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Първите двадесет
на сп. Инженеринг ревю
По-малко романтика, повече иновации
Уважаеми колеги,
Беше вчера, когато писах "Първите 10 на списание Инженеринг
ревю", а онзи ден - когато излезе
нулевият му брой... Днес вече отбелязваме 20!, цели 20 години списание
Инженеринг ревю.
В историята на една фирма 20
години са незначителен период, но за
проекта Инженеринг ревю - те са
епоха. От паметната декемврийс-
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ка нощ, в която излезе пилотният
брой на списанието на българската
индустрия, извървяхме дълъг път.
Смениха се много етапи и пластове
- в индустриалните технологии, в
българската индустрия, в бранша, в
нас самите.
Технологичните иновации в производството са генерично заложени
да съществуват. В първите години
на списанието все още се наливаха

основите на модерната българска
промишленост, последваха драматични подеми и падове. Днес революциите в промишлените технологии са просто ежедневие, индустрията в България гърми и трещи,
ширят се индустриални зони, редят се програма след програма, инвестира се яко, не достигат кадри
в производството. Българската
индустрия е на световната карта.
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Развива се и се променя и
браншът на фирмите, които обслужват българската промишленост, в това число и нашето издателство. Технологичните иновации
и тук са в основата на големите
промени - те преструктурират бизнеси и променят всичко и всички.
На този фон днес все по-рядко се
връщаме към романтиката на миналото, далеч по-трепетно гледаме
новостите: красотата на революционното настояще и бъдеще - както в производствените технологии,
така и в нашата област - комуникациите.
Днес, 20 години след началото сме
малко възмъжали и много по-умерени, но във вените ни все така циркулират технологии.
Имаме зад гърба си над 200 издадени броеве на сп. Инженеринг ревю, модерен и много ползван електронен канал на списанието, единствената у
нас ежедневна информационна служ-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ба за индустрията IndustryInfo.bg съвременната версия на новинарската рубрика на списанието.
Издателство TLL Media има широко портфолио периодични издания: 5
печатни списания, 19 уебсайта, модерни електронни списания и браншови
електронни регистри, установена система за мейлинг комуникации и маркетинг! Предлагаме всички канали за
пълно информационно обслужване на
професионалистите в индустрията.
На вълната на новите и модерни
технологии, вървим напред към едно
много технологично утре.

Благодарим!
Ние, издателите на сп. Инженеринг ревю, благодарим на мощния,
упорит и изобилстващ от разнолики таланти екип на издателството. На "старите", чийто дух и вяра
в смисъла на това, което правим, са
живи след толкова много години. И
на по-младите, които придават нов
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вкус на работата на издателството. На всички, с които сме извървели малко или повече път, преди да
поемем в различни посоки.
Специални благодарности на читателите - професионалистите от предприятията и от фирмите, че вече цяло
поколение четат, търсят и намират
в Инженеринг ревю информационния си
доставчик - и чрез традиционните, и с
новите електронни методи.

Честита Коледа и здрава
нова 2018 година!
В края на една бърза, луда, но успешна година, пожелаваме на всички
в българската индустрия и в бранша
на доставчиците за предстоящите
коледни и новогодишни празници:
Много виталност, енергия и сила.
Повече радост от живота и от
възможността да работим и създаваме. Повече внимание към хубавата страна на нещата и към детайлите. Любов, щедрост и вяра.
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накратко
Doosan Machine Tools обяви нови серии металообработващи машини
Doosan Machine Tools представи нови машини, предоставящи повече възможности за обработка и по-високи скорост на работа, стабилност и прецизност,
съобщават за сп. Инженеринг ревю от Евромаркет, представител на корейския
производител у нас. Сред новите продукти са триосните двуколонни центри
BM 1530M и BM 2035M, двуосните вертикални стругове Puma VTR, вертикалните обработващи центри с два шпиндела DMP 500/2SP и голямогабаритните
борверги от колонен тип DBC 160.
„BM 1530M и BM 2035M са предназначени за обработка на големи матрици
с висока точност благодарение на системата за термична компенсация на шпиндела и тялото, и ролковите линейни направляващи и оптични линии по X, Y и Z
ос. Струговете Puma VTR са с инструментална индексираща система, осигуряваща до 4 пъти по-висока ефективност и 90° индексиране. Обработващите
центри DMP 500/2SP предлагат двойно повече ефективност в производството на обемни детайли и над 20% по-висока енергийна ефективност спрямо други
машини от същия клас. Точността им се запазва дори при работа на 12 000 rpm
и мощност от 18,5 kW“, информират от Евромаркет. От компанията допълват, че очакват пазарен интерес и към борвергите DBC 160, които предлагат
възможност за обработка на детайли с диаметър до 3400 mm и тегло до 20 t.

НКИЗ отчита 140% годишен ръст на инвестициите
140% ръст на инвестициите през 2017 г. отчита Национална компания индустриални зони (НКИЗ), съобщи изпълнителният директор Антоанета Барес. От
ноември 2016 г. до ноември т.г. в икономическа зона „Божурище“ са подписани 8
договора за изпълнение на инвестиционни проекти на стойност общо 236,5 млн.
лв. В Индустриален и логистичен парк Бургас също е отчетен ръст на интереса,
като капацитета на зоната е почти изчерпан и се планира разширяване.
Най-големите проекти в индустриалния парк край София към момента са на
датската компания JYSK за 200 млн. лв., на Мултивак за 37 млн. лв., на Лулис Мел
за 16 млн. лв. и на Агрипрес за 6,5 млн. лв. В Бургас големите проекти включват
тези на Сити газ за 5 млн. лв., на Олимп за 3,4 млн. лв., на Ротопласт за 3 млн. лв.,
на Хидробетон за 2,9 млн. лв. и др. Освен това са подписани няколко меморандума
за развитие на индустриални зони с общините Варна, Видин, Сандански и др.

Идеал Стандарт стартира първия етап на инвестиционната си
програма в Севлиево
Идеал Стандарт официално откри първия етап от инвестиционната си програма в град Севлиево, в рамките на който ще бъдат закупени нови машини и
оборудване, инструментална екипировка за нови гами изделия на обща стойност 22 млн. лв. Във връзка с това министърът на икономиката Емил Караниколов се срещна с главния изпълнителен директор на Идеал Стандарт Интернешънъл - Торстен Тюрлинг, и представи възможностите за подпомагане на
бизнеса чрез мерките, заложени в Закона за насърчаване на инвестициите.
„Предприет е нов подход за развитието на индустриалните зони в България
– първо ще се изгражда инфраструктурата на зоната и едва след това ще се
продава или ще се дава право на строеж, за да могат инвеститорите да влизат
в готови индустриални зони“, поясни министърът. Идеал Стандарт е отчела 3%
увеличение на производството и приходите от продажби за 2017 г. спрямо 2016
г. През последните 25 години компанията е инвестирала над 260 млн. лв. и е
осигурила работа на над 3000 човека в България.
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накратко
Комет Електроникс предлага продуктите на KONTAKT CHEMIE
Като оторизиран дистрибутор на KONTAKT CHEMIE, Комет Eлектроникс
предлага пълната гама химически препарати, употребявани под формата на спрей
в електрониката, съобщават от компанията.
„Продуктите на KONTAKT CHEMIE, част от водещия световен производител
на технически аерозоли CRC Industries Group, намират широко приложение в
производството, поддръжката и сервизното обслужване на всякакъв вид електронна апаратура. Продуктовата гама на компанията включва богат избор от
спрейове – контактни, замразяващи, за почистване на прах, обработка на печатни платки, защита от атмосферни условия, почистване на екрани и други
гладки повърхности, както и смазки за прецизна механика и термо- и електропроводими покрития“, допълват от Комет Електроникс.

Microchip представи нови 8-битови PIC18 микроконтролери за CAN мрежи
Microchip разшири продуктовата линия PIC18 с нова фамилия 8-битови микроконтролери, които имат интегриран CAN интерфейс и независими от ядрото
периферни блокове (CIP). Основното предимство при използването на новите K83
микроконтролери в CAN-базирани системи е, че независимите периферни блокове
обработват самостоятелно събитията в реално време и съкращават времето
за проектиране, като могат лесно да бъдат конфигурирани чрез инструмента
MPLAB Code Configurator (MCC). Новата фамилия е подходяща за приложения, използващи CAN протокол, в медицината, промишленото производство и автомобилостроенето, например моторизирани хирургически маси, следене на обекти, ултразвукови машини, автоматизирани конвейери и автомобилни аксесоари.
PIC18 K83 включват 15 периферни блока, сред които: модул за CRC проверка,
който гарантира функционалността на енергонезависимата памет; модул за
директен достъп до паметта, позволяващ прехвърляне на данни между паметта и периферните устройства без ангажиране на процесора; таймер за включване на reset функцията.

Над 44 000 посетители на productronica 2017
Водещото изложение за електронното производство productronica, което се
проведе от 14 до 17 ноември т. г. в Мюнхен, бе посетено от над 44 000 души
от 85 страни, с близо 20% повече от предходното издание през 2015 г. Найголямо увеличение на посетителите бе отчетено от Тайван и САЩ, както и от
Франция и Холандия. След Германия страните с най-много посетители бяха
Италия, Австрия, Швейцария, Франция, Русия, Чехия и Великобритания. Основните технологични теми на събитието бяха свързани с интернет на нещата,
големите масиви от данни и миниатюризацията в производството.
„И през тази година productronica демонстрира впечатляващо позицията си
на водещ световен търговски панаир и глобална иновационна платформа. С
огромно увеличение на броя на посетителите, както и рязко нарастване на
гостите от чужбина, productronica 2017 показа, че Мюнхен е световният център
на електронното производство“, коментира Фалк Зенгер, управляващ директор
на Messe Muenchen.
Търговските изложения productronica и electronica по традиция се провеждат
през година в Мюнхен. Следващото издание на electronica ще е от 13 до 16
ноември 2018 г., а на productronica - от 12 до 15 ноември 2019 г.
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накратко
Mеталургичният сектор отбеляза Деня на металурга
Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) организира
честване на Деня на металурга – 5 ноември, на производствената площадка на
ЕТЕМ България в София. Приветствие към гостите и представяне на показателите в сектора направи Антон Петров, председател на УС на БАМИ. По традиция бяха връчени грамоти и парични награди на изявени студенти от технически университети. Сред гостите на професионалния празник бяха вицепремиерът
Томислав Дончев, кметът на София Йорданка Фандъкова, заместник-министърът
на икономиката Лъчезар Борисов, ръководители на работодателски и синдикални организации, представители на металургичната общност, дипломати и др.
Зам.-министър Борисов подчерта, че през последните години металургичната индустрия е направила качествен скок в своето развитие и в сектора работят вече около 13 000 души, като само за първите 8 месеца тази година е
отчетен годишен ръст над 41%.
Изпълнителният директор на ЕТЕМ Джордж Менцелопулос представи плановете на компанията за разширяване на пазарното присъствие и развитие на
производството и продуктовото портфолио в областта на алуминиевите
фасадни системи и алуминиевите части за автомобилостроенето.

China Investment Corporation проучва възможностите за инвестиции в
Китайска делегация от суверенния фонд China Investment Corporation (CIC) се
България
запозна с бизнес и инвестиционната среда в България и разгледа възможностите за потенциални проекти и инвестиции. В рамките на посещението изпълнителният вицепрезидент на CIC Лиу Дзун се срещна с главния секретар на министерството на икономиката Владимир Туджаров, който подчерта, че България
притежава редица ключови фактори за развитието на успешни бизнес проекти.
Гостите бяха информирани и за насърчителните мерки за инвестиции по Закона за насърчаване на инвестициите, възможностите за инвестиции в българските индустриални зони с подкрепа на Национална компания индустриални зони и др.
Към момента фонда CIC разполага с активи в размер на 900 млрд. долара.
Фондът притежава огромен оборотен капитал, който му позволява да реализира мащабни инвестиции в сектори, като инфраструктура, промишлено производство и туризъм, като има реализирани инвестиции във Великобритания,
Германия, Полша, Албания, САЩ.

Изграждат бизнес инкубатор във Видин
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) ще изгради бизнес инкубатор във Видин, съобщи кметът на общината инж. Огнян Ценков. Това стана ясно по време на пресконференция за стартирането на проект „Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта
и движението на работната сила“, който се осъществява по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансиран от ЕС. ИАНМСП е водеща организация по изпълнението на проекта и си
сътрудничи с Регионална асоциация за подпомагане на малките и средни предприятия, гр. Калафат, Румъния. Видинският бизнес инкубатор ще бъде разположен в съществуваща общинска сграда, където ще заема един етаж. В рамките
на проекта на стойност 451 798,14 евро се предвижда извършване на ремонт
и осигуряване на нужното оборудване за функционирането на инкубатора. Предвижда се след реализацията да бъдат осигурени устойчиви ресурси и да бъдат
обучени над 1000 човека в различни курсове.
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Откриват първия китайско-български център за професионално обучение
Център за професионално обучение в Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) ще бъде открит след официално подписване на
договор за сътрудничество между ПУ и Политехниката на Шенджен. Партньорството е в областта на телекомуникациите и информационните технологии.
Двата университета ще обменят добри практики и информация за най-новите
изследователски достижения, ще организират лекции, лабораторни курсове, ще
разменят предприемачески и културни визити. Реципрочен център ще заработи
догодина в побратимения на Пловдив мегаполис.
„Ние знаем каква добавена стойност дава международното сътрудничество
на устойчивото развитие на висшето образование. Затова Пловдивският университет участва в това учредяване, което се надяваме да засили международното измерение и на двата университета и да допринесе за цялостния им
напредък“, заяви ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов.

Луфтханза Техник откри нов хангар и мултифункционална сграда в България
Германската компания за услуги в областта на авиационната поддръжка и
ремонта на самолети Луфтханза Техник официално откри новия си хангар и мултифункционална сграда на летище София. Инвестицията от близо 70 млн. лв.
прави българското подразделение най-голямата база на компанията в Европа. В
момента то заема приблизително 64 хил. кв. метра площ в района на летището.
„От своето стъпване в България Луфтханза Техник продължи устойчиво да се
развива и да увеличава инвестициите си“, подчерта заместник-министърът на
икономиката Александър Манолев по време на откриването. Към момента компанията има издадени три сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите на обща стойност от над 130 млн. лв., а общо е инвестирала около 100
млн. евро в базата си в България. Разкрити са 1100 работни места, като са
направени планове до 2 години да се назначат още между 200 и 300 висококвалифицирани експерти.
Новото съоръжение на компанията може да обслужва до 8 тяснокорпусни самолета едновременно за основен ремонт и поддръжка, както и 1 самолет в
носова позиция за работа по системите в кабината. Базата в София предлага
комплексно обслужване, а две от производствените линии са предвидени за
цялостно боядисване.

Bosch отвори нов офис в София
Bosch официално откри новия офис на дъщерните си дружества Роберт
Бош и БСХ Домакински Уреди България в София на 24 октомври т.г. Офисът
на двете фирми се намира в новата сграда на бизнес център FPI на бул. „Черни връх“.
На церемонията присъстваха представители на управителния съвет на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), както и Н.П. Херберт Салбер, посланик на Германия в България. Домакините Михай Болдижар,
генерален директор на Роберт Бош за България и Румъния, и д-р Клаус Петер
Фуке, президент на Роберт Бош, споделиха, че новото пространство отразява стремежа на групата за осигуряване на още по-добри условия на труд.
„Работната среда е от решаващо значение за мотивацията, удовлетвореността и здравето на служителите. Това е заложено в новата концепция на Bosch за
Inspiring Working Conditions – интегриран интериорен дизайн и архитектура, които вдъхновяват творческата работа, иновативното мислене и ефективното
използване на ресурсите, стимулират гъвкавостта в работните процеси и подобряват комуникацията между служителите“, коментираха те.
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София Тех Парк разширява площите си за научноизследователска и
София Тех Парк сключи договор с „Фонд за недвижими имоти България“
развойна дейност

за
разширяване на площите си и строеж в Зона за бъдещо развитие № 2 на парка.
Проектът предвижда разширение на площите за научноизследователска и развойна дейност, както и за участието на високотехнологични компании в екосистемата на София Тех Парк.
Предвиденият срок за извършване на застрояването е 5 години. Офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от
компании, развиващи дейност във фокусните области на Научно-технологичния
парк - науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. В зона № 2
на парка ще бъде изградена многофункционална административно-обслужваща
сграда с разгъната застроена площ до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две
нива с обща застроена площ на подземните нива до 16 000 кв. м, разположена
на терен с площ 8140 кв. м.

Американски компании разгледаха потенциала за инвестиции в България
12 американски компании посетиха България като част от търговска мисия
на Американо-Централноевропейската бизнес асоциация от Вашингтон. Министър-председателят на България Бойко Борисов представи пред компаниите
потенциала на страната за инвестиции и индустриално сътрудничество в селското стопанство, фармацията, технологиите и хранително-вкусовия сектор.
В организираната среща на 9 ноември т. г. участваха и вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на икономиката Емил Караниколов. Разгледани бяха
предприетите от правителството ефективни мерки за подобряване на бизнес
средата, облекчаване на административната тежест и намаляване на разходите на бизнеса. Друг акцент бе поставен върху потенциала на Балканите и необходимостта за партньорства и проекти за осигуряване на свързаността и
икономическото развитие на страните от региона.
„Повече от 14 години не е имало подобна американска търговска делегация на
високо корпоративно ниво с федерална подкрепа“, заяви Ерик Стюарт, председател на Американо-Централноевропейската бизнес асоциация от Вашингтон.

Учредена бе Българо-корейска търговска камара
Българо-корейска търговска камара бе официално учредена от премиера на
България Бойко Борисов и премиера на Корея Ли Нак-Йон на 25 октомври т. г.
Новата камара ще съдейства на дружества, които развиват двустранните
търговски и индустриални дейности, и също така ще работи за привличане на
инвестиции и реализиране на промишлени проекти, свързани с различни сектори.
По време на събитието премиерът на Корея подчерта, че България е врата
към европейските пазари и е добър партньор. Според него икономиката на страната ни се развива с висока скорост, а отвореният пазар дава отлични възможности за правене на бизнес. Бойко Борисов от своя страна заяви, че Корея е
водеща в автомобилостроенето и предстои бум в развитието на киберавтомобили, а България е изключително подходящо място за голям завод за кибер и
електромобили.
Новата камара ще организира обмяна на икономическа и търговска информация между двете страни, регулярни бизнес срещи др. Ще се работи в тясно
сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата, Корейската агенция за насърчаване на бизнеса – KOTRA, Корейската търговска и индустриална
камара, както и с бизнес организациите и държавните институции.

