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Алкомет влага 36 млн. евро в повишаване на производствения капацитет
Алкомет ще направи инвестиция на стойност 36 милиона евро през следващите две години за увеличаване на производствения капацитет, разнообразяване на продуктовата гама, повишаване на производствената ефективност, оптимизиране и подобряване на техническите и технологични параметри на процесите и осигуряване на по-високо качество на произвежданите валцови и пресови изделия, съобщават от дружеството.
Първият етап от новата инвестиционна програма предвижда монтиране на
нов студеновалцов стан за валцоване на ленти и прилежащите му съоръжения и
закупуване на нова иновативна преса за производство на специални алуминиеви
профили. С това дружеството ще разшири продуктовия си асортимент, задоволявайки нови потребности на строителството, хранително-вкусовата промишленост и автомобилостроенето, обясниха от там. След завършването на цялостната инвестиционна програма се очаква общият обем на продукцията на дружеството да нарасне с минимум 35% при запазване нивата на рентабилност.

Проведе се Осмата национална конференция “Намаляване загубите на
На 1 ноември т. г. в Интер Експо Център, София се състоя Осмата националвода във водоснабдина конференция „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи“,
телните системи”

организирана от Българската асоциация по водите (БАВ). На събитието
присъстваха управители на ВиК дружества, проектанти, представители на
бизнес сектора, държавните институции и др.
Конференцията стартира с приветствие от председателя на БАВ инж. Иван
Иванов, който изтъкна, че предприемането на мерки срещу кражбите на вода
е от ключово значение за запазването на цената за крайните потребители.
Акцент в програмата на форума бе презентацията на председателя на Гръцката асоциация по водите Николаос Петролиас, който сподели добри практики
за управлението на загубите във водоснабдителните системи – зониране на
ВиК мрежите, управление на налягането и др. Конференцията завърши с дискусионен панел, по време на който експертите разгледаха възможностите за
ограничаване на незаконните свързвания към водоснабдителните мрежи.

ТУ София отбеляза 50 години катедра “Електроизмервателна техника”
Техническият университет–София отбеляза тържествено 50 години от
основаването на катедрата „Електроизмервателна техника“. В събитието взеха
участие бивши и настоящи членове на катедрата, студенти, докторанти и
випускници.
„Това е исторически период, изпълнен с много труд, нестихващ ентусиазъм
и безспорни творчески успехи за настоящи и бивши членове на катедрата“, обясниха от университета. Научните резултати и признание, постигнати за тези
години, са утвърдили катедрата като водещо звено в обучението по метрология и измервателна техника в България.
„Високият научен и творчески потенциал на преподавателския състав, съчетани с фундаменталния характер на преподаваните дисциплини, са в основата
на формирането на висококвалифицирани инженерни специалисти, намиращи успешна реализация у нас и в чужбина“, допълниха от там.
Основните принципи, които катедрата спазва за петдесетгодишната си история, са създаване, развитие и усъвършенстване на процеса на обучение съобразено със световните тенденции, осигуряване на творческа среда за формиране на висококвалифицирани преподаватели, установяване на ползотворни връзки
и взаимодействия с производствения и обслужващ сектор и активно участие на
студентите в решаването на значими проблеми в процеса на обучение.

Конференция за сигурност събра партньори и клиенти на
отбранителната
Третата национална конференция „Иновации и сигурност“ събра клиенти и
партньори на отбранителната индустрия в Централния военен клуб от 9 до 11
индустрия

ноември. Основни теми на конференцията, организирана от Клуб отбранителна
индустрия, бяха възможностите, партньорствата и перспективите пред развитието на отбранителния сектор. През трите дни на конференцията основни
акценти бяха сътрудничеството и кооперирането в иновациите, отбранителната индустрия и сигурността със страните от Европейския съюз, страните
от Изтока и Израел.
По време на конференцията компании имаха възможност да представят продукцията си на собствен фирмен щанд, както и да направят фирмена презентация. Над 80 български и чужди компании участваха с презентация и фирмен
щанд, анонсираха още организаторите. Наред с фирменото представяне, по време на конференцията присъстваха и ученици от 128 СОУ, в което служители на
звената за борба с тероризма и кибертероризма преподават киберсигурност и
киберотбрана.
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Microchip пуска на пазара PIC32 микроконтролери за автомобилния бранш
Microchip разширява портфолиото си 32-битови микроконтролери PIC32MZ
EF, пускайки на пазара първите си PIC32 микроконтролери с работен температурен диапазон, отговарящ на изискванията на автомобилната индустрия и
повишена тактова честота. Гамата PIC32MZ EF се предлага с тактова честота до 250 MHz, като в приборите е вграден модул с плаваща запетая. 32-битовите микроконтролери PIC32MZ EF предоставят широк набор от периферни
компоненти и отлични възможности за свързване, включително CAN интерфейс.
Портфолиото с по-висока температурна устойчивост е подходящо за редица
критични автомобилни и индустриални приложения, за които е необходима висока надеждност на работата и издръжливост при по-високи температури.
Гамата PIC32MZ EF е съвместима с модулната платформа за разработване
на фърмуер MPLAB Harmony, развойната среда MPLAB X Integrated Development
Environment (IDE), компилатора за PIC32 микроконтролери, вътрешносхемния дебъгер MPLAB XC32 и вътрешносхемния емулатор MPLAB Real ICE.

Weidmueller придоби Bosch Rexroth Monitoring Systems
Weidmueller Group обяви придобиването на Bosch Rexroth Monitoring Systems
от Bosch Rexroth, съобщават от Вайд-Бул, представител на Weidmueller в България. Сделката бе приключена на 1 ноември т. г., след като бе одобрена от органите по конкуренцията. По този начин Weidmueller засилва присъствието си във
вятърната енергетика и разширява портфолиото си от решения за технологии
за мониторинг на състоянието. Новото дъщерно дружество, базирано в Дрезден, осигурява работни места на 25 човека и ще работи под името Weidmueller
Monitoring Systems. Като част от споразумението Weidmueller Group закупи бившата база на Bosch Rexroth Monitoring Systems в Дрезден, където се разработват и произвеждат системите за мониторинг на вятърни турбини. Тези системи, продавани под търговската марка BLADEcontrol, следят състоянието на роторните лопатки на турбината и засичат образуването на лед по тях.
„Weidmueller Monitoring Systems вдъхва нов живот в портфолиото ни от решения за вятърния сектор и така то става много по-атрактивно за клиентите
ни в Германия и целия свят“, сподели д-р Петер Кьолер, главен изпълнителен
директор на Weidmueller Group.

Интелигентни решения за листообработка на WIN Eurasia Metalworking
Следващото издание на търговското изложение за металообработващата
промишленост WIN Eurasia Metalworking ще се проведе между 9 и 12 февруари
2017 г. в Истанбул. Регистрацията за участие в събитието започна през август т. г., като към момента свободното изложбено пространство е ограничено. Посетителите на WIN Eurasia Metalworking 2017 ще имат възможността да
видят иновации в обработката на листов материал, повърхностното третиране и заваряването. Изложителите ще представят още машини за формоване,
технологии за качествен контрол, CAD/CAM/CIM системи и др.
Във фокуса на събитието ще са актуалните тенденции за интелигентно производство, цифровизация и Индустрия 4.0. Над 480 компании взеха участие в
тазгодишното издание на WIN Eurasia Metalworking, а броят на посетителите
бе приблизително 30 000.
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Belimo планира навлизането
на пазара на сензори за ОВК
приложения
Андреас Вундерлин, ръководител отдел „Европейски
пазари“ в Belimo Automation, пред сп. Инженеринг ревю
Как бихте оценили развитието
на компанията в световен мащаб?

Ако сравним развитието на продажбите ни в световен мащаб, бих
казал, че сме в топ 3 на най-популярните компании в бранша. Но със сигурност сме лидерът по отношение
на разработването на продукти за
пазара. Никоя друга компания не е в
състояние да инвестира над 30 млн.
евро всяка година за изследователска и развойна дейност за изпълнителни механизми за клапи и вентили.
Доколко са популярни по Ваше
мнение двупътните независими от налягането регулиращи
вентили?

Те стават все по-популярни. В
тази индустрия като цяло иновациите не се усвояват много бързо, поскоро се разчита на доказани технологии. За новите, иновативни решения се изисква повече време, за което те трябва да се докажат поне
няколко пъти като за начало. Но независимата от налягането технология определено е бъдещата посока на
развитие що се отнася до балансирането на хидравлични системи.
Може ли да изброите някои от
предимствата на тази технология по отношение на енергийната ефективност и производителност?

С независимата от налягането
технология системите винаги са

14

балансирани както при частично,
така и при пълно натоварване. Потребителят винаги получава точно
необходимото количество вода. В
същото време, когато информацията от системата се използва с функцията за оптимизиране на работата на помпата, енергийните изисквания са с до 40% по-ниски.
В комбинация със сферичните вентили се гарантира, че не се изразходва излишна енергия, тъй като
технологията не позволява запушвания и вентилът затваря газоплътно,
без пропуск. Изпълнителният механизъм има до 60% по-малка консумация на енергия, тъй като работата
му не се възпрепятства от налягането на потока или от пружината
на вентила. Това има голямо значение при проекти със стотици конвектори.
Като известен производител
на решения за различни ОВК
приложения, какви нови продукти смятате да предложите на
пазара през следващата година?

Сред продуктите, които смятаме да представим, са например шестпътен независим от налягането
вентил, който може да извършва комуникация по протокол MODBus,
BACnet и MPBus, или аналогово с 210 VDC с възможност за конфигуриране чрез Near Field Technology NFC.
В допълнение, Energy Valve ще бъде с

допълнителни функции, с което ще
се позволи измерването на количеството гликол и въздушни мехури в
системата, автоматична превенция на ниска температурна разлика
Делта Т, както и комуникация с облачни решения. През следващата
година ще представим и механичен,
независим от налягането вентил
DN 25, при който е необходимо много ниско Делта П за балансиране.
Отново идеята е да се спестят
разходи от цялостното системно
решение. Друга новост ще са бътерфлай клапите с патентована конструкция, благодарение на която
въртящият момент ще е значително по-малък. Комбинирани с нова
технология интелигентни изпълнителни механизми, тези продукти ще
доведат до 70% икономии в сравнение със съществуващи подобни изделия.
Освен това Belimo взе решение да
навлезе на пазара на сензори за ОВК
приложения. В това отношение също
очаквам да разработим иновативни
и основополагащи за индустрията
решения.
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Технологичната
модернизация
в сектора е от
ключова важност
полк. инж. Йордан Пенков,
съпредседател на сдружение
„Клуб отбранителна индустрия“,
пред сп. Инженеринг ревю
Какви са приоритетите в дейността на сдружение „Клуб отбранителна индустрия“? Какъв
е броят на членовете му и какъв е техният
профил?
Сдружението бе учредено в началото на 2015 г. от
30 компании от отбранителната индустрия – военни и
оръжейни индустриалци и експерти, граждански индустриалци, общественици, историци и геополитици. В момента в сдружението членуват над 100 компании от
различни браншове: отбранителна индустрия, машиностроене, ИТ сектор, комуникации, иновации, стартъпи и
други. Разширяването на диапазона на компаниите членове е продиктувано от силния интерес към дейността
на сдружението и желанието на най-различни компании
да станат наши членове, виждайки в нашата дейност
възможност да създадат нови контакти и партньорства
както в България, така и с чужди компании. Основна задача на сдружението е да се работи за изграждането на
адекватна визия и стратегия за развитие на отбранителната индустрия. Общите усилия на експерти и ръководители от индустрията с дългогодишен опит ще
доведат до подобряване на комуникацията и кооперирането между отделните български компании, а така също
и до успешно коопериране и интегриране на български с
чужди компании от страните членки на НАТО и ЕС.
Мисията ни е да създадем отворена за всички компании
организация, активно действаща и полезна за всички
фирми от най-различни сфери, членуващи при нас, без
разделителни линии, търсещи пресечната точка между
личния и обществения интерес. Всички усилия, които
полагаме, са продиктувани от една цел: възстановяване
на силата и авторитета на българската отбранителна
индустрия, постепенното й интегриране в ