивост на износване на силно
натоварената при работа режеща
част на инструмента.

Свредло RT 100 тип С надеждна обработка на
стомана с дълга стружка
Новото свредло RT 100 тип С в
асортимента на Guehring се предлага като специален инструмент
с диаметри от 3 до 20 мм. При диаметри от 6 мм нагоре охлаждащите канали на тип С са с новия дизайн
Trigon.
Специално насочена към обработка на стомана с дълга стружка форма на каналите с тесен профил гарантира оптимално стружкообразуване
дори и при ниска скорост на рязане.
Високият клас на грапавост на повърхността и гладкото покритие от
нов тип осигуряват оптимално от-
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ково пространство разполага с подълбоки канали в предната част на
режещите ръбове за по-добро отвеждане на стружките. Усъвършенстваният преходен ъгъл осигурява по-голяма стабилност на фрезата. Оптимизираният радиус при челото гарантира голяма дълготрайност на
инструмента.

тно рязане и поведение на инструмента. Специалното обмасляване на
режещите ръбове и иновативната
им геометрия увеличават значително живота на инструментите.

Сменяеми пластини за
въглеродни стомани и
стоманени профили HT 800
WP
Гамата НТ 800 е подходяща за обработка на стомана, неръждаема
стомана, чугун и алуминий. Благодарение на различните геометрии и
покрития сменяемите пластини са
винаги перфектно съгласувани с областта на приложение. Така свредлото НТ 800 с оптимизиран профил на
стружковия канал свредлова отвори
с качеството на монолитно твърдосплавно свредло. В комбинация с вътрешно охлаждане отвореният
стружков канал осигурява оптимално отвеждане на стружките, в частност и от по-дълбоки отвори.
С НТ 800 фирма Guehring представя на пазара система за пробиване
със сменяем твърдосплавен връх в зависимост от обработвания материал, която не само позволява изработване на отвори с голям диаметър, но
предлага разходна ефективност и повишена гъвкавост при обработката.

Високопроизводителна
фреза RF 100 Ti Aircraft
С RF 100 Ti Aircraft фирма Guehring
предлага на пазара мощна фреза, разработена специално за обработка на
титанови и други труднообработваеми сплави, например в самолетостроенето.
Фрезата е със специална челна геометрия, която позволява надеждно
фрезоване при оформяне на канали и
грубо фрезоване на титанови и други сплави. Оптимизираното струж-

За още по-голяма производителност при по-малко износване на инструмента RF 100 Ti Aircraft се предлага и с патентованото покритие
ZENIT на Guehring.

FR 100 фреза за обработка
на компоненти от CFK и
GFK
Адаптираната макро и микрогеометрия на фрезата FR 100 позволява
рентабилната обработка на съвременните влакнести композитни материали (FVK) като въглеродно подсилена пластмаса и стъклопласт
(CFK/GFK). Тя постига оптимални
резултати дори и при комплексни
многослойни триизмерни структури
на материала.
Новата геометрия на FR 100 позволява надеждно разделяне на влакната от режещия ръб. Посредством
срез със зачистване се избягват разслояване, стърчане на отделни влакна по детайла и термично увреждане. Резултатите от обработката на
CFK и GFK показват максимално високо качество на обработените повърхнини и чисто фрезоване на кантовете. Това намалява ръчното дообработване и опростява окончателната обработка на компонентите
от FVK при серийно производство.
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Особености на инструментите
за обработване на
на неметални
материали
В

практиката процесът на обработване на материалите чрез рязане е широко застъпен не само при металите, а при почти всички видове материали: пластмаси,
дърво, минерали, строителни и облицовъчни материали,
стъкло, гума и др.
Свойствата на тези материали силно се различават
от тези на металите, поради което се различават и
геометричните параметри на инструментите, степента на износването им, до която се използват, режимите и другите условия на рязане. Различията в свойствата на неметалните материали са причина за обработването им да се произвеждат машини със сходна кинематика, но с други конструкции.
В темата ще бъдат разгледани особеностите на
инструментите и режимите на експлоатацията им при
най-широко използваните неметални материали.

Особености на инструментите за
обработване на пластмаси
Пластмасите намират широко приложение в машиностроенето и в бита. Използването им позволява намаляване на теглото и цената на машините и битова-
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та техника, подобрява външния вид, устойчивостта на
корозия, електробезопасността и др. Те се обработват
предимно по безстружкови методи – леене под налягане,
екструдиране, пресоване, раздуване и др.
При ниски серии е нерентабилно да се изработват
съответните скъпи инструменти, а при точните детайли от 6-8 степен и високи изисквания за грапавости
Ra = 0,16-1,25 µm при механичната обработка се прилагат операциите отрязване, струговане, пробиване, фрезоване, резбонарязване, шлифоване и полиране.
Пластмасите се делят на две големи групи – термопластични и термореактивни.
Термопластичните като полиетилен, полиамид, винипласт, органично стъкло и др. се обработват главно чрез
леене под налягане и екструзия. Термореактивните полимери като гетинакс, текстолит, стъклотекстолит
и др. се обработват обикновено чрез пресоване.
Топлоустойчивостта на пластмасите е от -600 до
+2000 и по изключение - повече. Топлопроводността им
е 500-600 пъти по-ниска от тази на металите, т.е.
практически нулева. Топлоотвеждането чрез отделените стружки и обработваната заготовка е нищожно,
особено за термореактивните пластмаси, при които
90% от топлината се отделя през инструмента срещу
24% за термопластичните.
При рязане на термопластични пластмаси се отделя
непрекъсната стружка, която налепва по предната
повърхнина. Термореактивните пластмаси отделят елементна стружка, често прахообразна, силно зависеща
от използваните пълнители.
Поради значителната еластична деформация на обработената повърхнина след преминаването на режещия
ръб действителният й размер се получава различен от
настроения, който не отчита тази деформация.
Силите при рязане на полимери са 10-20 пъти по-малки от тези при рязане на метали със същия режим и силно
зависят както от инструменталния материал, така и
от износването по задна повърхнина. При еднакви условия на механичната обработка силите на рязане на пластмаси са еднакви за инструменти от бързорежеща стомана и металокерамика. При използване на диамантни
инструменти те са от 2 до 5 пъти по-малки.
По механична обработваемост полимерите се разделят в 6 групи с влошаваща се механична обработваемост от първата към последната. Това са
l термопластични полимери без пълнител - обработват
се най-лесно и дават гладка обработена повърхнина;
l термопласти с метален пълнител - обработват се
лесно, но изискват внимателно подбиране на инструменталния материал;
l термореактивни пластмаси с висока пористост - при
тях се използват големи предни ъгли и малки установъчни ъгли в сравнение с обработването на метали и се
работи без охлаждане;
l термореактивни пластмаси с прахови пълнители тип
дървесно брашно - имат силно абразивно действие, а
режещите ръбове на инструментите проявават склон-
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ност към откъртвания;
l термореактивни пластмаси с
влакнести пълнители като стъклопласти, които се характеризират с
много силни абразивни свойства;
l термореактивни пластмаси с листови и слоести пълнители със силно
изразени анизотропни свойства. При
тях трябва да се отчита допълнително направлението на структурата на обработвания материал.
Инструментите за разрязване по
конструкция са аналогични на тези
за обработване на метали. Те се
изработват от въглеродни, легирани, бързорежещи стомани и по-рядко
от металокерамика. Циркулярите се
произвеждат с диаметри до 250 mm
и ширина до 5 mm, зъбите задължително са чапразени за намаляване на
триенето по двете чела. Отрязващите ленти са с дебелина 0,25-1 mm,
като зъбите също странично се освобождават чрез чапразене.
Стругарските ножове се изработват предимно от бързорежеща стомана или металокерамика тип
К01...20 или N. Най-високи експлоатационни възможности имат ножовете от технически диамант. Използват се остри режещи ръбове и се
допуска два пъти по-малко износване по задна повърхнина отколкото
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при рязане на метали VВ = 0,1-0,2 mm.
Свредлата за пробиване на пластмаси са спирални или перови, от
бързорежеща стомана или металокерамика. По конструкция могат да са
монолитни или сглобяеми. Срещу
странично изместване поради неравномерността на обработвания материал се използват много по-малки
установъчни ъгли (1-20o) за свредла
от бързорежеща стомана и 30-45о за
металокерамика. Друго решение е едновременното водене на свредлото
по конусната сърцевина и издадените наравно с челото калиброващи
лентички като на някои свредла за
пробиване на дърво. Челните и цилиндрични фрези се изработват монолитни или със сглобяеми ножове.
Изработват се предимно от бързорежеща стомана или металокерамика с малък брой зъби и големи стружкови канали с наклон 20-25о. Профилните фрези са предимно с остро
заточени зъби.

Инструменти за
обработване на дърво
Според съотношението между
посоките на рязане и направлението
на влакната на дървото се различават челни, надлъжни и напречни обработки, при които силата на ряза-
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не и качеството на обработената
повърхнина, както и естетическите
и трайностните и качества на детайла съществено се различават.
Видовете и типовете инструменти за обработване на неметални
материали са аналогични на традиционните металорежещи инструменти. Разликата е предимно в режещия материал, ъгловите параметри (по-големи предни и задни ъгли),
значително по-малките сили и по-големите стойности на режимите на
рязане (скорост до 50-80 m/s и подаване до 1-2 m/s).
Съществуват и някои специфични
видове инструменти като верижни
инструменти за дърводобив, гатерни триони за надлъжно рязане на
трупи, сдвоени фрези за нутове за
дограма и др.
Бързорежещите стомани се използват практически за всички типове
дървообработващи инструменти.
Използват се широко металокерамиката и ограничено инструменти от
свръхтвърди материали. Трионите –
гатерни, лентови, циркулярни имат
конструкция близка до тази на листовете за ножовки, но са с по-малка
дебелина. Гатерните триони са с
голяма дължина (до 2 m) и служат за
нарязване на дървените трупи по
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дължина. Трионите биват със сплескани и с чапразени зъби. Сплесканите дават по-гладък срез, всички зъби
са еднакво и симетрично натоварени. Подаването на зъб за страничните режещи ръбове е 2 пъти по-малко
при определен режим, тъй като работят страничните режещи ръбове
на всеки зъб. При тях липсва неблагоприятно странично натоварване,
но е голямо триенето между страничните стени на триона и срязвания канал.
Чапразените триони реализират
по-малко триене по страничните
повърхнини. Чапразенето се извършва чрез оформяне на странични
режещи ръбове с положителни спомагателни ъгли вляво и вдясно през
1 или през няколко зъба. Лентовите
триони представляват безкрайна
лента с малка дебелина, опъната
между лентоводни колела, около които се огъват в посока перпендикулярна на движението на рязане. Тези
триони трябва да имат много еластични, за да се огъват около колелата и пластични, за да могат да се
чапразят зъбите. Тесните лентови
триони със ширина 10-60 mm се използват за бичене върху обикновени
банциги. Делителните лентови триони със ширина 50-180 mm се използват за бичене върху делителния
банциги. Широките лентови триони
със ширина 180-400 mm се използват
за бичене на трупи.
Циркулярните триони имат формата на отрезна фреза за метал.
Плоските триони са с диаметър от
150 до 800 mm и служат за надлъжно,
напречно и косо бичене на дървесина.
При рязане на дървесни плочи с изкуствени материали се използват предимно металокерамични циркуляри с
прорези по тялото за компенсация на
температурните деформации при
спояване и рязане. Проходните ножове се изпълняват с по-малки главни
установъчни ъгли (до 45о) с цел да не
се разрошва детайла по дължина на
влакната. Te се използват за надлъжно струговане, включително и по
копир. Профилните ножове за напречно копирни операции са предимно
тангенциални, с цел да не товарят с
големи сили на рязане заготовките,
които са със значително по-малка
якост в сравнение с металните.
Малките задни ъгли при излизане на
тангенциалните ножове от контакт с обработената повърхнина
допринасят за силно изразеното и
заглаждане, което е допълнителен
естетически ефект. За целта задните повърхнини на ножовете се полират до много висока гладкост.
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Ножовете за вграждане в дълги
цилиндрични фрези (абрихт) служат
за изглаждане на дъски и плоскости.
В един инструмент се вграждат от
2 до 6 ножа, работещи с подаване
fz=0,3-2,5 mm/z и скорост на рязане
до 600 m/min.
Верижните фрези са специфични
инструменти за дърводобив и високо производително, но с малка точност прорязване на канали, състоящи се от звена със специална форма
и висока твърдост.
За прорязване и отрязване на
дъски се използват отрезни фрези с
форма, аналогична на тези за обработване на метал, но с по-големи
задни и предни ъгли. При сглобяване
на дървена дограма сдружаваните
елементи преди залепяне се съединяват чрез негативно оформени
повърхнини с различна форма – нутове. При изработване на профилните
повърхнини се използват сглобяеми
фрези, съставени от две регулируемо разположени части.
Свредлата за пробиване на дълбоки отвори са с голям ъгъл на подема
на винтовата линия и по-малък диаметър на сърцевината от тези за
пробиване на стомана. Често срещу
странично изместване на свредлото
се използва воденето му едновременно по сърцевината и по калиброващите лентички. При пробиване на отвори перпендикулярно на влакната се
използват периферни подрезвачи,
които са разположени с 0,5 mm пред
върха на сърцевината, за да направляват по-добре свредлото и да осигурят по-добро качество на отвора.
Зенкерите за дообработване на
отвори са сходни с тези за метали,
като се различават по предните и
задни ъгли и ширината на калиброващите лентички. Тези параметри
имат по-големи стойности от инструментите за обработване на метали.

Инструменти за
обработване на други
неметални материали
Стъклата биват листови (прозрачни), орнаментни, армирани, профилно лети съдове и детайли, изтеглени нишки, електротехнически, оптични и др. Те се използват за детайли в бита и техниката. В машиностроенето стъклото се използва
за покрития на детайли, работещи
в агресивни среди; лагери, работещи
при температура 500о-600о без мазане (имат малък коефициент на
триене с метали); точни измервателни уреди (имат нулев коефициент
на топлинно разширение). Материа-

лите са крехки и нетоплопроводни,
обработват се без охлаждане, много са чувствителни към топлинни и
механични удари.
Стъклото се обработва чрез шлифоване, полиране, профилно стъргане и фрезоване. Най-добрия инструментален материал за обработката
им е техническият диамант. Произвеждат се редица специфични конструкции на инструменти, предназначени за обработване на стъкло.
Мрамор, гранит, бетон, варовик,
полускъпоценни и скъпоценни камъни
са естествените материали, използвани в строителството за подови
настилки, облицовки, паметници,
масивни части на измервателни уреди, прецизни машини и др. Тези материали са нетоплопроводни, в поголямата си част понасят внимателно охлаждане без топлинни удари.
При сондажните и подземни добивни и строителни работи също се
налага използване на подобни инструменти, които са с големи размери
Минералите обикновено се обработват чрез леене (петрургия) на готови изделия с различни форми, предимно от силикати – за детайли като
тръби, плочи, електроизолатори и
др. Обработват се механично чрез
отрязване, пробиване, шлифоване,
струговане.
Инструменти за обработване на
гьон и кожа се използват ограничено
в обущарската, кожухарската промишленост, конфекцията, за опаковки (калъфи) и др. Тези инструменти
се използват за прорязване, изтрашване (скосяване на краищата), фрезоване, шлифоване и др.
Общите особености при обработване на неметалните материали
могат да се обединят. По-голямата
част от неметалните материали
имат по-ниска якост, твърдост и
топлоустойчивост от металите.
При рязането им се реализират пониски сили и температури на рязане.
Те имат по-ниска до нулева топлопроводност, поради което рязането
трябва да протича при обилно охлаждане (при минералите), или не понасят охлаждане (кожа, дърво), поради
което трябва да се използват инструменти с висока топлопроводност,
през които да се отделя топлината,
формирана в зоната на рязане. Използват се по-големи скорости на рязане (при пластмаси и дърво), обработващите машини са с по-малка стабилност и високи скорости на главното движение.
Статията е разработена със съдействието на доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
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платена публикация

Да Транс ООД предлага
предлага екологични и законосъобразни
решения за обезвреждане на опасни отпадъци
Да Транс ООД е специализирана
компания в областта на транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо
обезвреждане на широка гама от
опасни и безопасни отпадъци. Фирмата развива успешно своята дейност на територията на страната
вече повече от 8 години и за това
време се е сдобила с множество удовлетворени клиенти от всякакви различни браншове на икономиката в
страната, както частни така и
държавни компании. Гаранция за
предлаганите висококачествени услуги в областта на управлението на
опасните отпадъци е издаденият на
фирмата през 2010 г. сертификат по
международно признатия стандарт
за качество ISO 9001: 2008, който
успешно поддържа и до днес.
Висококвалифицираният и с натрупан дългогодишен опит екип на
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фирмата предоставя на своите клиенти и компетентни консултации
относно процесите на събиране и
временно съхранение на опасните
отпадъци на място при техните
генератори, което е гаранция за
изцяло екологосъобразен и напълно
законосъобразен модел за управление
на опасни и производствени отпадъци, напълно в духа на общоевропейските изисквания в тази специфична
област. На нашите клиенти предлагаме също и широка гама от съдове
за отпадъци за еднократна или многократна употреба в зависимост
от характеристиката на отпадъка и от специфичните нужди на всеки един клиент, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по
шосе - ADR.
Целите на фирмата са предоставяне на цялостна, напълно
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комплексна услуга на своите клиенти, свързана с подсигуряване
на цялата необходима актуална
информация и всички необходими
материални средства, свързани с
изпълнението на конкретната
специфична услуга. По този начин
предпазваме нашите клиенти от
възможността да изпаднат в ситуация на неволно нарушение на
екологичната нормативна рамка,
което би довело до негативни
последствия за тях.
Поради строгата специфика на
различните видове опасни отпадъци, различните начини за тяхното
събиране и съхранение и различните методи на тяхното обезвреждане или унищожаване, нашият
професионален екип изготвя конкретни оферти и предложения след
събиране на цялата налична и необходима информация за отпадъка.
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Мазниноуловители
О

тпадъчните води, които
съдържат голямо количество мазнини, създават опасност за канализацията и съоръженията в нея. Мазнините и маслата, заедно с други замърсители на канализационните води, се
отлагат по стените на тръбите и
могат да доведат до корозия, запушвания и неприятни миризми. Ето защо
е необходимо да се изграждат мазниноуловители в търговските и индустриалните градски райони, където се
отделят най-много отпадъчни води,
съдържащи мазнини и масла.
Мазниноуловителят е съоръжение,
което се монтира на канализационния клон. То служи за отделяне и задържане на различни нежелани вещества, носени от канализационните
води, така че да могат да бъдат
изгребвани и изхвърляни периодично
и да не се допуска преминаването им
през канализационната система.
Предотвратяването на навлизането
на мазнини в системата, което може
да има за резултат запушване на
канализационните колектори, главните и второстепенни канализационни клонове и затруднява процесите
на пречистване в пречиствателните станции за отпадъчни води, може
да се извърши чрез монтиране на
ефективни мазниноуловители на
мястото, където мазнините се генерират и изливат в канализацията.

Попадане на мазнини в
канализацията
Когато в канализационната система попаднат мазнини в големи
количества, те често пъти предизвикват запушвания на сградната
канализация. В резултат се влошава
ефективността на съоръженията
(например ревизионните шахти в
мазетата) и се създава опасност от
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наводняване. Отпушването и прочистването на сградните канализационни клонове е неудобен и скъп процес.
Някои от най-големите замърсители на канализационните води с
мазнини са: ресторанти, хотели,
болници и учреждения с кухни; сградни канализационни клонове; помещения за подготовка на месо, риба и
птици в обществени кухни на
търговски обекти; скотобойни, цехове за подготовка и пакетиране на
птици, риба и месо; месарници, кланици, съоръжения за производство на
месни продукти и салами; пакетажни; обекти за производство на готови храни и чипс.
Големите количества мазнини в
канализацията представляват сериозен източник на неприятни миризми и затрудняват пречистването на
отпадъчните води и заустването
им. Богатите на мазнини отпадъчни
води се смесват със студените канализационни води в колекторите,
вследствие на което мазнините се
втвърдяват и започват да полепват
по твърди повърхности. Когато канализационните води достигнат до
пречиствателната станция, вече е
протекъл процес на пълно смесване
на различните замърсители в тях мазнини и твърди вещества. Тъй
като процесът на бактериално разграждане и минерализация на мазнините е бавен, те не се разграждат
напълно и преминават непокътнати
през различните съоръжения на пречиствателната станция, като
възпрепятстват пречиствателния
процес в различните му фази.

Проблеми, свързани с
попадането на мазнини в
пречиствателните
съоръжения
Малки количества мазнини, полеп-

ващи по минералните и по-тежките
твърди частици в отпадъчните
води, се отстраняват в пясъкозадържателите, които се изграждат на
мястото непосредствено след входа на отпадъчните води от канализационния колектор в пречиствателната станция. Някои пречиствателни станции имат специални сепаратори, чието предназначение е да
отстраняват мазнините посредством флотация, отделяйки ги от
частичките твърди вещества чрез
продухване на отпадъчните води с
въздух. Но те имат ограничена ефективност.
Мазнините в отпадъчните води
създават най-големи затруднения в
първичните утаители, които служат за отстраняването на
твърдите замърсители. Някои частички твърди вещества плуват по
повърхността на отпадъчните
води, върху мазнините, и се разлагат в контакт с въздуха, създавайки лоши миризми. Други се пренасят от мазнините в суспендирано
състояние и преминават през утаителите, без да се утаят. Мазнините полепват и по по-тежките частички твърди вещества, които ги
увличат към дъното, забавяйки нормалния процес на бактериалното
им разграждане. При навлизането
на отпадъчните води в септични
ями, изплуващите на повърхността
мазнини образуват пяна, което забавя отделянето на газовете, об-
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разували се в процеса на разграждане.
Мазнините в отпадъчните води
са особено вредни за биофилтрите,
тъй като дюзите за разпръскване се
покриват с мазнина, някои от тях се
запушват и в резултат се получава
неравномерно разпределение на водата върху пълнежа на биофилтъра.
Филтърният материал се задръства,
което налага по-често да бъде сменян. Покритите с много мазнини
филтърни частици намаляват значително ефективността на пречиствателния процес.

Сепаратори за мазнини
Сепараторите за мазнини се делят на две категории: гравитачен и
механичен тип. Мазниноуловителите, които работят на гравитачен
принцип, използват различното специфично тегло на мазнините за отделянето им от отпадъчните води.
Животинските и растителните
мазнини и масла са с по-ниско специфично тегло от водата, поради което плуват по повърхността й. В
зависимост от системата за сепарация на мазнините, отделените
вещества се изхвърлят или отделно,
или заедно с общото съдържание сепаратора.
Сепараторите за мазнини се подразделят на два вида и според начина, по който работят: такива с
прекъсващ поток, при които насъбраните отделени от канализационната вода мазнини обикновено се изхвърлят накуп през къси периоди от
време; и сепаратори за мазнини с
непрекъснат поток, които обикновено се използват за отделяне на мазнини, изхвърлени в канализацията в
резултат на производствени процеси. Вторият тип мазниноуловители
обикновено са големи, конструирани
или от метал, или от стоманобетон. Този тип сепаратори служат за
задържане на големи количества мазнини.

случаи продуктите, извлечени от
сепаратора, изплащат многократно
разходите за сепарацията, защото
сами по себе си са ценни. В конструкцията на мазниноуловителя трябва
да се предвидят средства за отстраняване на тези твърди вещества.
При ниски скорости на водния поток мазнината се отделя от водата; това позволява тя да се издигне
на повърхността, защото е с по-ниско специфично тегло от водата.
След това водата се зауства в канализационната система.
Един ефективен мазниноуловител
трябва да има достатъчно голямо
напречно сечение, така че скоростта на водния поток да не надвишава
скоростта, при която мазнините се
отделят. Водният поток следва да
бъде разпределен равномерно по цялото напречно сечение, така че максималната допустима скорост да не
бъде надвишена в нито една точка.

Особености на
технологията

Специфики на дизайна и
контрола на потока

Освен за мазнини, мазниноуловителите могат да се използват за
отделяне и задържане на други замърсители на отпадъчните води като
метали (включително благородни),
стъклени и метални стружки, влакнести материали, восък и парафин,
мазилка, косми и мъх и др. В много

Наредбите за проектиране на канализационни системи и съоръжения
по тях се преработват, като в тях
се добавят изисквания за канализационни клонове с по-големи диаметри,
а съоръженията се проектират като
„бързо изпразващи се“, за да се улесни отделянето на насъбраните за-
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мърсители.
Когато отпадъчната вода навлиза в сепаратора с малко количество
и ниска скорост, съдържащите се в
нея мазнини се задържат лесно. Но
мазниноуловителят трябва да може
да отделя успешно мазнините от
отпадъчните води при най-голям дебит и скорост на водата от съоръжението, което обслужва. Когато се
налага да се намали скоростта на
водния поток, подаван в сепаратора, това трябва да се направи на
изхода на съоръжението, а не на входа в сепаратора.
Водният поток в канализационния
клон може да достигне значителна
скорост в зависимост от дължината на вертикалния и/или хоризонталния участък преди сепаратора, както и от други хидравлични условия.
Когато диаметърът на входния щуцер на сепаратора е малък, струята
отпадъчна вода навлиза в него с висока скорост. Тъй като скоростта
на водата в сепаратора следва да е
ниска, тя трябва да бъде намалена
значително на входа на мазниноуловителя. Това може да се постигне или
с увеличение на диаметъра на входния щуцер, или чрез специална
вътрешна преграда, монтирана след
него. Скоростта на водата при входния щуцер се управлява по-лесно, когато е ниска на входа.
Някои мазниноуловители насоч-
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добро уплътнение.
Капакът трябва да може да се
сваля лесно. Единият от болтовете,
с които е закрепен, обикновено е
шарнирен; той се завърта, за да позволи отваряне на капака. Когато
мазниноуловителят се монтира на
място, трябва да не се използват
железни болтове (месинговите болтове лесно се деформират, а стоманените ръждясват и блокират).

Позициониране и
почистване на
сепараторите за
мазнини

ват водния поток изцяло към дъното. Недостатъкът на тази конструкция е, че скоростта на водата
продължава да е висока и в сепаратора, дори когато са взети мерки
за намаляването й на входа.

Принцип на работа
Ефективните мазниноуловители
задържат замърсителите благодарение на конструкцията си. Тя гарантира максимално дълъг път на водата през сепаратора, без турбуленции, при филтриращото въздействие на решетки или сита. Посоката на движение на водата след влизането й в сепаратора минава под и
над решетката, през филтърната
решетка за регулиране на потока, до
изхода. Между входния и изходния
щуцер водният поток никъде не тече
по пряк, прав път. Входният щуцер
се затваря, когато капацитетът на
сепаратора за водно съдържание
бъде постигнат напълно – стига той
да е добре оразмерен и монтиран
правилно.
Макар че отвън мазниноуловителят типично има вид на съоръжение,
през което водата тече направо,
никъде в него тя не протича директно, по най-късия път от входа до изхода. Стандартните елементи на
сепаратора поддържат минимална
турбуленция, регулиране на скоростта на водния поток в сепаратора
чрез филтърни решетки, и максимална дължина на пътя на водния поток.

Конструкция
Корпусът и компонентите на
мазниноуловителите типично са изградени от различни технически по-
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лимери или от дебела листова стомана - за максимална конструктивна якост и издръжливост. Капакът
на мазниноуловителя е с уплътнение
и се закрепва към корпуса му с винтови съединители, които се затягат ръчно, за гарантиране на водоплътност и въздухонепропускливост на корпуса. По-малките мазниноуловители (с директен поток)
обикновено имат несменяема разделителна преграда и една филтърна
решетка за регулиране на потока и
филтриране на отпадъчната вода,
което елиминира необходимостта
от външно устройство за управление на потока и на скоростта му.
Филтърната решетка може да се
изважда за по-лесно почистване. Поголемите и по-сложни сепаратори
имат сменяема разделителна преграда (с U-форма) и филтърна решетка (с V-форма), които се изваждат за лесно почистване на устройството. Страната с прорезите на
разделителната преграда е с посока, обратна на входа. Изходът е
отделен от останалия обем на мазниноуловителя, така се осигурява
обем за задържане на мазнини, който служи като хидрозатвор и предотвратява проникването на газове от канализацията в помещението. Изходният канал може да се
вентилира чрез вертикална тръба,
свързана с тройник с хоризонтален
ревизионен отвор.
Уплътненията на капака на мазниноуловителя предотвратяват изтичането на газове и на вода при навлизане на големи водни количества
в него. Те трябва да са достатъчно
тежки и еластични, за да осигурят

Над мазниноуловителя трябва да
има достатъчно място, за да могат
решетките му да се изваждат за
почистване. Мястото на монтажа
трябва да е колкото се може по-близо до източника на мазнинно замърсяване на водата. На изходния щуцер трябва да се осигури отвор за
вентилация за предотвратяване на
изпразване на сифона. При по-големи модели с вътрешен заден извод
за вентилация корпусът на сепаратора трябва също да се вентилира.
На пазара са достъпни различни
химически продукти, представяни
като средства за премахване на натрупаните в канала мазнини. Сред
тях има киселини и основи, които са
опасни и с тях трябва да се работи
внимателно.
Мазнините и маслата са различни класове продукти, с различни
свойства и обозначения. Делят се на
такива, които могат да се осапуняват и такива, които не могат. Материалите, които могат да се осапуняват, при смесване със сода каустик (натриева основа) се превръщат в сапун. Минералните и
нефтените масла не притежават
такива свойства. Дали един мазнинолуовител е бил почистван със
сода каустик, може да се провери
след сваляне на капака му. Ако на
повърхността се е събрало голямо
количество суха твърда материя това е сапун. Известна част от
содата каустик, смесена с мазнини,
преминава през сепаратора и при
смесването си се осапунява. Постепенно се натрупва сапун, който запушва канализацията. Частиците
твърд замърсител, изтекли от сепаратора, се превръщат в част от
сапунената смес, създавайки допълнителни усложнения.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Quectel îáÿâè íîâ
Ôèòíåñ ðåæèì
ñ ïîíèæåíà êîíñóìàöèÿ
â GPS ìîäóëà L70
Ôèòíåñ ðåæèìúò ñ ïîíèæåíà êîíñóìàöèÿ å îïòèìèçèðàíî ðåøåíèå çà ïðåíîñèìà åëåêòðîíèêà, ôèòíåñ è
òðåêèíã óñòðîéñòâà. Òîçè
ðåæèì ïîçâîëÿâà íà GPS
ìîäóëèòå íà Quectel äà ïîíèæàò ñâîÿòà êîíñóìàöèÿ ñ
40% çà ñìåòêà íà ëåêî çàíèæàâàíå íà òî÷íîñòòà íà ïîçèöèîíèðàíå. FLP ðåæèìúò ìîæå äà áúäå àêòèâèðàí èçêëþ÷èòåëíî ëåñíî ÷ðåç èçïðàùàíå íà êîìàíäà äî GPS ìîäóëà. Ñëåä àêòèâèðàíå, ìîäóëúò èìà äîáðà ÷óâñòâèòåëíîñò ïðè âúðâåíå èëè
òè÷àíå è ìîæå äèíàìè÷íî äà óïðàâëÿâà ñâîÿòà êîíñóìàöèÿ. Ïðè
çàòðóäíåíè óñëîâèÿ çà ïîçèöèîíèðàíå, çà äà çàïàçè äîáðàòî÷íîñò, òîé ìîæå îòíîâî äà ïðåìèíå â íîðìàëåí ðåæèì îáðàòíî,
êàòî ïî òîçè íà÷èí ðåàëèçèðà áàëàíñ ìåæäó ìàêñèìàëíà ïðîèçâîäèòåëíîñò è íèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ.
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