Над 600 изложители представят технологии за леене под налягане на
EUROGUSS 2018
11-ото издание на международния търговски панаир за решения за леене
под налягане EUROGUSS ще се проведе между 16 и 18 януари 2018 г. в Нюрнберг. Организаторите от Nuernberg Messe съобщават, че изложбеното пространство е напълно резервирано от над 600 компании от Германия, Италия, Турция, Швейцария, Австрия, Испания и др. Очаква се събитието да привлече над 12 00 посетители от секторите на машиностроенето и автомобилостроенето, електронната индустрия, леярската промишленост и специалисти в производството на форми. Изложението, което се организира на
всеки две години, е с фокус върху иновативни технологии за процеси на леене
под налягане на алуминий, магнезий и цинк. Спектърът от продукти и услуги,
представяни на събитието, се допълва от решения за бързо прототипиране,
оптимизация на процеси, енергийна ефективност, 3D принтиране, и изпитване на материали, машини с ЦПУ, метални сплави, леярски форми, периферни
устройства и др.
EUROGUSS 2018 ще бъде съпътствано от богата програма от събития,
включваща Международния германски конгрес по леене под налягане, павилион
за технологии за финишна обработка, различни уъркшопи с практическа насоченост, както и церемонии по награждаване на победителите в няколко състезания в областта на леенето под налягане на алуминий, цинк и магнезий.
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събития

Dassault Systеmes представи
визията си за Industry 4.0
на семинарa
семинарa 3DEXPERIENCE

D

assault Systеmes заедно с българските си партньори проведе семинар
на тема „3DEXPERIENCE или възходът на дигиталните технологии“.
Събитието се състоя на 26 октомври т. г. в хотел Хилтън. По време на
форума компанията представи визията си за индустриалната революция
и как тя може да бъде използвана от
родните фирми, за да подобрят продуктите, производството и конкурентоспособността си.
Акцент в семинарната програма
бе презентацията на директора на
Dassault Systemes България Чавдар
Георгиев, който определи най-новия
продукт
на
компанията,
3DEXPERIENCE, като платформа с
визия към бъдещето. „Тя обединява
технологии от 12-те бранда на
Dassault Systemes и дава обособени
решения за всички индустрии, в които работи компанията“, подчерта
Георгиев.
Проф. д-р инж. Георги Тодоров,
декан на машинно-технологичния
факултет в Техническия университет – София, определи Dassault
Systеmes като флагмани на развитието на концепцията Industry 4.0 с
платформата 3DEXPERIENCE. Той
наблегна на това, че по отношение
на тази концепция България има своите шансове – особено при малките
предприятия. „Те могат да участват
във веригата на производство без
значение от локализацията им, стига да са приспособими и гъвкави в
предлаганите решения“, добави проф.
Тодоров. „3D моделирането е ключово за дигитализираното производство, а Dassault Systеmes са сред
първите у нас, които започват да се
занимават с 3D проектиране. Лабораторията 3D Creative Lab в София
Тех Парк е създадена, за да помага на
бизнеса в България. Дилемата е да се
отнема или да се наслагва материал, да се използват адитивни или
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класически технологии. Сега се работи върху хибридизация, т.е. съчетаване на двата процеса“, разясни още
той.
Регионалният мениджър за Балканите в Dassault Systemes Ели Бойкис
разкри, че това е първото подобно
събитие, което компанията организира. „3DEXPERIENCE е платформа,
която обединява всичко, върху което работихме през последните 2 години. В основата на всички процеси
е дигиталната информация, а ключови са базовите данни, чрез които
се свързват устройствата. Предизвикателство в момента пред инженерите е не дигитализацията на машините и устройствата, а начинът, по който да ги синхронизираме и интегрираме така, че да
работят заедно. 3DEXPERIENCE
платформата обединява всички
нива на производствения процес и е
отворена за всички клиенти“, коментира той.
„Целта на генеративния дизайн е
да се запълни празнината между проекта и реалното адитивно производ-

ство. Нашата визия е да предложим
симулация, която предхожда 3D принтирането, т.е. върви паралелно с
проектирането“, поясни Божидар
Найденов, консултант решения в
Dassault Systemes България. Той допълни, че концепцията за функционално
обусловен генеративен дизайн обединява в себе си моделиране, симулация
и оптимизация в една единствена
среда. Предимствата на платформата са, че подобрява ефективността
на продуктовия дизайн, повишава
интуитивността на работния поток, позволява автоматично генериране на концептуални и органични
форми и улеснява колаборацията между отделните проектанти, симулационните и производствените инженери, стана ясно още от презентацията на Божидар Найденов.
Част от програмата на семинара
бе и презентацията на Стефан Стефанов, експерт „Техническа поддръжка“, ТехноЛогика, посветена на
практическото приложение на платформата в производствените процеси.
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Light + Building
2018 поставя
акцент на
интелигентните
технологии

Снимка: Messe Frankfurt

Предстоящото издание на международното изложение в областта на осветителните и сградни технологии Light + Building ще се проведе във Франкфурт на Майн
от 18 до 23 март 2018 г. Събитието, в което ще вземат участие около 2600 изложители от цял свят, включва нови теми, нова специализирана изложба и допълнителна изложбена зала, информират организаторите от
Messe Frankfurt. Мото на панаира през 2018 г. е „Свързано - сигурно - удобно“, а основните теми ще поставят
акцент върху интелигентните технологии в ежедневието, естетиката и хармонията.
В рамките на събитието производители и търговци
ще имат възможност да покажат своите най-нови решения в областта на осветлението, електротехниката и
сградната автоматизация. Компаниите ще демонстрират интелигентни и мрежови решения, ориентирани към
бъдещето технологии и съвременни тенденции в дизайна, които увеличават не само икономическата ефективност на сградите, но и комфорта, безопасността и сигурността на потребителите. На изложението ще бъдат
демонстрирани и най-новите решения на производителите на осветителни тела - лампи с цифрови възможности
и модерен дизайн, които гарантират гъвкавост, индивидуален избор и контрол на светлината. Спектърът от
продукти, които ще предложат изложителите на Light +
Building, включва също така и осветителни тела от всякакъв вид, техническо осветление и лампи в различни
варианти и с различно приложение, голям избор от аксесоари, както и решения за външно и улично осветление.
Друга водеща тема - средствата за безопасност и
сигурност, ще бъде обособена в специално подизложение,
което ще представи различни системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, както и възможностите за
тяхното интегриране помежду им и в системите за
сградна автоматизация и в градската инфраструктура.
Традиционно, събитието ще включва и разнообразна
съпътстваща програма за всички посетители - архитекти, инженери, проектанти, интериорни дизайнери,
търговци, индустриалци, чрез специални изложби, експертни лекции и презентации.
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платена публикация

Ново при Meusburger компактни плъзгачи за най-малки
пространства на вграждане
С
новите
компактни
плъзгачи Meusburger разширява гамата на предлаганите
плъзгачи с такива с тънка
форма, приложими специално
за малки пространства на
вграждане. Освен с размера си,
готовите за вграждане компоненти се отличават и с високо качество и износоустойчивост, както и с най-добрите свойства на приплъзване,
които постигат чрез DLC-покрития плъзгач. Първокласната прецизност на конструкцията и на стандартите в
производството гарантират
максимално сигурен работен
процес на шприцване.
Известно е, че при сложните
шприцформи се налага използването на плъзгачи с малки монтажни
пространства. Специално за това
приложение Meusburger предлага
новите, високопрецизни и готови
за вграждане компактни плъзгачи
с екстремно тънка форма. Големите закръгления на правоъгълните
компактни плъзгачи позволяват
лесен и сигурен монтаж. Благодарение на това може да се избегне
допълнително осигуряване против
завъртане. Новите плъзгачи с
DLC-покритие от 1.2343 с
твърдост 54 HRC са подсигурени
не само с висока износоустойчивост, но също така и отлични
свойства на приплъзване. Благодарение на ESU-качеството, плъзгачите са отлично приложими за постигане на огледално полирани
повърхности. Допълнителното
напасване на предварителното
натягане се осъществява лесно
чрез включената в комплекта подложка. На разположение са две изпълнения на компактните плъзгачи, всяко с по три варианта:
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Изпълнението Е 3360:
може да бъде монтирано лесно
и бързо директно откъм делителната равнина или от обратна
страна.

Изпълнението Е 3330:
се предлага от Meusburger за
приложение при много малки налични пространства. В зависимост от варианта е възможен и
монтаж обърнат на 180°. Благодарение на това се осигурява допълнително пространство за топлоканална дюза или охлаждащ канал.
Новите компактни плъзгачи на
Meusburger са както винаги на
склад и готови за доставка.
Meusburger е лидер на пазара
при високопрецизните нормализирани елементи. Към момента над
17 500 клиента от цял свят използват предимствата на стандар-

тизирането и се възползват от
нашия над 50-годишен опит в обработката на стомана. Всеобхватната програма от нормализирани продукти, комбинирана с висококачествено оборудване за инструменталния цех, прави
Meusburger надежден и глобален
партньор в производството на
инструментална екипировка и
машиностроенето.

Meusburger Georg GmbH & Co
KGKesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria
T +43 5574 6706-0 | F -11 | sales@meusburger.com
www.meusburger.com
Пламен Петров, Габрово
p.petrov@meusburger.com
T 00359 895 11 48 50; F 0043 5574 67 06-11
Иван Петров, София
i.petrov@meusburger.com
T 00359 878 69 00 78; F 0043 5574 67 06-11
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Шприц машините все по-производителни
и интелигентни
М

акар много иновативни технологии, като 3D принтирането например, все по-активно да навлизат
в масовото производство на пластмасови изделия, шприцването продължава да е един от най-предпочитаните производствени методи
поради множеството му предимства. Наред с метода, непрекъснато
еволюира и производственото оборудване за инжекционно формоване
на пластмаси, а съвременните модели шприц машини се отличават с
интелигентни функции и значително по-висока ефективност и производителност от предците си само
преди десетилетие.
Четири са основните тенденции,
които задават посоката на развитие на технологиите при модерната техника за леене под налягане на
пластмаси: подобрена енергийна
ефективност, по-висока производствена ефективност, усъвършенствани производителност и експлоатационни характеристики и по-еко-
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логично производство. На пазара са
достъпни високотехнологични
шприц машини с електрохидравлични, механични, хидростатични или
комбинирани задвижващи системи,

както и с технологии за прецизно управление на движението (motion
control). Новото поколение софтуер
за мониторинг и управление на процесите по инжекционно формоване
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значително оптимизира управлението на производствените променливи. Последните разработки в областта
свеждат до минимум загубите на материал, улесняват
превантивната поддръжка и повишават производствената и енергийна ефективност на машините.

Компютъризиране на процесите
Едно от най-фундаменталните подобрения в леенето
на пластмаси под налягане е въвеждането на компютъризираните шприц системи. Те позволяват пълно автоматизиране на процеса по инжекционно формоване. При
тези конфигурации шприц автоматът е оборудван със
сензори, които позволяват на компютър да управлява
работата му, както и да бъдат въвеждани промени на
работните параметри в движение.
В резултат от интегрирането на компютъризирани
системи в шприцването на пластмаси се постигат
възпроизводимо качество и устойчиво висока производителност. Тъй като процесът може да бъде напълно
автоматизиран, вече няма нужда от оператор, което
позволява намаляване на разходите за производство на
пластмасови изделия. Това води до икономии на разходи
от производствения поток в дългосрочен план и гарантира, че методът на инжекционно формоване ще остане конкурентен на 3D печата, който в много приложения
все още се оказва твърде нерентабилен.

Интелигентни производствени
технологии
Множество параметри трябва постоянно да се наблюдават и контролират по време на процеса на лее-

не под налягане, за да се осигури оптимално качество
на продукцията. Интелигентните безжични сензори
променят завинаги начина, по който тези променливи
се управляват. Те могат лесно да бъдат внедрени
вместо конвенционалните измервателни прибори, интегрирани в оборудването, или като допълнение към
тях.
Сред основните приложения, в които се използват
безжични сензори, са измерването и контрола на налягането, температурата и влажността по време на процеса по инжекционно формоване. Тези сензори дават
възможност за автоматично събиране на данни от процеса по шприцване на пластмаси. Събраната информация е достъпна в реално време, като достъпът до нея
може да бъде осъществен при поискване чрез софтуерна
клиентска програма или мобилно приложение с удобен и
лесен за използване интерфейс. Интелигентните сензори могат да бъдат интегрирани както в ново, така и в
по-застаряващо оборудване, за да подобрят ефективността и производителността му и да удължат експлоатационния му живот.
Макар положителният ефект върху качеството на
производство да е впечатляващ, той не е единствената полза, която интелигентните сензори носят в
леенето на пластмаси под налягане. Откриването и
локализирането на проблеми в процеса или оборудването, дори още преди да са настъпили, е важна стъпка
по посока намаляване на разходите за поддръжка на
шприц машините. Интелигентните сензори са основен инструмент за осъществяването на прогнозен
мониторинг и осигуряват на операторите данни от
труднодостъпни или опасни зони, където конвенционалното наблюдение на измервателните прибори би
могло да е рисково, трудно или дори невъзможно. В
допълнение, физическата проверка на измервателните уреди в повечето случаи е времеемка и свързана с
допълнителни разходи. Безжичните сензори позволяват автоматизирано събиране на данни от измервателните устройства на предварително зададени времеви интервали и изпращането им към контролния
център на системата.

Иновации при шприц автоматите
Сред иновативните технологии, които намират приложение при съвременните шприц машини, са роботизираните системи, автоматизираните платформи за
разтоварване на готовите изделия и подмяна на матриците, системите за автоматизирано управление на
налягането и процесните параметри, програмите за финишна обработка на изделията и др. Свързването на
шприц машините и спомагателното оборудване в мрежа и осигуряването на комуникация и споделяне на данни в реално време помежду им и с компютърната контролна система е сред водещите съвременни тенденции в областта. IoT и Industry 4.0 технологиите намират все по-голямо приложение и при оборудването за
инжекционно формоване, превръщайки го в предпочитан
метод за изработка на пластмасови изделия в модерните и високотехнологични свързани производства.
Специално за нуждите на автомобилната индустрия пък се разработват специализирани шприц машини със системи за мултикомпонентно леене, които позволяват смесване на различни суровини с разнообразни свойства директно в процеса на инжекционно формоване.
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Освен по-високия тонаж, с който
все повече модели шприц автомати
на пазара се отличават, водеща
тенденция в сегмента са и машините с електро-хидравлично задвижване. Тези системи се характеризират
с висока скорост и прецизност на
работа, подобрена енергийна ефективност, екологосъобразност, надеждност и издръжливост.

Подобрена
производствена
ефективност

Енергийно ефективни
решения
Друга тенденция, която гарантира конкурентоспособността на леенето под налягане, е повишаването
на енергийната ефективност на
двигателите и задвижванията на
шприц машините. Тези технологии
спомагат за реализирането на огромни икономии на енергия за производителите на пластмасови изделия.
Допълнителна полза от намаленото
потребление на енергия е подобрената екологична устойчивост, ресурсна и икономическа ефективност не
само на локалното производство, но
и като цяло в рамките на отрасъла.
Много производители днес етикетират продуктите си като „зелени“,
подчертавайки повишената енергийна ефективност на процесите по
производството им, което добавя
стойност за потребителите.
Енергийната ефективност е решаващ критерий за производители-
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те на пластмаси, когато купуват
нова шприц машина. Електрическите
машини за инжекционно формоване
обещават икономии на енергия до
50%, което ги превръща в по-предпочитано решение за редица приложения от хидравличните системи.
Практиката показва обаче, че електрическите системи не са универсално решение. Те са рентабилни за
средния клас приложения с мощност
на затваряне между 100 и 500 тона.
Хидравличните, сервопомпени и хидростатични двигатели и задвижвания също са достигнали изключително високи нива на енергийна ефективност и предлагат рентабилно решение за други класове приложения. Ето
защо производителите на пластмасови изделия е добре да съобразят
тези особености със специфичните
изисквания на програмите си и максимално да персонализират шприц
машините за конкретните производствени приложения.

Ефективността на производство
е важен фактор за всички компании,
които произвеждат големи количества от едни и същи пластмасови
изделия (например за опаковъчната и
автомобилната промишленост).
Дизайнът на продукта, свойствата
на материалите и конфигурацията
на шприцформите или матриците
формират базата за най-ефективно
оползотворяване на суровините. В
този пазарен сегмент високата надеждност на шприц машините е основен ключ към подобрената производителност. Производствена ефективност може да се постигне по
различни начини. В случай че фокусът
е върху ефективното използване на
суровини, оптимизирането на теглото на формованите изделия е от
водещо значение. Това може да стане възможно чрез намаляване на дебелината на стената на излетия
детайл, което от своя страна изисква по-кратко време и следователно
по-висока скорост на впръскване.
Друга възможност за увеличаване
на производствената ефективност
е интегрирането в процеса на т. нар.
производствени стъпки надолу по
веригата (downstream production
steps). За да се постигне това, се
интегрират системи за времево оптимизиране на разтоварването на
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формованите детайли от матриците и транспортирането им към последващите етапи на обработка в
системата. Интегрираното производство на сложни продукти на една
машина (например контейнери с капак и уплътнение) също допринася за
по-висока ефективност, тъй като
елиминира нуждата от отделни производствени операции на различни
машини. За тази цел се разработват
комплексни шприц автомати с допълнителни инжекционни апарати, които се интегрират в системата и
синхронизират в рамките на машинния цикъл.

По-висока
производителност
Модерните високопроизводителни машини за инжекционно формова-
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не също представляват рентабилна
инвестиция за едросерийните производители на пластмасови изделия. За
да увеличат производителността,
тези компании се интересуват от
машини с възможно най-много допълнителни формовъчни (леярски) кухини. Тези системи се нуждаят от допълнителна инжекционна мощ, както и
високоефективни системи за динамичен контрол на инжекционните
оси с цел постигане на необходимата повторяема точност. Шприц
машините с по-голям брой формовъчни кухини са по-тежки от традиционните автомати и при тях нараства необходимостта от динамичен
контрол на осите за затягане.
Производителността на машините с високи скорости на работните
цикли се увеличава не само чрез по-
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висока ефективност на впръскване. Тя
може да бъде увеличена и чрез оптимизиране на процесите по разтоварване и транспортиране на формованите изделия, което на свой ред намалява времетраенето на циклите.
При по-прецизните шприц автомати
производителността на машината
може да бъде увеличена например с
повишена точност и повторяемост
на процеса на леене и синхронизиране
на разтоварването и транспортирането на готовите изделия. Друг
възможен подход за подобряване на
производителността може да бъде
реализиран чрез конфигурирането на
система от специализирани машини,
част от производствена линия, специфична за дадено приложение. Такива са например шприц линиите за PET
преформи.
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Производство на
пластмасови изделия
за автомобилната
индустрия
С

подема на хибридите и електромобилите, интелигентните
технологии и все по-строгите екологични стандарти за икономия на
горива, автомобилната индустрия
изживява пореден технологичен
възход, паралелно с производството
на пластмаси. Производителите на
пластмасови компоненти за автомобилостроенето се стремят към все
по-леки продукти с по-ниска себестойност. Развитието на технологиите в автомобилната електроника
създава нови приложения на пластмасови компоненти в съвременния автомобил. Тези тенденции са само
част от иновациите в производството на пластмасови изделия за
автомобилната индустрия, които
очертават бъдещото развитие на
сектора.
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Предимства на
високотехнологичните
пластмаси
Около 136 кг, или приблизително
8%, от масата на средностатистическия съвременен автомобил са
пластмаса. Специалистите изчисляват, че намаляването на теглото
на автомобила с 10% води до икономии в разхода на гориво с 5 до 7%.
По икономически и екологични съображения, проектирането и производството на по-ефективни при
използването на гориво возила е
водещ приоритет в автомобилостроенето днес. И макар основният
стремеж към олекотяване на конструкцията на модерните коли да е
свързан именно с разхода, много от
по-леките високотехнологични пластмасови компоненти се отличават и с подобрена устойчивост на

горива и химикали, топлина, износване, слънчева светлина, атмосферни влияния и др. В някои от приложенията пък основен фокус са по-високото качество на пластмасите и
намалените производствени разходи.
Сред останалите предимства, с
които се отличават високотехнологичните инженерни пластмаси, използвани за производството на олекотени автомобилни компоненти,
са: по-дългият живот на превозното средство, постигнат вследствие намаляване на корозията, както и подобрените безопасност и
комфорт. Пластмасовите автомобилни части, за сметка на металните, са рециклируеми, подобряват
гъвкавостта при интегриране на
компоненти и дават значителна
свобода на дизайнерите при проектирането им, повишавайки степен-
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та на креативност и иновация в
творческия и производствения процес.

Ползи от използването на
пластмаси
Макар основната част от конструкцията на един автомобил в наши
дни да е изработена от стомана,
желязо, алуминий и други метали,
теглото на пластмасовите компоненти като дял от общото тегло
на автомобила непрекъснато нараства. Причина за това са множеството предимства на високотехнологичните индустриални пластма-
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си пред традиционните инженерни
материали като метал, стъкло,
дърво и т. н.
Пластмасата тежи с до 50% помалко от другите конвенционални
производствени материали в автомобилостроенето. Точно колко по-лек
е пластмасовият материал зависи
от неговите приложение, плътност,
състав и др. В допълнение, цикълът на
производствените процеси при инженерните пластмаси е значително
опростен, свеждайки се до инжекционно или раздувно формоване на изделия от различни полимерни смоли. За
сравнение, при металните компонен-

ти този цикъл включва рязане, заваряване, щамповане и много други методи за оформянето на метал.
Основно предимство на пластмасите пред метала е огромното разнообразие от форми, в които могат
да бъдат изработени автомобилните компоненти.
Сред най-популярните високотехнологични пластмаси, използвани в
съвременното автомобилостроене,
са: полипропилен (PP), полиуретан
(PUR), поливинилхлорид (PVC), акрилонитрил бутадиен стирен (ABS), полиамид (PA, Найлон 66, Найлон 6),
полистирен (PS), полиетилен (PE),
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полиоксиметилен (POM), поликарбонат (PC), акрил (PMMA), полибутилен
терефталат (PBT), полиетилен терафталат (PET), акрилонитрил стирен акрилат (ASA) и др.

Приложения на
инженерните пластмаси
Техническите пластмаси намират
все повече приложения в модерната
автомобилна промишленост като
основна и по-лека алтернатива на
метала. Производството на автомобилни компоненти от инженерни пластмаси може да намали теглото им
с до 40%. По изчисления на експерти,
редуцирането на общото тегло на
превозното средство със 100 кг води
до икономия в разхода на гориво с
между 0,3 и 0,5 л на 100 км. Емисиите на СО2 на километър пък могат
да бъдат намалени с 8 до 11 г.
В допълнение, използването на
технически пластмаси като основен
изходен материал в производството
на дадени видове автомобилни компоненти рационализира производствения процес, подобрява комфорта
и безопасността на превозното
средство, намалява разходите за
производство и поддръжка и осигу-
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рява по-голяма гъвкавост на дизайна.
Инженерните пластмаси намират
приложение във всяка част на модерните превозни средства, включително в екстериора и интериора на купето, като и при функционалните и
структурните компоненти. Благодарение на най-съвременните технологии при индустриалните полимери
могат да се постигнат значителни
подобрения по отношение на олекотяване на конструкцията на автомобила, естетиката и аеродинамиката му и то без компромис с безопасността.

Водещи технологични
тенденции
През последните години все повече потребители се интересуват от
интелигентните технологии при автомобилите и т. нар. инфотеймънт
(информационно-развлекателни) системи. Сензорните екрани за въвеждане на потребителски команди, модерните навигационни системи с гласов
или жестов контрол, системите със
сензори за асистирано паркиране и
сателитните радиосистеми са само
част от технологиите, които улесняват шофьорите в наши дни.

Поради високата цена на въглеродните влакна в миналото, по традиция те се използват главно при луксозните автомобили. Някои компании днес обаче предлагат материали с карбонови фибри, които са с до
50% по-евтини от преди. Това позволява на все повече автомобилни производители да се възползват от
предимствата на тази група леки и
здрави материали.
Тъй като съвременните компоненти и дизайни в автомобилостроенето стават все по-сложни, за производителите на превозни средства е
най-изгодно да поръчват възможно
най-много части от един и същи доставчик. Благодарение на технологичното развитие в областта на полимерите и пластмасите, производителите на оригинално оборудване
днес могат да консолидират множество отделни компоненти в цялостни блокове, които да доставят на
автомобилните компании. Това свежда до минимум времето за асемблиране, обикновено редуцира теглото
на тези компетентни блокове (а следователно и общото тегло на возилото) и намалява производствените
разходи.
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Обработващ център HERMLE C 650
разширява серията Performance-Line
Премиера ЕМО в Хановер
С моделът C 650 HERMLE значително разширява серията PerformanceLine като вече предлага три машини
от този клас за икономически изгодна
3- и 5-oсева обработка. Серията
Performance-Line се позиционира под
серията High-Performance-Line с моделите C 12, C 22, C 32, C 42, C 52 и C 62
и с почти нищо не им отстъпва. Разликите са в по-малкото опции за допълнително оборудване, в цената и разбира се в имената.

от 200 мм на мястото за зареждане на
инструменти улеснява поставянето и
махането им и предлага удобна и ергономична височина на работа.

HERMLE HIMS (Hermle InformationMonitoring-Software) и HACS (Hermle
Automation-Control-System) също са
налични като опция при C 650.

Допълнителен магазин за инструменти ZM 88k

Работна зона на С 650 с маса ∅ 900 x 750
C 650 с маса ∅ 900 x 750 и управление
TNC 640
Идентично на С 250 и С 400, C 650
ще бъде отново с доказалата се модифицирана Гантри конструкция и ще
има машинна база от полимербетон,
която ще се произвежда в новата високотехнологична фабрика на HERMLE
в гр. Цимерн. Неподвижната интегрирана маса при 3-осевия вариант ще
може да носи детайли с максимално
тегло до 3000 кг. (1050 x 900 x 600 мм)
и затова акцентът на приложение ще
бъдат браншовете инструментална
екипировка и машиностроене. При 5осевия вариант ще могат да бъдат обработвани детайли с висока прецизност до 1500 кг. (∅ 900 x 600 мм).
Ходовете в облицованата с неръждаема стомана работна зона са 1050 x 900
x 600 мм и разстоянието от челото на
шпиндела до масата е 775 мм. Вратите на кабината се отварят широко
(1050 мм), което е предпоставка за сигурно и удобно зареждане с кран.
C 650 има интегриран магазин с 42
места за инструменти. Като опция се
предлагат магазини за инструменти с
50 или 88 допълнителни места. Пултът
за управление може да се завърта до мястото на зареждане и така потребителят може удобно да въвежда данни
дирекнтно в таблицата с инструменти. Адаптираният подиум с височина
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C 650 се оборудва с Heidenhain TNC 640,
което е налично с всички функционалности на вече доказалото се управление.
19" TFT с тъч-скрийн екран се предлага
вече стандартно при всички обработващи центри HERMLE.

Mодифицираната Гантри конструкция и
машинна база от полимербетон на С 650
Като опция пултът може да е и с
функция "Комфорт", където може да
се движи по височина и да се накланя екрана. В управлението стандартно са интегрирани и доказалите се
вече HERMLE режими на работа, които помагат на потребителя да настрои поведението на машината в
зависимост от типа обработка.
Софтуерните приложения на
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В случай на сервиз на разположение
е "Система за поддръжка и диагноза",
която постоянно наблюдава състоянието на машината. Тя служи за бърза
диагностика и превантивен сервиз.

Преглед на най-важните
параметри:
•Ходове X-Y-Z: 1050-900-600 мм
•Бързи ходове X-Y-Z: 35-35-35 м/мин
•Ускорение X-Y-Z: 6 м/сек2
•Обороти: 15000/18000 1/мин
•Маса: ∅900 x 750 мм
•Ъгъл на наклон: +/-115°
•Задвижване С-ос: механично
•Обороти С-ос: 25 1/мин
•Обороти А-ос: 25 1/мин
•Макс. товар: 1500 кг
•Неподвижна маса
•Размери: 1250 x 982 мм
•Макс. товар: 3000 кг
•Управление: TNC 640
Опциите за индивидуално и икономически изгодно използване на машината разширяват областите на приложение. С 650 може да бъде оборудван
с допълнителни магазини за инструменти, различни охлаждащи системи,
аспирации, системи за мерене на инструмента и тъч-проби.

За повече информация:
info@hermle.bg
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Технически
пластмаси
М

ного от конвенционалните
пластмаси срещат експлоатационни
ограничения в някои по-специфични
промишлени приложения. Същевременно изискванията на индустрията
по отношение на теглото, стойността, приложната област и техническите характеристики на производствените материали непрекъснато нарастват. Всичко това създава
предпоставки за разработването на
цялостна гама модифицирани технически (известни още като инженерни или индустриални) пластмаси.
Това са група пластмасови материали, които се отличават с по-добри
механични и/или термични свойства
от широко използваните традиционни пластмаси (полистирен, PVC, полипропилен, полиетилен и др.).

Особености на
техническите пластмаси
Предвид специфичните им свойства, техническите пластмаси обикновено се произвеждат в по-малки
количества и се използват предимно за изработката на по-маломерни
изделия или на такива в по-дребни
серии (например механични компоненти), а не за продукти от масово
потребление или в големи обеми
(като пластмасови контейнери и
опаковки).
Терминът технически пластмаси
се отнася за термопластични, а не
за термореактивни материали.
Сред популярните технически пластмаси в индустрията са: акрилонитрил-бутадиен-стиренът (ABS),
използван за изработката на автомобилни брони, автотабла и лего
блокчета; поликарбонатите, незаменими в строителството, осветлението и др.; както и полиамидите (сред които е и познатият ни
найлон), използвани в редица промишлени и потребителски приложения, включително в машиностроене-
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то, транспортната и конвейерна
техника, електротехниката, автомобилостроенето и др.
Индустриалните пластмаси постепенно заменят традиционните
инженерни материали като дърво и
метал във все повече приложения.
Освен че се изравняват с тях и дори
ги надминават по съотношение тегло/здравина и множество други свойства, техническите пластмаси значително оптимизират производствените процеси, давайки по-голяма свобода на проектантите и улеснявайки изработката на по-сложни
форми и конструкции.
Така техническите пластмаси се
нареждат сред водещите материали в производството на различни
изделия за: автомобилната промишленост и транспорта, електротехниката и електрониката, машиностроенето, опаковъчната индустрия, строителството, телекомуникациите, космическия сектор и т. н.
Според актуално проучване на
Research and Markets, световният
пазар на технически пластмаси, който е на стойност 57,2 млрд. щатски долара през 2014 г., се очаква да

достигне близо двоен размер от
91,78 млрд. щатски долара до
2020 г.

Специфични свойства и
предимства
Групата на техническите пластмаси обединява материали, които
могат да бъдат използвани като
инженерни структури. Те се отличават с ниска плътност, висока механична якост, отлична устойчивост
на износване, нисък коефициент на
триене, висока термична устойчивост, отлични електрически изолационни свойства, химическа стабилност и киселинно-алкална устойчивост, отлични възможности за оцветяване, модифицируемост и обработваемост и редица други забележителни предимства.
Всеки вид инженерна пластмаса
обикновено разполага с уникална комбинация от свойства, които го превръщат в предпочитан материал за
конкретни приложения. Поликарбонатите например са известни със своята отлична удароустойчивост, докато полиамидите са силно устойчиви на абразивни въздействия. Дру-
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не и компоненти. Индустриалните
пластмаси все по-масово изместват
метала и термореактивните пластмаси в редица приложения от електрониката и електротехниката.
Инженерните пластмаси, използвани в машиностроенето, представляват около 12% от общото потребление на такива материали. Те се използват предимно за изработването
на различни механични компоненти
и изделия като: зъбни предавки, лагери, колела, втулки, сепаратори, корпуси, редуктори, ролки, плъзгащи ленти, клапани, витла, вентилатори,
шпиндели, гайки, водачи, дискове,
шайби и др.

ги свойства, проявявани от различните видове инженерни пластмаси,
включват висока повърхностна
твърдост, UV-устойчивост, възможност за самозалепване (използвано
при производството на зъбни колела и спирачни челюсти), добри плъзгащи и демпфериращи свойства, гъвкавост, пожарна безопасност (не поддържат горене) и др.
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Тенденции при
модифицирането на
технически пластмаси

Приложения
Инженерните пластмаси за производство на електрически и електронни устройства и компоненти представляват 30% от общото потребление на технически пластмаси. Тези
материали се използват за: производство на корпуси и кутии, матрици,
облицовъчен материал и изолации за
електрическо/електронно оборудва-

Инженерните пластмаси могат
да бъдат модифицирани чрез физични, химични или физико-химични комбинирани методи, включително смесване, кополимеризация (присаждане) и
„армиране“ с различни влакна и пълнежи. Модификацията може значително да подобри ефективността на
инженерните пластмаси. В допълнение, при модифициране може да се
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използва една полимерна матрица, за да се произведат
множество продукти с разнообразни приложения, да се
подобрят гъвкавостта и ефективността на производството. Използвайки една машина за множество цели, е
възможно лесно да се осъществи производството на
различни серийни и специфични продукти.
Експертите прогнозират, че през идното десетилетие основни технологични тенденции при индустриалните пластмаси ще са все по-ниската себестойност и
усъвършенстваните технически и експлоатационни характеристики. Очаква се ръст в приложенията на високопроизводителните инженерни пластмаси с термично
съпротивление, висока износоустойчивост, електропроводимост и електромагнитни екраниращи функции. Сред
водещите тенденции в бранша са и концепции като "зеленото" производство (свързано с по-активно опазване
на околната среда и рециклиране), оказващи значително
влияние върху молекулярния дизайн и производствените
процеси на инженерните пластмаси.

Подобряване на техническите
характеристики
Кополимеризацията, смесването, „легирането“ и производството на композитни материали от инженерните пластмаси с общо предназначение може значително
да подобри механичните свойства, термичната устойчивост и издръжливостта им на различни вредни въздействия. Модифицираните индустриални пластмаси могат
да бъдат използвани вместо специални технически пластмаси в много приложения. Популярни характеристики,
които все по-масово се целят при модифицирането на
тези материали, са магнитните, електроизолационни и
антибактериални свойства, особено в сферите на електротехниката, електрониката и медицината. Днес техническите пластмаси с подобрени експлоатационни качества и многофункционалните инженерни пластмаси
притежават голям потенциал за приложение в множество области, в които високотехнологичните карбонови влакна, въглеродните нанотръби и графенът все още
срещат практически ограничения.

По-евтини и „зелени“ инженерни
пластмаси
Поради изключително високата си пазарна цена, много специални технически пластмаси се използват само
за военни или други тесни индустриални цели. За да се
разшири приложната им област и до потребителския
сектор, е необходимо значително понижаване на себестойността им. Производствените подходи към постигане на тази цел включват: смесване, „легиране“ и подсилване на конвенционални пластмаси; свеждане до минимум на разходите за мономерните суровини; както и
производство на технически пластмаси в по-големи
мащаби.
С повишаването на екологичната осведоменост на
глобалното общество, наред с продуктите от възобновяеми източници и екологосъобразното техническо оборудване, инженерните пластмаси също трябва да са сред
„безопасните“ за околната среда решения (environmental
safety solutions). Биоразградимите технически пластмаси
и индустриалните пластмасови материали, произведени
от биопродукти, се очаква да регистрират все по-голямо
търсене на пазара. Инженерните пластмаси от бъдещето ще бъдат не просто рециклируеми, но и плод на „зелено“ производство с възобновяеми суровини.
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Съвременни
интегрални схеми за
обработка на сигнали
от сензори
П

Стефан Куцаров

родължаващите да нарастват приложения на сензорите, заедно с необходимостта все по-често да се вграждат в прибори с малки размери, налага обработката на
техните сигнали (Sensor Signal Conditioning, SSC) да се прави чрез миниатюрни електронни схеми. От техните два основни вида - интегрални
схеми (ИС) и модули, в статията се
разглеждат ИС, но се дават и примери за елементи, позволяващи реализацията на модули с размери, приближаващи се до тези на ИС. Реално
съществуват три групи ИС за SSC,
като първата и най-разпространена
са специализираните за обработка на
сигналите от един или няколко типа
сензори. Втората група са усилватели с аналогов изход за измерваната
величина, които по принцип могат да
се използват и в други приложения, а
третата са ИС, съдържащи сензорите заедно с електрониката за SSC,
чийто неголям засега относителен
дял вероятно ще нараства през следващите години. В сп. „Инженеринг
ревю“ въпросите за SSC вече бяха
разглеждани в статията „Интегрални схеми за обработка на сигнали от
сензори“ от бр. 3/2011 г., поради
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Фиг. 1.

което тук се отделя внимание на
новостите след 01.01.2012 г.

Същност на SSC
Специализирани SSC. Независимо
от голямото разнообразие на сензори и съответстващите от това
различия в схемите им за SSC, принципът на действие на тези от първата група може да се изясни чрез обобщената блокова схема на фиг. 1, предназначена за цифрова обработка.
Първата функция на стъпалото F/
A е чрез подходящ филтър да отдели
от сигнала на свързания на входа In
сензор нежелано съпътстващите го
смущения, например шумове. В зависимост от честотната лента на
полезния сигнал от сензора филтърът може да е нискочестотен, високочестотен, лентов или заграждащ,
а за осигуряване на останалите параметри да е пасивен или активен.
Втората част на стъпалото е усилвател за осигуряване на достатъч-

на амплитуда на сигнала за обработване. За превръщането му в поредица от двоични числа е аналогово-цифровият преобразувател ADC, като
най-често се използват АЦП с последователно приближение (Successive
Approximation) и сигма-делта (Sigmadelta) с разрешаваща способност
съответно до 16b и 24b, а при 24b
се предпочитат АЦП със самокалибровка (Auto-Calibration Mode ADC). За
бързи сигнали по-добри са стъпалните (Pipeline ADC) и Flash ADC. Тъй
като при повечето сензори зависимостта на изходния сигнал от измерваната величина е нелинейна, във
висококачествените АЦП нараства
използването на линеаризация, чрез
която се избягват класическите донастройки чрез външни елементи.
Предпочитаните съвременни типове АЦП са с малка постояннотокова консумация и захранващи напрежения не по-големи от ±5V, което по
принцип увеличава уязвимостта към
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Таблица 1. Изисквания и основни приложения на ОУ за SSC.
Схема

Основни изисквания към ОУ

Примери за използване в SSC

С несиметричен вход

Голям GBP, максимално изходно напрежение близо до
захранващото

Работа със сензори на Хол, пиезоелектрични и за влажност и с
термистори
Работа със сензори, отдалечени от схемата за SSC, с мостове
на Уитстон, термодвойки, сензори за налягане
Подобно на ОУ с диференциален вход, но за по-малки сигнали от
сензорите и по-големи смущения

С диференциален вход

Голям CMRR, малко напрежение на несиметрия

Измервателни усилватели

Големи коефициент на усилване, CMRR и входен импеданс,
малки напрежения на несиметрия и входен шум

смущаващи сигнали и ограничава работата с големи синфазни напрежения на входовете им. Изходните числа от ADC се подават на блока за
обработка Proc, който обикновено е
микроконтролер и действието му е
пряко свързано с вида на сензора и
желания вид на сигнала на изхода Out.
За осигуряването на измерването
Proc сравнява усиленият входен сигнал с опорен такъв (например напрежение), което не е означено на фиг. 1,
регистрира излизането на сигнала
извън определени граници и съдържа в
паметта си необходимите програми.
Цифрово-аналоговият преобразувател DAC формира аналогов сигнал,
чийто вид и стойности се задават
от изходния усилвател OutAmp. Така
описаната структура е на аналогов
сензор. В цифровите сензори липсват
блоковете DAC и OutAmp и е прибавен даденият с прекъсната линия блок
Int, чийто изход OutInt е с цифров сигнал, обикновено (без това да е задължително) в съответствие с един или
повече от масово използваните интерфейси (например SPI и I2C).
В зависимост от вида си сензорите могат да имат различен изходен
сигнал, което в много случаи налага
той да бъде преобразуван в напрежение или ток и тогава подаден на
входа In на фиг. 1. За целта се ползват преобразуватели ток-напрежение (Current-to-Voltage Converter), на
напрежение в честота (Voltage-toFrequency Converter), на честота в
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напрежение (Frequency-to-Voltage Converter), на честота в ток (Frequencyto-Current Converter), на електрически
заряд в напрежение или ток (Charge
Converter) или формиращи изходен
ток (Current Loop Converter) в определени граници, например 4-20 mA, 020 mA или 1-50 mA. Към това трябва да се прибави и използването на
преобразуватели с галванично разделяне (Opto-Isolated Signal Conditioner)
между сензора и входа In.
Усилватели. Три са разновидностите на ползваните за SSC усилватели, първата и най-голяма от които са операционните усилватели
(ОУ). Наличието им в корпуси с малки
размери, както и на чипове без корпуси (Die) прави все по-успешно тяхното приложение и за реализация на
модули за SSC. Използват се всички
основни схеми на свързване на ОУ, а
най-съществените изисквания към
параметрите им и характерни примери за приложение в SSC са дадени
в табл. 1 и на фиг. 2.
Ползваните съкращения са коефициент на широколентност GBP, коефициент на потискане на синфазните сигнали CMRR и печатна платка
РСВ, като фиг. 2а показва, че усилвателите Amp с несиметричен вход
трябва да се монтират близо до сензора S върху РСВ, а според фиг. 2б при
тези с диференциален вход може S да
е извън РСВ, т. е. отдалечен от Amp.
Примери за ОУ с консумация под 1 µA
и захранващи напрежения до около 5

а

б

Фиг. 2.

V (в някои каталози се означават като
Nanopower OA) са МСР6441 на
Microchip (захранване 1,4-6 V, консумация 0,45 µA, работен температурен
обхват -40÷+125°С и размери
3x2x0,75 mm) и TSU101 на ST Microelectronics (захранване 1,5-5,5 V, консумация 0,58 µA, работен температурен обхват -40÷+85°С и размери
3x3x0,9 mm). Малките стойности на
GBP на тази категория ОУ (9 kHz на
първия цитиран) не пречат за използването им с много типове сензори.
Съществуват и маломощни четворни ОУ, например ADA4622-4 на Analog
Devices (захранване 5-30 V, консумация
715 µA, работен температурен обхват -40÷+125°С).
Измервателните усилватели (Instrumentation Amplifier) INA са особено подходящи за SSC, използват се
такива с два или три ОУ и реализа-
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Фиг. 3

цията им освен с двойни и четворни
ОУ често се прави с ИС, съдържащи
всички техни елементи. Могат да се
използват и двете свързвания от
фиг. 2, но поради диференциалния
вход на INA по-често използвано е
това на фиг. 2б. Типични примери са:
за маломощен двоен ОУ - TS1002 на
Silicon Labs (захранване 0,65-2,5 V,
консумация 0,6 mA на всеки от усилвателите, работен температурен
обхват -40÷+85°С и размери
3x3x0,85 mm); за четворeн МСР6444 на Microchip и TSU104 на
ST Microelectronics (същите параметри, както на TSU101); за INA МСР6N16 на Microchip (захранване
1,8-5,5 V, консумация 1,1 mA, работен
температурен обхват -40÷+125°С и
размери 3x3x0,85 mm) и INA188 на
Texas Instruments (захранване 4-36 V,
консумация 1,4 mA, работен температурен обхват -40÷+125°С и размери 4x4x0,7 mm).
При необходимост от промяна на
коефициента на усилване в процеса
на работа на сензора, например за
компенсация на неговата нелинейност, са подходящи усилватели с
програмируем коефициент на усилване (Programmable Gain Amplifier, PGA),
в които тази промяна се извършва
чрез двоично число на управляващите входове или с помощта на някой
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а

б

от популярните интерфейси. Пример
за първия вид е ISL28533 на Intersil,
който е със захранване 2,5-5,5 V, консумация 2,9 mA и работен температурен обхват -40÷+125°С. За случаите на обработване на сигналите
от няколко сензора могат да се използват PGA с вграден мултиплексор, също управляван от интерфейса. Пример е серията МСР6S22,
MCP6S26 и MCP6S28 (захранване 2,55,5 V, консумация 1 mA, и работен
температурен обхват -40÷+85°С) на
Microchip съответно с 2, 6 и 8 входа
и работа с интерфейса SPI.
С подобно действие са аналоговите входни стъпала (Analog Front End,
AFE), каквото е XR18910 (захранване 2,7-5 V, консумация 0.56 mA, работен температурен обхват 40÷+85°С и размери 3,5x3,5x0,75
mm) на Exar с 8 входа, измервателен
PGA и управление чрез интерфейса
I2 C. Предназначено е основно за работа с мостове на Уитстон, чието
захранващо напрежение се осигурява
от вграден постояннотоков стабилизатор, а управляваният от интерфейса цифрово-аналогов преобразувател компенсира нежеланата постоянна съставка на напрежението на
моста. Важно е да се добави, че все
по-често усилвателят в блока F/A на
фиг. 1 е PGA.

Специализирани ИС с вградени
сензори. Засега те са главно за температура и сравнително рядко за някои механични величини, затова ще
бъдат разгледани в съответния раздел по-нататък. Разработката на ИС
с такива и други сензори продължава да е обект на изследователска
работа във фирмени и университетски лаборатории. Сред очакваните
скоро да се появят на пазара е
CMOSens Chip на Sensirion.

Видове ИС според
изходната величина
ИС за резистивни сензори. Съпротивлението на този тип сензори зависи от стойността на измерваната величина. Твърде рядко се използва непосредствено определяне на
съпротивлението, например чрез пропускане през сензора на неизменен
ток и измерване на получения пад на
напрежение, или свързването му в
делител на напрежение, което се измерва. Масово използван начин е
свързване на сензора или еднакви сензори в рамо или рамена на мост на
Уитстон, който може да се захранва
с фиксирано напрежение VВ (фиг. 3а)
или фиксиран ток IB (фиг. 3б). Най-просто е поставянето на сензора в едно
от рамената на моста (левите
свързвания), но поради наличието на
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

промяната ∆R на неговото съпротивление в числителя и знаменателя на
изразите за изходното напрежение Vо
се получава грешка в измерването,
която е 2 пъти по-малка при захранване на моста с ток. Същата е грешката и във второто свързване на фиг.
3а, но Vо е 2 пъти по-голямо, което е
предпоставка за измерване на по-малки изменения на физичната величина.
От изразите за Vо на останалите
свързвания се вижда, че то е линейна
функция на ∆R, т. е. няма грешка в
измерването поради схемата на моста. Това обаче е за сметка на ползването на по-сложни мостове с два или
четири сензора, като тези с четири
имат най-големи стойности на Vо.
При това сензорите трябва да са
монтирани така, че физичната величина да предизвиква показаните изменения на съпротивленията им в различни посоки.
Съпротивлението на свързващите проводници на сензорите и резисторите в рамената на моста се
прибавя към това на техните съпротивления и води до грешка. Нейното
избягване за две от рамената на
моста е показано на фиг. 4, като
захранващото напрежение е между
възли 1 и 2. При R1=R3 няма влияние
на проводниците А и В.
Първият тип ИС за работа с Уитстонов мост са евтините SSC (Low-
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Cost SSC), които са аналогови и представляват PGA с допълнителни блокове за намаляване на грешките и
разширяване на възможностите за
управление. Сред характерните примери е МАХ1452 на Maxim Integrated,
предназначена за измерване на влажност и няколко механични величини.
Чрез нейната опростена блокова схема (фиг. 5) се изяснява същността на
тази категория ИС. С BR е означен
външният мост с 4 сензора, захранван от генератора на ток CG. Напрежението от BR постъпва на входа IN
на ИС и съответно на PGA, чийто
коефициент на усилване има 16 стойности между 39 и 234, задавани чрез
DAC и паметта EEPROM. Вграденият
сензор TS измерва през 1 ms температурата във вътрешността на ИС
и в съответствие с нея чрез записаните в паметта стойности и DAC
осигурява практически нулева постоянна съставка в сигнала на изхода OUT
при околна температура -40÷+125°C.
Захранването на ИС е 5V/2mA.
Много по-разпространени са класическите ИС за SSC, които се реализират на базата на фиг. 1 и са предназначени за работа с един или няколко
вида сензори. Това се постига чрез
специфични допълнителни блокове и
подходящи схемни решения. Разгледани са в следващите раздели.
ИС за капацитивни сензори. При-

влекателността на капацитивните
сензори е простата им реализация,
която се съчетава с възможностите за безконтактно измерване на
множество физични величини – към
класическите налягане, приближаване, ускорение, влажност и ниво на
течности вече са прибавени регистрация на заеманото място в автомобилите, на жестове, на качествата на изолационни материали и др.
При ползването на сензорите трябва да се има предвид влиянието върху
работата им на околните температура и електромагнитни полета,
както и тяхното нежелано овлажняване и замърсяване. Това са причините те да не се препоръчват за прецизни измервания.
Съвременните ИС почти изцяло се
реализират на основата на преобразуватели капацитет-число (Capacitance-to-Digital Convertor) CDC, а същността на действието им се изяснява
чрез фиг. 6. Генераторът на правоъгълни импулси G с честота между няколко десетки и няколко стотици kHz по време на един от импулсите си зарежда през блока с превключваеми капацитети SC пропорционалния на измерваната физична величина капацитет на сензора S. През следващия импулс цялото негово количество електричество Q се прехвърля
на еталонния капацитет СЕ и през
SC постъпва на ADC (задължително
сигма-делта), при което на извода му
О се получава число, пропорционално
на Q и на измерваната величина. Това
прехвърляне означава разреждане
изцяло на капацитета на S, с което
той е готов за следващото измерване. Чувствителността на S (това
е капацитетът, предизвикващ изменение на изходното число с 1) при
измерване на физически величини
обикновено е под 1 fF, докато при
реагиращите на докосване сензори
достига 100 fF, тъй като максималното разстояние на задействането
им е 2-3 cm. Блокът Int е аналогичен
на този на фиг. 1.
Типичен пример е FDC1004 на Texas
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Фиг. 7.
Фиг. 6.

Instruments за едновременна работа с
4 сензора, който се захранва с
3,3±0.3V, консумира 0,75 mA, работи
при околна температура от -40 до
+125°С и е с размери 3х3х1 mm.
ИС за магнитни сензори. Този
тип сензори създават електрически
сигнал, пропорционален на магнитно
поле. В практически най-масовите
сензори на Хол то се получава от
постоянен магнит, а изходният им
сигнал е напрежение с линейна зависимост от напрегнатостта на полето. Основният блок в ИС на тези
сензори е усилвател, като в най-простите той е единствен. Друг тип
са ИС с вграден генератор на импулси за тока на сензора и практическо
отстраняване на неговото напрежение на несиметрия (Offset Voltage) и
на влиянието на температурата
(например A1684LUB и ATS684LSN на
Allegro MicroSystems и DRV411 на
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Texas Instruments). За прецизни измервания се ползват ИС с подобна на фиг.
1 структура, например А1340 на
Allegro MicroSystems.
Съпротивлението на магниторезисторите (Magnetoresistor) зависи от
напрегнатостта на магнитното
поле и при свързването им в мост на
Уитстон (Magnetoresistive Bridge) напрежението в един от диагоналите
му е пропорционално на нея. Използват се главно два типа ИС – съдържащи филтър и усилвател (ADA4571-2
на Analog Devices) и със структура,
подобна на фиг. 1 (ZSSC5101 на
Integrated Devices Technology).
Трета разновидност са индуктивните сензори за положение (Inductive
Position Sensor), които имат предавателна бобина и две приемни бобини,
като индуцираните напрежения в
последните са с фазова разлика 90°.
При преминаване на метален пред-
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мет до тях се индуцира напрежение,
пропорционално на разстоянието до
него. Основните елементи в ИС за
тези сензори са усилвател за напреженията и генератор за предавателната бобина, но за осигуряване на
прецизно и сигурно действие се прибавят ADC и DSP за регистриране на
стойности извън определени граници
(например на напрежението на предавателната бобина) и на неправилни
свързвания, например на различни къси
съединения в приемните бобини. Такива са трите ИС ZMDI5201/-02/-03
на Integrated Device Technology.

ИС за температура
Три са основните области за приложение на тези ИС – контрол на
температура (околна, в електронни
устройства, във вътрешността на
акумулатори), за компенсиране на
промените на параметрите на електронни схеми (например осцилатори)
и реализация на схеми за защита от
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Таблица 2. ИС за измерване на ток с резистор.
1

2

Модел
AD8418AWH
(производител);
(Analog Devices);
[брой модели]
[12]
G; (GE,%) [BW,kHz]; 20;(±0.15max) [250];
{VCM,V}
{-2 +70}
VDD,V; (RS)
2.7-5.5; (външен)
o
[раб.темп.обхв. C]
[TA=-40 +150]
{размери, mm}
{3x3x0.85}

Фиг. 8.

3

ISL28006-100
(Intersil);
[8]
100; (±1) [110];
{0-28}
2.7-28; (външен)
[TA=-40 +125]
{2.9x1.6x1.14}

4

а

повреда при температура над определена стойност.
Ползваните сензори се свързват външно към схеми с ОУ
или са вградени в ИС.
ИС за термистори. Основната съвременна схема за
свързването им е показана на фиг. 7. В нея през термистора Th и резистора R протича неизменен постоянен
ток от генератора CG, а ИС за обработка Cond (тя е ОУ
или ADC) осигурява на OUT напрежение или число. Резисторът е за линеаризация (съпротивлението му е специфично за всеки модел термистор и обикновено се дава в
документацията му) и съответно получаване на практически линейна зависимост на изходния сигнал от тем-

48

5

6

MAX40010F
HV40010F
FAN4010
(Maxim Integrated);
(Microchip
(ON Semiconductor);
[8]
Technology); [1]
[2]
50; (±0.1max) [80]; RB/RA; [tr=tf=0.7 s]; RB/RA; (-0.2) [600];
{2.7-76}
{8-450}
{2-6}
2.7-5.5; (външен)
8-450; (външен)
2
6
;
(
в
ъ
н
шен) [TA=[TA=-40 +125]
[TA=-40 +85]
40Ӟ+85] {1.45x1x0.5}
{1x0.64x0.4}
{3x3x1.1}

7

8

TS94033
(Semtech);
[1]

INA250A1
(Texas Instruments);
[4]
200; (±0.1) [105];
{-0.1 +36}
2.7-36; (вграден)
[TA=-55 +150]
{5x4.4x1.1}

49.25 [4]; {-2 +42}
4-42; (външен)
[TJ=-40 +125]
{2.9x1.6x1.15}

в

б

пературата на Th. Няма специфични изисквания към ОУ и
ADC, а CG може да се замени с резистор и така полученият делител да се захранва с постоянно напрежение.
Практически пример за ползването на ОУ е MCP6S21 на
Microchip. На пазара продължават да се предлагат и постари специализирани ИС за работа с термистори
(Thermistor-to-Digital Converter), например МАХ6682 на
Maxim Integrated.
ИС за резистивни температурни преобразуватели
(Resistance Temperature Detector). Означаваните като RTD
сензори ползват промяната на съпротивлението на
метали - най-често Pt, но приложения имат Ni и Cu. Сензорите се захранват от CG и полученото върху тях
напрежение се подава на класически ОУ, на ADC (обикновено 12b до16b) или на измервателен усилвател. Специализирана ИС за работа с платинови RTD със съпротивление между 100 Ω и 1 kΩ е МАХ31865 на Maxim Integrated, която измерва температура с грешка 0.5°С и
разрешаваща способност 0.03125°С, а изходът й е в
съответствие с интерфейса SPI. Друг пример е LTC2983
на Analog Devices.
ИС за термодвойки. Последователното съединение
на топлия (Hot Junction) и студения (Cold Junction) преход
на термодвойките се свързва към входа на диференциален усилвател, като средната им точка се замасява. В
едната група схемни решения ИС е ОУ или измервателен
усилвател (обикновено с три ОУ), а при нужда между
термодвойката и всеки от входовете на усилвателя се
поставя филтър за намаляване на смущенията. Няма
специфични изисквания към вида на ОУ, но подходящи са
ТС913А и МСР619 на Microchip. Другата група са специализираните ИС за термодвойки, каквато е МСР9600 на
Microchip с цифров изход в съответствие с интерфейса
I2 C. В нея 1b от изходното число съответства на
0,0625°С при точност на измерването ±1.5°С. Захранването е 2,7-5,5V/0,3mA.
ИС с вграден сензор. Независимо от повече от дългогодишното им присъствие на пазара те продължават да
имат масови приложения. Сензорът в тях представлява
свързан в права посока PN преход, което определя обхват на измерваните температури както на класическите ИС. Новостите са с цифров изход и един от характерните примери е ADT7420 на Analog Devices. Той има
16-битови изходни числа, предавани чрез интерфейса I2C,
температурен обхват -40÷+150°С при 0,0078°С съответстващи на 1b и грешка ±0,25°С. Захранването му е
2,7-5,5V/0,25mA, а размерите са 4х4х0,75 mm. С пра-
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воъгълни импулси (честота 88 kHz)
на изхода е LMT01 на Texas Instruments предвиден за приложения в индустриални и битови прибори, а неговата разновидност LMT01-Q1 е
за автомобили. Обхватът на измерване е -50÷+150°С с максимална
грешка ±0.7°С. Броят на импулсите
е пропорционален на температурата, като измерванията се правят
през 0,1 s, захранването е 2-5,5 V, а
размерите на ИС са 4х3,1х1,5 mm.

ИС за измерване на ток
Основните области на измерването на ток са в постояннотокови захранвания (вкл. в преносими прибори,
зарядни устройства и преобразуватели на променливо в постоянно напрежение), комуникационни устройства,
осветителни системи, автомобили,
инвертори за фотоволтаици и др.
Най-често използваният начин е чрез
пада на напрежение върху нискоомен
резистор RS, свързан на входа на диференциален усилвател с един ОУ и
наименование усилвател за измерване на ток (Current Sense Amplifier,
Current Shunt Monitor) CSA. Еднопосочните усилватели (Unidirectional CSA)
измерват протичащ в една посока
ток и най-често използваната им
схема със свързване на RS в активния
проводник на товара (High Side CSA)
е дадена на фиг. 8а, като ОУ и четирите неозначени резистора представляват CSA.
Напрежението на изхода OUT е
Vo=IRSG, където G е коефициентът на
усилване на CSA и за да няма реално
промяна в работата на товара L
трябва RS да е много по-малко от
неговия импеданс. Възможно е RS да
е монтирано като лента върху печатната платка, за което се дават
сведения в документацията на CSA.
Двете главни предимства на тази
схема са възможността да се открива късо съединение в L и липсата на
грешка поради влошено негово замасяване, което определя значително
по-масовото използване на тази схема. На фиг. 8б е показан еднопосочен
усилвател със свързване на L в пасивния проводник (Low Side CSA), замасяването на RS в което е по-просто.
Същността на двупосочните усилватели (Bidirectional CSA) е изяснена на
фиг. 9в. Изходното й напрежение е
Vo=IRSG+VREF, където VREF е постоянното напрежение на входа REF, което в някои случаи е захранващото
напрежение VDD (на ОУ и евентуални
на допълнителни блокове в CSA). При
ток I от V CM към L се получава
V о>V REF, а при обратна посока е
V о<VREF. Напрежението VCM (Input
Common Mode) е на захранващия
товара източник.
Реално съществуват разновидности на схемата с RS външен за ИС на
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GSA и с вграден в нея. В последния
случай вместо G параметър е отношението Vo/I, което е предавателен
импеданс, но също се нарича коефициент на усилване и има измерение
V/А. Специфичен параметър е и максималната стойност на измервания
ток I. В някои каталози IRS се отбелязва като VSENSE, а за измерване в
цифров вид на OUT се свързва самостоятелен АЦП или микроконтролер
с вграден АЦП.
В табл. 2 са дадени основните
параметри на характерни CSA, като
предлаганите модели в тях са с различни G, а в някои случаи корпуси и
работен температурен обхват. С GE
(от Gain Error) е означена максималната относителна грешка на G, докато BW е горната гранична честота на CSA и съответно максималната честота на измервания ток. Усилвателите в колони 3 до 7 са еднопосочни, а в 2 и 8 – двупосочни. Специфични са дадените в колони 5 и 6 с
изходен ток Io=IRS/RA, където RA е
външен резистор. При протичане на
Io през свързан между изхода и маса
друг резистор RB се осигурява G=R B/
RA, т. е. той може да се програмира.
На CSA в колона 5 са дадени
продължителностите tr и tf на предния и задния фронт на изходните
импулси вместо BW. Сравнително
редки са двойните CSA за едновременен контрол на токовете на два
товара, какъвто е двупосочният
INA2181A4 на Texas Instruments с
външни резистори, V CM=-0,2÷+26V,
V DD=2,7-5,5V, работен температурен обхват -40÷+125°С и размери
4,9х3х1 mm.
Необходимостта от измерване на
изразходваното количество електричество от акумулатор или галванична батерия е довело до разновидността Coulomb Counter на основата на CSA. В TS1108-200 на Silicon
Labs това се осъществява като чрез
последователност от импулси с
продължителност 90 µs се измерва
протичащия ток. В зависимост от
големината му всеки от тях „съобщава“ на изхода на ИС какво количество електричество му съответства и така получената информация
се обработва от микроконтролер.
За безконтактно измерване на ток
върху проводника, през който той
протича, се поставя сензор на Хол, чието напрежение постъпва на входа на
ИС. Типичен пример за последната е
вече споменатата DRV411 на Texas
Instruments, предвидена да работи с
мостова схема от 4 магнитосензора
тип InSb. Тя позволява измерването
на токове до 250 mA с честота до
200 kHz, като захранването й е с 2,75,5 V, работният температурен обхват от -40 до +125°С и размерите
са 4x4x0,9 mm.
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Програмиране
на индустриални
роботи
В

практическите индустриални
приложения днес се използват две
основни категории методи за програмиране на роботи – онлайн програмиране (включително lead-through
и walk-through техники) и офлайн програмиране (OLP). Един от най-популярните методи за програмиране е чрез
обучение. Според Британската асоциация за автоматизация и роботи,
над 90% от съществуващите роботи са програмирани по този метод.
Устройствата за обучение на роботи (т. нар. teach pendants) са се
променили много за периода си на
съществуване. Първите версии са
големи, сиви кутии с магнитна лента за запазване на данните. По-новите терминали за обучение представляват точно това, на което приличат - гигантски преносими калкулатори. Съвременните устройства
могат по-скоро да бъдат оприличени
на таблети, а технологията се е
развила така, че да отговаря на
съвременните изисквания на приложенията.
За да програмира робота с подобен терминал, операторът го премества от точка до точка, като използва бутоните за обучение и записва всяка позиция поотделно. Когато
цялата програма е готова и въведена, роботът може да възпроизвежда
точките с пълна скорост.

Особености
Стандартно, когато се изпълнява
онлайн програмиране, терминалът за
обучение се използва за ръчно преместване на манипулатора до желаната позиция и с желаната ориентация
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на всеки етап от задачата на робота. Съответните конфигурации на
робота се записват от неговия контролер. След това се написва програма, която трябва да управлява робота така, че той да премине през вече
записаните позиции на манипулатора. Конвенционалното онлайн програмиране е изцяло ръчен процес. Операторът на робота има свободата да
го движи, да избира конфигурацията
и да планира процеса. Това е ефективно и рентабилно решение за всяка
проста роботизирана система.
С усложняването на процеса обаче рентабилността на онлайн програмирането намалява. От друга
страна, офлайн програмирането е
напълно автоматичен процес. След
като цялата работна клетка се моделира в CAD и се разработи OLP код
за конкретното приложение, програмата за робота се генерира авто-

матично. Тъй като моделирането и
OLP кодирането традиционно са
свързани с по-големи разходи, този
вид програмиране в общия случай е
икономически по-рентабилен за производства с големи обеми, обикновено в по-мащабни предприятия.

Основи на
програмирането
Има две основни неща, на които
трябва да бъдат обучени (или програмирани) роботите: позиционни данни и процедура. Когато трябва да се
премести един винт от захранващото устройство към отвора, в който трябва да бъде монтиран например, първо трябва да се програмират
позициите на захранващото устройство и на отвора. След това се програмира процедурата за закрепване
на винта от захранващия механизъм
към отвора, заедно с всички необхо-
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дими входно-изходни сигнали, като
например сигнала, който индикира, че
винтът в захранващо устройство е
готов за вземане. Целта на софтуера на робота е да улесни програмирането на всяка една от тези задачи. Обучението на роботите по
отношение на позиционирането
може да се постигне по няколко начина:
Чрез позиционни команди - роботът може да бъде насочен към
желаната позиция, като се използват
графичен интерфейс или текстови
команди, чрез които може да бъде
зададена и редактирана необходимата позиция по X-Y-Z осите.
Чрез терминал за обучение - позициите на роботите могат да
бъдат програмирани чрез терминал
за обучение. Терминалът е преносимо устройство за управление и
програмиране. Сред общите характеристики на тези устройства е
възможността ръчно да се изпрати
роботът на желаната позиция, придвижвайки го постепенно чрез
„стъпка“ или „бавен ход“, с които се
променя позицията му. Те също така
имат възможности за промяна на
скоростта, тъй като за внимателно позициониране или при тестване
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на нови или модифицирани процедури обикновено се изискват ниски скорости. Обичайно разполагат и с голям бутон за аварийно спиране. В
повечето случаи, когато роботът е
веднъж програмиран, повече не се
налага използването на терминала за
обучение.
Lead-by-the-nose - това е техника,
предлагана от много производители
на роботи. При този метод един
потребител държи манипулатора на
робота, докато друг човек въвежда
командата, която деактивира робота, докато той спре движението си.
След това потребителят премества робота ръчно в необходимите
позиции и/или по необходимата траектория, докато софтуерът регистрира тези позиции в паметта. Покъсно програмата може да води робота до тези позиции или по запазената траектория. Тази техника е
популярна при изпълнението на задачи като боядисване със спрей.

Предимства и
недостатъци на
терминалите за обучение
Повечето традиционни промишлени роботи имат терминал за обучение, което ги прави достъпни за

техниците. Тези терминали дават
възможност за точно позициониране, тъй като роботът може да бъде
програмиран с помощта на цифрови
координати в глобални координати,
координати на робота или в друга
координатна система.
Неблагоприятен ефект от използването на такива терминали е застоят на цялата система заради принудителния престой на робота. Роботът трябва да бъде поставен в
режим на обучение и всички операции,
включващи робота, трябва да бъдат
прекратени, докато трае програмирането. В допълнение, терминалите
изискват обучение за работа с тях и
могат да се окажат предизвикателство за хора, добре запознати с работата, но не и с програмирането.

Специфика на методите
Офлайн програмирането представлява техника, при която цялата
клетка, роботът и всички машини
или инструменти в работното пространство графично се картографират. След това роботът може да
бъде местен по екрана и процесът
да бъде симулиран. Роботен симулатор се използва за създаването на
вградени приложения за робота, без
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зависимост от физическата работа
на рамото на робота и манипулатора. Предимството на роботизираната симулация е, че спестява време в
дизайна на роботизирани приложения. Тя може също така да повиши
нивото на безопасност, свързана с
роботизираното оборудване, тъй
като чрез нея могат да бъдат изпробвани различни сценарии от типа
„какво ще стане, ако“, преди системата да бъде активирана. Софтуерът за симулиране на роботи осигурява платформа за обучение, тестване, стартиране и отстраняване на
грешки в програми, написани на различни езици за програмиране.
Програмните инструменти за
симулиране на роботите позволяват
програмите за управление на роботи да бъдат подходящо написани и
дебъгвани в офлайн режим с окончателната версия на програмата, тествана на действителен робот.
Възможността за визуализация на
поведението на роботизираната
система във виртуална среда позволява да бъдат изпробвани и тествани различни механизми, устройства,
конфигурации и контролери, преди да
бъдат внедрени в реална система.
Симулаторите на роботи имат спо-
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собността да предоставят изчисления в реално време на симулираното
движение на промишлен робот, като
използват геометрично моделиране
и моделиране на кинематиката.
Освен това операторите на машини често използват устройства
с потребителски интерфейс, обикновено такива със сензорен екран, които им служат като контролен панел.
Операторът може да преминава от
програма към програма, да извършва
настройки в рамките на дадена програма и също така да управлява множество периферни устройства, които могат да бъдат интегрирани в
една и съща роботизирана система.
Такива устройства са: манипулатори, захранващи устройства, които
доставят компоненти на робота,
конвейерни ленти, контроли за аварийно спиране, системи за машинно
наблюдение, блокиращи системи за
безопасност, принтери за баркодове
и още много други промишлени устройства, които могат да се управляват чрез контролния панел от оператора.
Терминалът за обучение или компютърът обикновено се изключват
след завършването на програмирането, след което роботът работи с

програмата, която е била инсталирана в неговия контролер. Въпреки
това, компютърът често се използва за наблюдение на робота и периферните устройства или като допълнително хранилище за достъп до поголям обем от данни за по-сложни
траектории и процедури.

Онлайн програмиране
Онлайн програмирането традиционно се изпълнява от по-опитни оператори на роботи чрез насочване на
робота по желаната траектория,
използвайки обучаващ терминал, или
иначе казано, чрез метода leadthrough. Обикновено този метод
включва прекарване на робота на
бавен ход през желаната траектория, записване на специфичните точки в контролера на робота и използване след това на записаните точки
за създаване на команди за движение.
Операторът, който програмира даден робот, използвайки lead-through
метода, е отговорен за насочването на робота и за поддържането на
желаното позициониране и ориентацията на робота спрямо т. нар.
шест степени на свобода (degrees of
freedom, DOF).
Въпреки че традиционният метод
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за онлайн програмиране е прост и
широко използван, той има няколко
недостатъка. На първо място, придвижването на робота на бавен ход
с помощта на терминал за обучение
не е интуитивно, тъй като много
често координатните системи са
предварително дефинирани за една
роботизирана система. Следователно, операторът винаги трябва да
следи коя координатна система е
заложена в робота при придвижване
на бавен ход. Направляването на робота по желаната траектория точно и без да допуска сблъсък с други
обекти в обхвата на работното
пространство, обикновено е много
трудна и времеемка задача, особено
когато детайлът има комплексна
геометрия или самият процес е много сложен.
Освен това, след като се напише
една програма, по нея тепърва предстои сериозен обем тестова работа, докато се докаже, че тя е достатъчно надеждна и безопасна.
Програмата за управление на роботи, създадена чрез lead-through
метод, не се отличава с голяма гъвкавост и не може да бъде повторно
използвана. Дългият и еднообразен
цикъл на програмиране трябва да
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бъде повторен от самото начало,
дори когато става дума за детайл, в
който има съвсем малка разлика.
Сред другите недостатъци на leadthrough метода са: фактът, че роботът не може да бъде използван в
производството по време на периода за извършване на обучението,
операторът е изложен на враждебна
среда и качеството на обучените
движения се основава на нивото на
уменията на оператора. Независимо
от всички горепосочени недостатъци, онлайн програмирането все още
е предпочитан избор за програмиране в повечето малки и средни предприятия (МСП).

Офлайн програмиране
В днешно време OLP методът,
който се основава на 3D модел на
цялостната работна клетка на робота, става все по-популярен. Без да
премахва режийните разходи, свързани с отегчителното програмиране,
OLP пренасочва тежестта на тази
задача от оператора на робота в
сервиза към софтуерен инженер в
офиса. OLP има предимство при програмирането на сложни системи и е
доказано по-ефективно и рентабилно решение за големите производ-

ства. В сравнение с метода за онлайн
програмиране, OLP е по-надежден и
дава известна гъвкавост за промени в дизайна на продукта. Тъй като
разчита основно на моделирането на
робота и заготовката, обикновено
са необходими допълнителни процедури за калибриране, за да се постигне съответствие с изискванията за
точност на процеса.
Въпреки че на пазара вече има много различни софтуерни OLP пакети,
използването на OLP система обикновено означава инвестиране на много труд за програмиране, както и на
сериозни капиталови инвестиции и
дълго време за доставка. Редица научни работници се стремят да обединят познанията от опита в реалния свят с CAD модела в едно, за да се
възползват от предимствата на двата метода. Програмирането на роботи с помощта на добавена реалност
(RPAR) е типичен пример, който наскоро беше разработен с цел подобряване на интуитивността и гъвкавостта на OLP дейностите. При различните нива на участие на взаимодействието между човека и робота, сензорната технология и CAD, границата между онлайн и офлайн програмирането все повече се размива.
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времето за принудителен престой,
то също така предполага, че някой
трябва да прекарва допълнително
време в разработването на симулацията, както и да я тества на робота.
Понякога може да се окаже, че се
губи прекалено много време за разрешаване на проблемите на симулатора, вместо да се решават производствените проблеми. Това може да
бъде свързано с качеството на симулатора.

Обучение чрез
демонстрация

Симулация
Симулацията най-често се използва при научни изследвания, свързани
с роботите, за да се гарантира, че
новите алгоритми за управление
функционират правилно, преди да се
програмират на истински робот.
Използва се също така и в индустрията за намаляване на времето за
принудителен престой и подобряване на ефективността. Това може да
бъде особено ползотворен метод за
МСП, тъй като при тях вероятността да възникне нужда от преконфигуриране на роботите е по-голяма,
отколкото в масовото производство. Самото название на програмирането в офлайн режим подсказва, че
то не пречи твърде много на процеса на производството. Офлайн програмирането позволява роботът да
бъде програмиран чрез виртуален
макет на робота и задачата. Ако
симулационният софтуер е интуитивен, използването му може да бъде
бърз начин да се тества идеята,
преди да се програмира в робота.
Някои съвременни симулационни
пакети са съвсем лесни за използване. Симулацията може да бъде настроена за няколко минути, след
като операторът вече е запознат
със софтуера, като използва библиотека от често използвани роботи и
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обекти. Някои симулатори позволяват въвеждането на CAD част и
автоматично генериране на траекторията на робота. Това може да
подобри още повече ефективността
на програмирането.

Предимства и
предизвикателства при
офлайн програмирането
Този метод намалява времето за
принудителен престой, необходимо
за програмиране на робота. Програмите се разработват офлайн, така
че роботът трябва да бъде спрян от
работа само, докато новата програма се зарежда на него и се тества.
Може да бъде доста интуитивно,
особено ако роботът може да бъде
движен в 3D CAD среда чрез drag-anddrop техника. Подходът дава възможност за лесно тестване на много
различни подходи към един и същ
проблем, което би било неефективно за онлайн програмните методи.
Виртуалните модели (вероятно)
никога няма да могат да представят
истинския свят със 100% точност.
Програмите понякога трябва да
бъдат променяни, дори след като са
вече програмирани на истинския робот. Процесът като цяло може да
отнеме повече време. Въпреки че
офлайн програмирането намалява

Обучението чрез демонстрация
предлага интуитивно допълнение към
класическия терминал за обучение.
Тези методи осигуряват движението
на робота, което може да става или
чрез управление на силов датчик, или
чрез джойстик, прикрепен към китката на робота, по-точно над манипулатора. Както при използването на
терминал за обучение, операторът
съхранява всяка позиция в компютъра
на робота. Много колаборативни роботи са програмирани с този метод.
Обучението чрез демонстрация е
по-бързо от традиционните терминали за обучение. Премахва необходимостта от натискане на няколко
бутона, което позволява на оператора просто да премести робота в
желаното положение. Обучението
чрез демонстрация е по-интуитивно
от традиционните терминали за
обучение и симулационните програми,
тъй като задачата се програмира по
почти същия начин, по който човек
ще го изпълни. Това улеснява възприемането му от операторите. Обикновено този метод не изисква познаване на концепции за програмиране или
познаване на 3D CAD среда (както е
при симулацията). Методът е много
добър за изпълнение на детайлни задачи, които изискват много редове
код за постигането на същия ефект,
като например заваряване или боядисване на сложни форми.
Както и при традиционния терминал за обучение, този метод използва физическия робот за програмиране. Това означава, че не намалява
времето за принудителен престой,
колкото офлайн програмирането.
Преместването на робота на
точни координати не е толкова лесно, колкото при другите методи. Това
важи в особена степен за някои системи, управлявани чрез джойстик, при
които няма способ за въвеждане на
цифрова стойност.
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Кабели
за захранване
по Ethernet
П

рез последните десет години
захранването по Ethernet (PoE) и PoE+
осигуряват на фирми и съоръжения
проста и удобна опция за захранване
на устройства. Съществуват няколко аргумента в подкрепа на внедряването на PoE. На първо място, с
предаването на мощност и данни по
един и същи кабел се елиминира необходимостта от допълнително окабеляване, спестяват се разходи за
кабелни материали, труд и администрация. Това обединяване също така
осигурява по-бързо внедряване в крайната точка, особено при устройства
в отдалечени помещения като например безжични точки за достъп, охранителни камери, складови и търговски зони.
PoE също така позволява централизирано разполагане на захранването, като играе ключова роля в поддържането на нови управления за
интелигентни сгради, които се адаптират към отделните потребите-
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ли и интернет на нещата (IoT). Вместо да има отделни захранвания за
всяко устройство, чрез централизирано захранване може да се постига
много по-голяма ефективност. Намалявайки значително разходите за
енергия, PoE помага на фирмите да
постигнат корпоративните си цели

по отношение на устойчивостта.
PoE успешно намира приложение в
различни области. Безжични точки за
достъп, захранвани чрез PoE, могат
да бъдат монтирани в зони, където
обикновено няма контакт за променлив ток и дори могат да бъдат управлявани чрез PoE комутатор. IP
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камерите за наблюдение, използващи
PoE, могат да бъдат разположени в
по-отдалечени райони, а по-голямата
мощност може да поддържа повече
функции на камерата, като тази за
движение по двете оси и увеличение,
а също така и вградени нагреватели. В интелигентните сгради PoE се
използва за поддържане на осветителни системи, ОВК инсталации,
дигитално сигнализиране, аварийни
системи и др. Употребата на PoE ще
продължи да се разраства с поддръжката на още по-голям набор от
устройства и с все по-разнообразни
приложения. Въпреки това, ако окабеляването и конструирането на мре-
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жата не са извършени правилно, следващото поколение PoE може да се
сблъска с проблеми, касаещи се до
свързаността и нагряването на кабелите, които могат да оказват
неблагоприятно влияние върху производителността. Организациите, които се занимават със стандартизацията на кабелите, работят за разширяване на потенциала на използването на PoE, определяйки проблемите, свързани с безопасността и
производителността им.

Еволюция на PoE
стандартите
Технологията PoE за пръв път се

появи през 2003 г. в стандарта IEEE
802.3af и първоначално беше проектирана спрямо спецификациите за
мрежови кабели категория 5, за да
осигурява приблизително 13 W към
захранено устройство с ток от 350
mA с Ethernet скорост до 100 Mbps.
Според този стандарт захранването се подава по две двойки проводници, като обаче не се осигурява
възможност за захранване по всички
четири двойки проводници едновременно.
През 2009 г. бяха направени значителни промени в технологията
PoE с ратифицирането на стандарта 802.3at. Те включват определяне-
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то на категория 5 на кабелите
като минимална необходима за поддържане на новия стандарт PoE+. С
тази ратификация до устройствата сега могат да се доставят 25,5
W и 600 mA ток.
Понастоящем съществува необходимост от стандартизиране на
PoE за устройства с по-високи мощности, тъй като много от устройствата, които ползват тази технология, вече изискват мощност,
надхвърляща това, което се покрива от съществуващите нормативи. Необходимост от по-големи
мощности е установена на много
пазари например здравеопазването,
търговията на дребно, финансите,
офис оборудването, охранителните системи и промишлеността.
През 2018 г. също се предвижда
значителен ръст в PoE портовете
с висока мощност за индустриалната автоматизация, тънките клиенти и решенията за управление на
сградите.
През 2013 г. IEEE назначи работна група за създаване на нов стандарт за PoE, 802.3bt, който ще
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включва поддръжка на 10GBASE-T и
ще определи две нови нива на мощност за захранващо оборудване: Тип
3 - до 60 W и Тип 4 за повече от 100
W. Публикуването на 802.3bt се очаква в началото на 2018 г.
Новият стандарт ще дефинира
също така и PoE по четирите двойки проводници. В предишните стандарти мощността е ограничена
само до две двойки, което отговаря
на нуждите на устройства, които
изискват по-ниска мощност, като
например 13 и 25 W. Но тъй като
технологията се разви така, че да
поддържа и устройства с по-високи
мощности, с PoE по четирите двойки проводници големината на наличната мощност ще се удвои. При пренасяне на енергия и на данни по една
и съща кабелна двойка те не си влияят взаимно.

Фактори при избора на
кабели за PoE
Има четири ключови параметъра
според кабелния тип и приложението, които определят способността
на даден кабел да поддържа PoE. Вся-
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ка една от следните характеристики – размер на проводника, структура на кабела, тип на инсталацията и
работен температурен обхват – е
от решаващо значение за осигуряването на безопасна работа с PoE.
Дори малки промени в един от тези
четири параметъра могат да повлияят на цялостното повишаване на
температурата при използване на
PoE. Също толкова важен, колкото
изборът на правилния тип кабел, е
изборът на кабел с високо качество
и висока надеждност. С увеличаването на количеството на доставяната мощност трябва да се обръща
все по-голямо внимание на избора на
подходящия кабел, а оттук – и на
правилния производител.
Възможностите на PoE могат
силно да бъдат повлияни от кабели
извън стандарта, като например
фалшиви кабели с алуминиеви проводници или кабели с некоректна маркировка. Затова, за да се избегнат
тези рискове, е силно препоръчително да се избират кабели от доказани
производители, за които се знае с
какво качество е тяхната продукция.
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Както е известно, електрическото съпротивление на
проводника при PoE определя количеството генерирана
топлина в кабела. По-големи размери на проводниците
водят до понижаване на електрическото съпротивление,
а по този начин и до редуциране на загубата на мощност (под формата на генерирана топлина) в самия кабел. Всеки един процент на намаляване на съпротивлението на проводника води до понижаване на разсеяната
мощност в кабела със същия коефициент.
Повишаването на температурата на кабелите с PoE
приложение също така зависи от цялостната структура на кабела. Резултатите от редица проучвания показват, че кабелите с метално защитно покритие демонстрират по-добро разсейване на топлината от UTP кабелите.
По-високият работен температурен обхват на кабелите позволява в кабела да може да се разсейва по-голямо количество енергия и/или осигурява възможност за
използване на кабелите в условия с по-висока температура на околната среда. Типичните работни темпера-

тури на кабелите са 60°, 75° и 90°C. За специални приложения чрез използването на материали с по-добри характеристики може да бъде постигнат и по-широк работен обхват, например до температури до 200°C.
С покачването на температурата на кабела се влошават електрическите му свойства. Също така прекомерното покачване на температурата в кабела може
да окаже изключително неблагоприятно влияние върху
функционалността и издръжливостта му. Екранираните
кабели имат доказано по-силна защита от температурно индуцирано електрическо разграждане, отколкото UTP
кабелите.
И на последно място, но не и по значимост, е инсталационната конфигурация на кабелите. Монтажът оказва влияние върху количеството термично съпротивление, през което топлината от кабела трябва да се разсее към околната среда, а конфигурацията на кабелите
има много голям ефект върху способността за разсейване на топлината.
По-голямо термично съпротивление и по-високи температури на проводниците се получават при по-големи
кабелни снопове, такива снопове от кабели, разположени в непосредствена близост един до друг, както и от
други особености на инсталацията, които водят до
задържане на топлината в кабела. Значението на размера на снопа и наличието на кабелопровод е много определящо.

Цялост и ефективност на връзките
Друго съображение при по-високотоково PoE е вероятността RJ-45 конекторите в мрежата да се повредят с времето. По-конкретно, ако се изключи захранващият кабел, докато връзката е под напрежение, може да
възникне малка електрическа дъга между конектора и
щепсела. По време на работа контактите на щепсела
се намират върху „сглобката“ в конекторите на съединителя. Дъгата се образува в точката, в която контактите на щекера се отделят от контактите на съединителя по време на изключването. Макар че не възниква
непосредствена повреда (и дъгата не е опасна за потребителите), този процес може да доведе до увреждане на
конектора и на захранващия кабел след многократни
прекъсвания, отслабвайки по този начин целостта на
връзката.
Винаги трябва да се използват контактори и съединителни кабели с накрайници с 50 микронно златно покритие. На пазара се предлагат конектори и съединителни кабели, които нямат златно покритие и често се
продават на много по-ниска цена. Тези несъответстващи кабели ще се повреждат още по-често, когато се
използват за PoE. В допълнение, конекторите трябва да
отговарят и на изискванията за съпротивление на контактите, които се съдържат в стандарта IEC 6051299-001, регламентиращ характеристиките на конекторите за електронно оборудване. Също така е препоръчително да се използва конектор, който е проектиран така,
че да поддържа точката на свързване между контактите на конектора и щепсела на определено разстояние
от точката на възникване на дъга.
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Съпротивителни
термометри
И

зменението на електрическото съпротивление на металите при
промяна на температурата се използва много често за нейното измерване. Предвид това, че с повишаване на температурата съпротивлението нараства, съществува положителен температурен коефициент
(ПТК) – с такъв са например датчиците за температура с чувствителен елемент платина.
За да може да се използва това
свойство за измерване на температурата, трябва да има повторяема
и възпроизводима зависимост на изменението на електрическото
съпротивление на метала от температурата. Характеристиките на
метала не трябва да се променят по
време на работа, тъй като това ще
доведе до грешки в измерването.
Температурният коефициент трябва да бъде във възможно най-голяма
степен независим от температура,
налягане и химични въздействия.

Стандартизирани
датчици за температура
с чувствителен елемент
платина
Платината се е утвърдила като
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предпочитан съпротивителен материал за инструментална екипировка
в производството. Сред предимствата й са: високата устойчивост
на химични въздействия; сравнително лесната обработка (особено за
изтегляне във вид на проводник); изключително високата чистота на
изходния материал, предлаган от
добивните предприятия и добрата
повторяемост и възпроизводимост
на електрическите й свойства.
За да се стъпи на общоприета по
целия свят основа, тези свойства са
дефинирани в стандарта БДС EN
60751. В него са посочени стойностите на електрическото съпротивление и допустимите толеранси при
различни температури. Допълнително са дадени номиналната стойност
на датчика и температурният му
обхват. Под „номинална стойност“
се разбира съпротивлението при
0°C. Съгласно стандарта БДС EN
60751 номиналната стойност е 100
Ω при 0°C. Затова се говори за датчик за температура „платина 100“
или Pt100.
Предлагат се и датчици за температура с номинална стойност 500
и 1000 Ω, като предимството им се
състои в по-високата чувствителност, т. е. в по-голямата промяна в
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съпротивлението на единица изменение на температурата.

Съпротивителни
термометри с клемна
глава
Тези съпротивителни термометри са с модулна конструкция, състояща се от измервателна сонда, която се вкарва в предпазна тръбичка,
клемна глава и клемна пластина
вътре в нея. Може да има и фланец
или винтов фитинг за закрепване.
Температурният датчик е тази
част от съпротивителния термометър, която е под прякото въздействие на измерваната температура. Измервателните сонди са изцяло
готови модули, съдържащи температурен датчик и клемна пластина,
като датчикът е вкаран в тръбичка
с диаметър 6 или 8 mm, изработена
от бронз или никел. Тя, на свой ред,
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се вкарва в истинската предпазна
тръбичка, която най-често се изпълнява от неръждаема стомана.
Краят на вътрешната тръбичка
контактува плътно с вътрешната
повърхност на предпазната, за да се
осигури добра топлопроводимост.
Под винтчетата, закрепващи
вътрешната тръбичка, има пружинки, така че контактът на дъното да
е винаги подсигурен, дори и ако вследствие на някакво диференциално разширение се отвори луфт между двете тръбички. Тази конструкция позволява лесната подмяна на цялата
сонда на по-късен етап. Термометрите от този вид могат да бъдат
единични и двойни. Ако не се ползва
сонда във вид на готов модул, чувствителният елемент за температурата се разполага направо вътре
в предпазната тръбичка, в среда от
алуминиев оксид или друго топлопроводимо вещество. След това клемната пластина се монтира в клемната глава и свързващите проводници се запояват. При този вид конструкция чувствителният елемент не
може да се подменя впоследствие и
се налага да се смени целият съпротивителен термометър.
Ако термометърът е монтиран в
обособен джоб, той може да се извади, без да е необходимо да се източва или разхерметизира системата.
Джобът е един вид предпазна
тръбичка, монтирана трайно на мястото на измерване, в която термометърът може да се вкара и закрепи. Някои видове джобове са с
вътрешна резба, така че термометърът да може да се завие. В случаите когато е налице джоб, термометърът може да бъде само със сонда, а може и да има собствена предпазна тръбичка. При използване на
джоб обаче се влошава чувствителността. Самият джоб се заварява на
мястото (което не може да се извърши с предпазната тръбичка, тъй
като стените й са тънки) или му се
прави външна резба – обикновено
тръбна, и се завинтва.
Тъй като джобовете са в пряк
контакт с флуида, те трябва да
отговарят на същите изисквания за
устойчивост на химични въздействия и механична якост, както и
предпазните тръбички.

чаите, когато сигналите от измерванията трябва да се предадат на
голямо разстояние без зашумяване,
се използват съпротивителните
термометри с предавателен модул.
Той преобразува сигнала от чувствителния елемент в стандартен, зависещ линейно от температурата,
токов сигнал в диапазона 4... 20 mA.
С присъединителен кабел между
сондата и главата. В съпротивителните термометри с присъединителен кабел чувствителният елемент се свързва направо към него и
се вкарва в предпазната тръбичка.
Краят на предпазната тръбичка е
специално обработен така, че да
няма механични напрежения. Вътрешното пространство на тръбичката,
където се вкарва чувствителният
елемент, обикновено е запълнено с
топлопроводим материал за подобър термичен контакт на елемента с флуида, чиято температура се
мери.
С гъвкав кабел и тръбичка, запълнени с минерален изолационен материал. При тези съпротивителни
термометри твърдата предпазна
тръбичка е свързана към гъвкав кабел, а вътрешността на тръбичката и на кабела е запълнена с минерален изолационен материал. Медните
проводници, свързващи чувствителния елемент, са вложени в пресован
огнеустойчив магнезиев оксид и
всичко това е поместено в тръбичката от неръждаема стомана. Самият чувствителен елемент може
да е свързан с два, три или четири
проводника. Предпазната тръбичка
и кабелът с лека гъвкава изолация са
споени един за друг. Така оформената конструкция се предлага в различни диаметри, като най-малкият
е 1,9 mm. Много добрата топлопроводимост между предпазната
тръбичка и чувствителния елемент
дава възможност за бързо сработване и висока точност на измерването. Тази конструкция е с висока
устойчивост на вибрации, което
осигурява и дълъг експлоатационен
живот. Гъвкавият кабел с лека изолация и с радиус на огъване, достигащ до 5 пъти по външния му диаметър, позволява измерване на температурата на труднодостъпни
места.

Модификации на
съпротивителните
термометри

Свързване на
съпротивителните
термометри

С изход за токов кръг в клемната глава. За измерване на температурата в течна и газова среда в слу-

Електрическото съпротивление
на този вид термометри се променя в зависимост от температура-

66

та. Изходният сигнал представлява
пада на напрежението върху чувствителния елемент при протичането на постоянен измервателен
ток през него. Този ток трябва да
се подбере да бъде възможно наймалък, за да не причини допълнително подгряване на елемента. Може да
се приеме, че измервателен ток от
1 mA няма да доведе до съществено
допълнително подгряване. При протичането му през Pt100 при 0°C се
образува пад на напрежение 0,1 V,
като този пад трябва да се подаде
възможно най-прецизно по свързващите проводници към устройствата за визуализация и оценка. За целта се използват три вида свързване.
Двупроводно свързване. Термометърът е свързан към оценяващата електроника с двужилен кабел.
Както всеки друг електрически проводник, този кабел си има съпротивление, което е свързано последователно на съпротивлението на чувствителния към температурата
елемент (Pt100). Двете съпротивления се сумират и в резултат ще се
регистрира по-висока температура
от реалната. Линейното съпротивление на кабела може да бъде от
порядъка на няколко ома при по-голяма дължина – това води до съществена грешка в измерената стойност.
За да се избегне този недостатък,
линейното съпротивление се компенсира със схемотехнически решения:
съответната подсхема на крайното
устройство, в която постъпва сигналът от датчика, е проектирана
така, че линейното съпротивление
се приема равно например на 10 ома.
Преди свързването на реалния съпротивителен термометър се прави
следното: той временно се заменя
от 100-омово съпротивление, последователно на което се свързва тример потенциометър. Той се регулира, докато крайното устройство
покаже температура 0°C и едва след
това се слага реалният датчик. Поради сравнително затрудненото изпълнение с тример потенциометъра
и поради факта, че не се отчита влиянието на температурата върху
свързващите проводници, двупроводното свързване се ползва все по-рядко.
Трипроводно свързване. Влиянието на линейните съпротивления и на
техните отклонения в зависимост
от температурата се свеждат до
минимум при трипроводното
свързване. В този случай към един от
изводите на чувствителния еле-
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измервателна техника
мент се свързва допълнителен проводник. По този начин се оформят
две измервателни вериги, едната от
които служи като репер. Стойността на линейното съпротивление и
зависимостта му от температурата могат да се компенсират чрез
това трипроводно свързване. И трите жила трябва да са с идентични
свойства и еднаква зависимост на
съпротивлението от температурата. Тъй като в повечето случаи това
условие е изпълнено, трипроводното
свързване е най-широко разпространено днес – не е необходима компенсация на линейното съпротивление,
не е нужно и да се наглася изходният
сигнал.
Четирипроводно свързване. Четирипроводното свързване е оптималното за съпротивителните термометри. Резултатът от измерването не се влошава от влиянието на
линейните съпротивления и от тяхната зависимост от температурата. Не се изисква никаква компенсация. Два от проводниците са захранващи и по тях през термометъра
протича постоянният измервателен
ток. От другите два проводника,
измервателните, се сваля падът на
напрежението. Ако входното съпро-
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тивление на оценяващата електроника е много по-голямо от линейното съпротивление на проводниците,
то последното може да се пренебрегне. Така полученият пад на напрежение върху чувствителния елемент
не зависи от характеристиките на
захранващите проводници.

Грешка от
топлопроводимост
Температури, близки до тази на
околната среда, рядко се измерват с
подобни термометри. Ако измерваната температура е над или под
температурата на околната среда,
ще се образува температурен градиент между точката на измерване и
пространството около нея, който
ще влияе върху термометъра. Това
води до грешка в отчетената температура: топлината се разпространява от предпазната тръбичка и
вътрешните компоненти навън, т.
е. от по-горещите към по-студените точки в пространството. Освен
това, чувствителният елемент е
свързан с проводници, което е директен металически контакт между
него и околността – налице е един
вид термичен мост, който също
води до грешка. Добрите електричес-
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ки проводници винаги са с ниско термично съпротивление и се получава
така, че желаното по-ниско омическо съпротивление означава по-голяма
грешка от топлопроводимост.
Нещо повече, конструкцията на
термометъра влияе на грешката от
топлопроводимост. Чувствителният елемент трябва да има добра
термична връзка с предпазната
тръбичка, но заедно с това трябва
да бъде термично разделен от
свързващите проводници. Дължината на термометъра не бива да се
избира твърде малка, за да не се разсейва твърде много топлина през
него. Дълбочината на потапяне
(дължината на частта от термометъра, изложена на въздействието
на флуида, чиято температура се
мери) зависи от вида на флуида и от
неговата топлопроводимост. Например бързотечаща течност ще пренася повече топлина от неподвижен
въздух и поради това ще осигури подобра компенсация на собствената
топлопроводимост на термометъра. За измерването на температурата на течности е необходим термометър с дължина, наполовина помалка от тази, необходима за измерването на газове.
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Ограничаване на
загубите във
водоснабдяването
З

агубите на водоразпределителните дружества могат да бъдат контролирани чрез ежегодно одитиране
на водоснабдителните дейности и
прилагането на програми за идентификация и ограничаване на тези от
тях, които имат ниска ефективност. Такива програми включват
управление на течове, тестване на
точността на измервателните уреди и предприемане на мерки срещу
неправомерно използване на водни
ресурси.
Загубите от водоразпределителните комунални дейности са два
основни вида. Търговските загуби
възникват поради неточности в клиентските измервателни уреди,
несъответствия в данните от системите за таксуване или неразрешено използване. Тези загуби стават за
сметка на приходите от комунални
услуги и нарушават данните за моделите на клиентското потребление. Загубите също така биват и
реални (физически), включващи водата, която напуска водоразпределителната мрежа вследствие на течове или преливания. Тези загуби силно завишават производствените
разходи за водата за комунални нужди и увеличават натиска върху водните ресурси, тъй като на практика
представляват вода, която се извлича и третира, но никога не достига
до полезна употреба.
Съществуват специфични методи
за борба както с търговските, така
и с реалните загуби. Важно е самото
ВиК дружество да определи какво е
въздействието от търговските и
реалните загуби върху себестойнос-
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тта на водата и да разработи корективна стратегия, която да отчете наличността на водни ресурси
и икономическите ползи от ограничаване на загубените количества.

Незаконно ползване
ВиК дружествата трябва да разполагат с ясно дефинирани политики и разпоредби за предоставяне на
услугите си, както и със средства за
установяване на общи нарушения в
процесите за доставка, измерване и
фактуриране на използваната вода.
Незаконното ползване е причина за
загуби както на водни ресурси, така
и спрямо фактурираните стойности
от ВиК дружеството. Това често
води до допълнителни разходи, които в крайна сметка стават за сметка на плащащите клиенти.
Доставката на питейна вода е
услуга с решаващо обществено значение, но тя следва да генерира при-

ходи за ВиК дружествата, които
трябва да могат да покриват разходите си за обслужване и поддръжка
на водната инфраструктура. Адекватното усвояване на приходите се
основава на инсталиране на ефективни отчитащи уреди на клиентите,
както и на коректното засичане и
фактуриране на показанията им, а
също така предполага наличието на
подходящи законови мерки, които да
се прилагат като превенция от
възможни злоупотреби, водещи до
финансови загуби.
За повечето ВиК дружества системата за таксуване на клиентите
на практика представлява и база
данни за клиентското потребление
и много от функциите й зависят от
достоверността на тези данни.
Съответно, когато не може да се
разчита на достоверността на
тези данни, поради вероятност от
наличие на грешки, няма да могат да
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се съставят адекватни планове за
икономия на вода. В същия контекст,
такива грешки могат да доведат до
некоректни данни за търсенето, на
които се базира изграждането на
хидравлични модели за водоразпределителните системи и извършването
на различни проучвания, свързани с
планирането.

Планиране на
превантивни действия
Липсата на достатъчно мерки за
поддръжка и рехабилитация на водоразпределителната мрежа води до
прогресивното влошаване на състоянието й. Аналогично, без наличие на
адекватни превантивни стратегии
от страна на ВиК дружествата, се
увеличават и реалните загуби на
вода. При съставянето на план за
превантивни действия, ВиК дружествата обикновено използват един
от следните подходи: прекъсвания на
водозахранването, предприемане на
предпазни мерки или извършване на
инспекция на място.
Поддръжката, базирана на възникнали аварии, предполага справяне
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само със ситуациите, които вече са
настъпили. Видимите спуквания на
тръби или спадове в налягането,
дължащи се на големи течове, обикновено се съобщават от клиентите
или се забелязват от персонала на
ВиК оператора. Практиките на
прекъсване на водозахранването
обикновено се използват от водоразпределителни дружества, които нямат адекватно управление на водните загуби. Общите загуби обикновено са значителни, тъй като не се
полагат никакви усилия да се локализират и ремонтират скрити течове и по този начин да се ограничи
постоянното изтичане на вода. Поддръжката, базирана на възникнали
аварии, възпрепятства устойчивото
управление на загубите на вода.
Превантивният подход предполага проверки и поддръжка, които се
извършват на определени интервали от време. При висока честота на
течове са необходими по-кратки интервали на извършване на инспекциите. Ако честотата не е толкова
сериозна, е допустимо интервалите
да не са толкова сгъстени. Тази стра-

тегия по същество е много трудоемка, тъй като се налага инспектиране на всички части от системата,
независимо от тяхното моментно
състояние.
Когато се прилага стратегия за
инспектиране, състоянието на мрежата и моментното ниво на течовете се следят непрекъснато чрез постоянни проверки и измервания на
дебита. Действия се предприемат
веднага щом нивото на изтичане
надвиши определена критична стойност или в съответствие със стратегия за превантивни действия,
съставена въз основа на икономическа оценка на натрупаните реални загуби след предишната такава намеса. Ето защо планираните инспекции
могат да се извършват на по-дълги
интервали от време. Стратегията
за инспектиране е най-целесъобразният и ефективен превантивен метод
за намаляване на загубите на вода.

Обособени водомерни
зони (DMA зони)
Обособената водомерна зона
(DMA) се определя като дискретна
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област от водоразпределителната мрежа. Обикновено
се създава чрез затваряне на граничните вентили, за да
може да се реагира гъвкаво на променящите се изисквания в нейните рамки. Освен това, DMA може да се създаде и чрез постоянно изключване на тръбите към съседните райони. Постъпващата и излизащата от DMA вода
се измерва и потоците се анализират периодично, за да
се следи нивото на изтичане. DMA могат да бъдат основно категоризирани като три различни типа: с единичен вход, с много входове и каскадни.
Подразделянето на големи водоразпределителни мрежи в ограничен брой DMA има предимството, че нови,
скрити течове могат да бъдат локализирани много порано и с много по-голяма точност. По този начин ВиК
дружествата могат незабавно да локализират внезапно възникнали и особено мащабни течове в дадена водомерна зона, ако нейните входящи и изходящи потоци се
следят постоянно. В резултат на това времето за засичане, установяване на местоположението и отстраняване на нови течове е значително съкратено. Освен това
обемът на изтичане може да бъде количествено определен за различни области, а дейностите за откриване и
ремонт на течове могат ефективно да бъдат насочени
към проблемните зони.
В допълнение към тези предимства, DMA могат да
бъдат разширени до зони за управление на налягането
(PMA) чрез инсталиране на редуцир вентили (PRV) на
техните входни точки. Управлението на налягането
намалява дебита на потока, причинен от скритите
течове и редуцира броя на новите спуквания на тръбопроводи.

Управление на налягането
Прекомерно високото налягане на водния поток може
да увеличи риска от възникване на прекъсвания по водоснабдителната мрежа. Взаимосвързаността изтичане/
налягане също означава, че високото налягане може да
доведе до прекомерни загуби от течове и обратно - понижаването на налягането на водата по тръбопровода
може да намали течовете.
Следователно, основната цел на управлението на
налягането трябва да бъде регулирането и управлението на налягането на водата във водоснабдителните
системи до оптимално ниво. Внедряването на система
за управление на налягането може да бъде рентабилно
не само в съществуващи водоразпределителни мрежи,
но и в новоизградени такива.
Когато се намалява налягането, трябва винаги да се
осигури минимално необходимото подаващо налягане в
критичната точка на мрежата. Трябва да се отбележи,
че местоположението на критичната точка в мрежата
може да се променя в зависимост от тенденциите в
потреблението или измененията в структурата на системата. Самото ВиК дружество и местните законодателни органи обикновено определят ниво на минимално налягане на водоподаването. Освен това винаги трябва да се избягва обратно налягане, например по време на
пикови консумации или в условия на пожар.
Винаги трябва да се има предвид, че управлението на
налягането не е универсално решение, а само един метод за намаляване на загубата на вода в допълнение към
други мерки, като откриване и отстраняване на течове, управление на инфраструктурата, както и внедряване и постоянно наблюдение на DMA зоните.
Управлението на налягането само по себе си не може
да отстранява течове, но може значително да намали
техния интензитет. То е важна първа стъпка, която
може да облекчи работата на ВиК дружествата и да
насърчи въвеждането на допълнителни мерки.
Независимо от това, има някои важни моменти, които трябва да се имат предвид при прилагането на
управление на налягането в конкретна водоснабдителна мрежа или район: дори налягането да е намалено до
ниво, което отговаря на изискванията на потребителите, някои съоръжения все пак могат да бъдат засегнати.
В някои многоетажни сгради може да се наложи инсталиране на хидрофорни помпи, за да се изпомпва водата към горните етажи. Местните изисквания за противопожарна защита са важен аспект, който трябва да се
има предвид при инсталирането на система за управление на налягането. Отрицателното въздействие върху
противопожарния капацитет трябва да се избягва по
всякакъв начин, например чрез авариен байпас, или чрез
модулация на потока. Модулацията на потока позволява
налягането да се контролира с предварително зададен
профил, свързан с промяната на отношението загуба на
напор/дебит в рамките на PMA. В този случай контролерът повишава налягането с увеличаване на потока и
по този начин гарантира, че мрежата осигурява достатъчно налягане за пожарогасене.

Активен контрол на течове (ALC)
Това е метод за противодействие на реалните загуби на вода, при който ВиК дружеството използва сред-
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ВиК
ства, персонал и техническо оборудване за активно откриване и отстраняване на течове, които до момента не са овладени и неконтролирано се изливат в почвата. Основната цел на ALC е да се намали периодът, в който тези течове не са
овладени, за да се сведат до минимум реалните загуби на вода.
Процесът по ALC може да бъде
разделен на три основни стъпки:
l Информираност: постоянното
наблюдение и анализ на потоците
е от съществено значение за подобряване на резултатите от ранното засичане на нови течове. Чрез
DMA и PMA се осигурява добра
възможност за наблюдение на отделни зони на водоразпределителната мрежа и улесняване на ранното установяване дори на малки течове.
l Откриване на течове: това е процесът на стесняване на местоположението на течове до определена
част от мрежата или до конкретен
тръбопроводен участък. Опциите
включват подразделяне на DMA на
отделни зони чрез временно затваряне на клапани (стъпково тестване), използване на шумови регистра-
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тори за течове или извършване на
звуково засичане.
l Локализиране на течовете: съществуват различни акустични и неакустични методи, предназначени за установяване на течове. Пълното изследване за течове е предпоставка
за полагане на ефективни усилия за
тяхното локализиране.

Управление на
инфраструктурата
Управлението на инфраструктурата и активите са много важни, що
се касае до намаляването на загубите на вода. Целта е да се постигне
необходимото ниво на обслужване по
най-рентабилен начин, включително
създаване, придобиване, поддържане,
експлоатация, рехабилитация и обезвреждане на тези активи, за да се
гарантира, че настоящите и бъдещите ВиК дружества ще изберат подходящи решения за намаляване на
загубите на вода.
Управлението на инфраструктурата представлява и систематична
интеграция на усъвършенствани и устойчиви техники, като основният
фокус е върху дългосрочния жизнен
цикъл на актива и устойчивата му
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експлоатация, а не върху краткосрочните, ежедневни аспекти. Водоразпределителните дружества се нуждаят от инфраструктурно управление,
за да се справят с остаряването на
активите, и предотвратяване на неизправностите, запазване на активите продуктивни и недопускане да
се превърнат в обременяващи задължения.
От съществено значение е да се
събере и организира добре документацията за активите, за да се придобие общ поглед върху инфраструктурата. Информацията от тези
документи трябва да включва:
възраст, размер, строителни материали, местоположение и дата на инсталиране; оценка на състоянието на
активите; основна информация за
историята на експлоатацията, поддръжката и ремонта; очаквания и
остатъчния полезен живот; нормално налягане в работен режим; стойността на активите, амортизационна стойност и разходи за подмяна.
Събраните данни трябва да бъдат
проверени за правдоподобност по
отношение на тяхната формална,
логическа и времева последователност.
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Радиални
уплътнители
за валове
Р

отационните уплътнения и уплътненията за валове
се използват в компоненти с осцилиращи (възвратнопостъпателни) движения или въртящи се такива, за да
задържат смазочните течности, като предотвратяват
навлизането на кал и вода. Със специалните уплътнения,
като радиални уплътнители за валове и радиални уплътняващи устни, обхватът на приложенията надхвърля
флуидното уплътнение. Тази специална форма на семеринги за ротационни валове може да служи и като скрепер в приложения със спирално движение.
Съответните изисквания насочени към ротационните семеринги от потребители и законодатели непрекъснато се увеличават. Освен това големият брой смазоч-
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ни материали, които се предлагат на пазара днес, създава особени предизвикателства пред производителите
на семеринги и потребителите им.

Ротационни уплътнители (семеринги)
Контактната площ на ротационното уплътнение
изпълнява две основни функции. В повечето приложения
основната функция на зоната за контакт е да задържа
лагерната или системната смазка вътре в системата,
като избегне изтичане, което би навредило на околната среда. Втората функция на ротационните семеринги е да се предотврати всякакво проникване на външни
замърсители в системата и по този начин да се елиминира възможността за замърсяване на смазочното вещество и повреда на чувствителните компоненти в
системата. Видът на замърсяването зависи от конкретното приложение. Типичните външни замърсители
включват влага и вода, както и сухи частици като прах,
пясъчна мръсотия или производствени остатъци.
Благодарение на способността им да поддържат оптимално количество смазочен материал, да редуцират
топлината от триене и да осигуряват запечатване
срещу външни замърсители, ротационните семеринги
значително влияят върху експлоатационния живот на
всички компоненти, които изискват смазване - като
лагери и скоростни кутии - и по този начин на експлоатационния живот на цялата система.
Плъзгащият се контакт между уплътняващата устна или уплътняващия контур и въртящия се вал създава
триене. Това триене може очевидно да повиши температурата над нивото, създадено от лагера и други компоненти. Топлината, причинена от триенето, ускорява
разлагането на смазочните материали, особено когато се използват минерални масла, и води до образуване
на отлагания в горещите места. С течение на времето това води до все по-дебел въглероден слой с абразивни частици, докато маслото губи своите мажещи
свойства. Колко бързо ще настъпи загубата на мажещите свойства зависи от температурата. Особено в
случаите на радиални уплътнения за валове, въглеродният слой може да повдигне или изтрие уплътнителната устна, което в крайна сметка води до изтичане.
Опитът показва, че експлоатационният живот на дадена система може да бъде намален наполовина с всяко
увеличение на температурата с 10°С в зоната за контакт. Следователно уплътняването, което може да
съществува години в умерени условия, е възможно да
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инструменти, материали
поддаде в рамките на много кратък
период от време в случай на значително високи температури. Топлинната от триене, генерирана при
функциониране на уплътнението,
може да ускори втвърдяването на
еластомерното съединение или пластмаса, особено в контактната
зона между уплътняващата устна и
вала. В случай на еластомерни съединения на базата на нитрил-бутадиен-каучук (NBR) това води до осови пукнатини, които стават все поголеми с течение на времето и в
крайна сметка водят до неизправност на уплътнението. Следователно, за да се увеличи максимално експлоатационният живот на ротационните уплътнители, трябва да се
генерира възможно най-малка топлина от триене в контактната зона
между уплътнението и повърхността на вала.

Радиални уплътнители за
валове
В продължение на десетилетия
радиалните уплътнители за валове
са били широко използван стандартен уплътняващ елемент за запечатване на въртящите се валове
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при приложения с нехерметизирано
инжектиране на смазочно масло или
пълно потапяне на уплътнението и
вала. Освен това в хидравлични системи като помпи и двигатели се
използват специални конструкции,
които позволяват надеждно уплътняване при ниски или средни разлики
в налягането. В същото време тези
уплътнения служат за предотвратяване на навлизането на замърсявания от околната среда и на пръски
вода в системата. Уплътнителните
елементи се използват в хидравлични системи (хидравлични помпи и
двигатели), индустриални предавателни кутии, перални машини, бормашини, вятърни турбини, автомобилната промишленост и в широк
спектър от други приложения в машиностроенето.
Радиалните уплътнители за валове обикновено се състоят от метална вложка и еластомерна мембрана с пружинно подсилена уплътнителна устна. Гъвкавата част на уплътнителната устна е вулканизирана към металната вложка вътре в
отливката. Радиалната сила на семеринговата устна, която е необходима за уплътняване, се постига
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чрез разширяване на вътрешния
диаметър в зоната на запечатващия ръб на радиалното уплътнение
на вала и чрез вмъкнатия пружинен
пръстен. Уплътнителните устни на
съвременните радиални уплътнители за валове са проектирани така,
че да позволяват на уплътненията
гъвкаво да следват радиалното движение на въртящия се вал, без да се
упражнява прекомерна радиална
сила, която може да доведе до повишено триене и/или тяхното износване. Обикновено радиалната сила,
свързана с обиколката на радиалните уплътнители за валове, варира
приблизително между 0,1 и 0,15 N/
mm. При радиални уплътнители за
валове под налягане радиалната сила
може да се увеличи с коефициент от
2 до 5, което води до по-голямо
създаване на топлина при експлоатационни условия.
Някои конструкции на радиални
уплътнители за валове имат допълнителна устна, която предпазва основната уплътняваща устна от
прах и други замърсители. Подходящ
лубрикант в пространството между основната уплътняваща устна и
допълнителната може да намали из-
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Принцип на
функциониране

носването и забави корозията. Замърсителите, които са преминали
допълнителната устна, в крайна
сметка ще причинят повреда на
повърхността между двете устни.
Натрупването на топлина също
може да възникне между двете устни, което води до преждевременно
износване.
Радиалните уплътнители за валове се използват в множество приложения. Поради значението им за
експлоатационната надеждност и
живот на машините и оборудването, стандартизацията в областта
е от особено значение. Това е причината за създаването на редица национални и международни стандарти и насоки. Те покриват граничните размери, допуските, спецификациите на използваните материали,
методите за изпитване и терминологията, както и основните конструктивни особености на външните
диаметри и уплътнителните устни.
При много системи за задвижване
може да възникнат условия, при които трябва да се очаква по-висока
честота на замърсяване или прах от
външната среда. В тези случаи е
препоръчително да се използват радиални уплътнители за валове с една
или повече отлети прахови уплътнения. Праховите уплътнения предотвратяват проникването на замърсителите под уплътнителната устна,
което би допринесло до по-бързо износване на уплътнението. По този
начин значително се допринася за
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функционалната надеждност на уплътнителната система.
Предварителното натоварване
на праховото уплътнение се постига единствено чрез припокриване на
диаметъра му с диаметъра на вала и
еластичните свойства на уплътняващото съединение. Праховото уплътнение е конструирано достатъчно
гъвкаво, за да може да следва радиалните движения на вала, без да възниква радиална празнина по време на
работа.
Тъй като при определени условия
на работа има тенденция да настъпи
сухо движение, то е проектирано със
значително по-малко припокриване и
предварително натоварване, отколкото действителната уплътняваща
устна. За да се избегне постоянна
суха работа, която би довела до износване на праховото уплътнение, се
препоръчва смазване, когато се монтира семерингът. Пространството
между двете устни може да се използва като склад за смазка. Въпреки
това при извършване на първоначалното смазване трябва да се отбележи, че само около 30% от наличното
пространство между двете устни
се запълва, тъй като прекомерното
запълване на това пространство би
довело до протичане на смазочни
материали, когато уплътнението е
натоварено. В случай на едновременно натрупване на налягане това
може да доведе до изтичане поради
повдигане на уплътнителната устна в екстремни случаи.

Радиалните уплътнители за валове осигуряват динамично и статично уплътняване на валовете посредством специално оформена уплътняваща устна, която се подпомага от
вграден пружинен пръстен. Статичното уплътняване се постига чрез
вкарване на радиална засечка в отвора на корпуса.
Когато валът е в покой, радиалната контактна сила осигурява запечатващия ефект чрез предварително натоварване на еластомерната уплътняваща устна и поставения пружинен пръстен. Когато
валът се върти, възниква състояние
на смесено триене, при което уплътняващият ръб частично се повдига от вала и смазващото вещество
може да мигрира в получената празнина. В резултат на микроструктурите, които се появяват в контактната зона на уплътнителната
устна, радиалните уплътнения на
вала имат известен капацитет за
обратно изпомпване, което осигурява задържането на мажещото средство в контактната област и изпомпването му обратно в камерата с налягане. Същевременно, винаги има достатъчно количество
смазващо вещество в уплътнителната междина, когато валът се
върти, което предотвратява сухото движение в семеринга. Това оказва решаващо влияние върху износването на уплътняващата устна и по
този начин върху експлоатационния
живот на уплътняващия елемент.
Благодарение на радиалното предварително натоварване в контактната област към вала, уплътняващият ръб е леко сплескан, което води
до осова контактна площ с приблизителен размер от 0,2 mm, в която
уплътнителната устна непрекъснато се плъзга по вала. При уплътнения
под налягане контактната площ се
увеличава и може да достигне до 1,5
mm или повече.
Поради геометрията на уплътнителната устна и позицията на линията на пружинния ефект се получава
неравномерен натиск на уплътнението върху вала, все по-силен от страната на по-високото налягане. В допълнение към геометрията на уплътняващата устна, това разпределение
на натиска оказва съществено влияние върху динамичната възможност
за запечатване на радиалното уплътнение за валове.
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3D принтиране в
ОВК индустрията
3

D принтирането или адитивното производство се налага като
съществена промяна в хода на развитие на промишлеността, особено
през последното десетилетие. Освен
че често се използва като инструмент за производство на естетически, нефункционални части в даден
проект, технологията често намира
приложение и за изработването на
функционални на етап прототипиране, при това в много широк спектър
от индустриални области. Все по-ускореното развитие на адитивното
производство позволява използването му за прототипиране на части
във въздухоплавателната промишленост например, а отскоро и в ОВК
индустрията.
Съществуват много организации и
асоциации, които проучват технологията и въздействието върху околната среда на адитивното производство, а на базата на тези проучвания
се изготвят индустриални стандарти. Очаква се в близкото бъдеще адитивното производство да замести
изцяло днешните индустриални производствени методи. В следващите
десетилетия то значително ще повлияе на веригите на стойността паралелно с разработването на съответните теория и инструменти за
проектиране. Особено тенденциите
за развитие на т. нар. „облачно“ производство и „масова персонализация“
разчитат в основата си главно на 3D
производството. Според актуални
проучвания на някои от водещите изследователски компании в света на
тема нововъзникващите технологии,
3D печатът ще бъде широко разпространена и приложима технология в
масовата индустрия през следващите 2 до 5 години.

Приложимост на технологията в ОВК индустрията
3D принтирането в ОВК индустрията още не е напълно приета тех-
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нология – единици я използват за
прототипиране и разработване на
нови компоненти и оборудване. Тези
компании са основно производители
на вентилатори и вентилационни
системи. Други представители на
индустрията обаче са насочили вниманието си към усъвършенстването
на технологията на топлообменниците. В тази сфера вече е използвано директно метално принтиране
(DMP) за производство на миниатюрен топлообменник като единична,
цялостна част от титан. След успешно проектиране, производство и
тестване, т. нар. мембранен тръбен
топлообменник (Webbed Tube Heat
Exchanger, WTHX) се счита за първия
пластинчат топлообменник, успешно направен чрез 3D принтиране.
Този топлообменник е 20% по-лек,
20% по-ефективен и може да се произвежда много по-бързо. Той е от
изключително значение за сектора,
тъй като честите течове са добре
познат проблем при топлообменни-
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ците, а подобен 3D принтиран цял
топлообменник не позволява изтичане.
WTHX може да подпомогне разширяването на потенциалните приложения на полимерните топлообменници и към малки производствени
обеми и системи с по-ограничени
разходи. Той демонстрира, че е
възможно да се прототипира топлообменник с нетрадиционни, променливи форми, които са невъзможни за
производство чрез стандартните
техники за формоване като екструдиране или щанцоване. WTHX е първият пластинчат топлообменник, произведен чрез FDM (fused deposition
modeling) технология и успешно използван за пренос на топлина през
полимерна структура от горещ газ
към студена течност. При тестване въздух в помещение е загрят до
120°C и след това охладен от вода
при 27°C, така пренасяйки близо 65
W топлинна енергия през 500 cm3
топлообменник.

77

ОВК

Друга нова разработка с потенциално приложение в ОВК системи е 3D
принтиран порест блок, който попива вода като гъба, но същевременно
позволява свободното преминаване
на въздух през него. Така водата се
изпарява от порите на блока и след
това охлажда околния въздух. Този
материал може потенциално да замени електрическите климатични
системи и да контролира по-ефективно температурата в съответните помещения.
Съществува и още едно сериозно
потенциално приложение на 3D
принтирането в ОВК индустрията
и то е за персонализиране на климатични системи, което не е рентабилно чрез традиционните производствени методи. Адитивното
производство може да позволи изработването на климатик, който е
изцяло съобразен с функционалните
нужди на клиента. Контролните
панели могат да са напълно конфигурирани за потребителя, а функционалността на системата да е изцяло персонализирана с различни
варианти за пространствена ориентация на климатика, ефективност
и въздушен поток.
3D принтирането може да позволи на потребителите да се сдобият с климатична система, която работи точно според изискванията
им. В устройството могат да се интегрират специфични функции, а
тези, които са ненужни, да не се
включват в крайния дизайн. Това е
значително подобрение, тъй като
повечето стандартни модели са
ограничени от гледна точка на набора от функционалности, които
предлага системата, независимо
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дали те изобщо са необходими за
конкретното приложение на клиента.

Предварителни
проучвания
С цел проучване на възможностите за внедряване на 3D принтиране
в производството на вентилация с
рекуперация на топлина (HRV системи) наскоро е създадена работна група, която да разгледа особеностите
при 3D производство на ОВК компоненти и оборудване. На първи етап с
производството на компоненти са
разгледани топлообменниците. При
вентилационните системи с рекуперация на топлина най-често са използвани топлообменници, изработени
от полиетилен терефталат (ПЕТ)
или алуминий. За целите на адитивното производство се предлага широк диапазон от материали, но за
производството на топлообменник
въздух-въздух с кръстосан поток е
използван акрилонитрил-бутадиенстирен (ABS), т. е. термопластмаса.
Освен използваният материал е
важен и геометричният дизайн, с
който 3D принтерите ще работят
за нуждите на ОВК индустрията. В
момента на пазара са налични редица 3D принтери за различни геометрични параметри като дебелина на
слоя, дебелина на единичната стена
и диаметър на дюзата при адитивно производство.
В дизайна на топлообменниците
са заложени решетки, които трябва специално да бъдат предвидени
при адитивно производство. По
принцип, при наличие на определени
ъгли или разстояние в произвежда-

ното изделие се използват носещи
елементи, които след това се премахват механично или химично. Но
малките пропуски на решетките в
топлообменниците са изключително трудни за почистване и изискват
допълнително време, материали и
разходи. Затова бъдещите тенденции в 3D печата са за самоподдържаща се геометрия, която може да
бъде произведена и без употреба на
опори. Тази оптимизация е ключова
от гледна точка определянето на
най-ефективен производствен процес, какъвто може да бъде адитивното производство. Ще се подобри
и ефективността на топлопредаване, както и ще се понижи налягането.
Вторият основен етап е производството на оборудване. За тази
цел се предлагат два основни начина
за изработката на стандартна система за вентилация с рекуперация на
топлина, което обикновено съчетава много на брой процеси. Първият
вариант е хибриден – изграждане на
външната обвивка чрез адитивно
производство като цялостна единична част, а след това добавяне на
отделни компоненти (топлообменник, вентилатори, филтри и електронно оборудване). Другият вариант
е изцяло адитивно производство на
външното тяло заедно с топлообменника като единична част, а след
това сглобяване на останалите компоненти. Установено е, че това позволява обемът на топлообменника
да е почти двойно по-голям, отколкото при хибридния производствен
подход.
Последният етап от бъдещата
перспектива за 3D печат в ОВК индустрията включва интеграцията на
ОВК системи директно в сградата.
Мащабното адитивно производство
може да позволи вграждане на въздуховоди в стените или фасадата на
сградата още при нейното строителство.
Заключенията на експерти са, че
адитивното производство ще се
наложи като алтернативен инструмент за производство на първо място на ОВК компоненти, а след това
и на цели климатични и вентилационни системи. Прогнозира се, че 3D
принтирането напълно ще промени
процеса на проектиране към по-свободни и нелинейни дизайни. Вследствие на това ОВК системите ще
станат по-компактни и ефективни,
като в същото време капацитетът
им ще се запази.
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Çàõðàíâàùè áëîêîâå íà
Aimtec çà LED îñâåòëåíèå
Íîâàòà ãåíåðàöèÿ çàõðàíâàùè áëîêîâå çà LED å îñâîáîäåíà îò "òðåïêàùèÿ"
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l Èçõîäíà ìîùíîñò îò 10 äî 250W;
l Óíèâåðñàëíî âõîäíî íàïðåæåíèå - 90-264VAC èëè ïîâèøåíî òàêîâà 90-305VAC;
l Íåïðåêúñíàòà çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå íà èçõîäà;
l Çàùèòà îò ïðåíàïðåæåíèå;
l Èçêëþ÷âàíå ïðè íèñêî íàïðåæåíèå;
l Çàùèòà ïðè ïîâèøàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà;
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ñ OSRAM & CREE LEDs ïðè ðàáîòíè íàïðåæåíèÿ 34-36VDC.
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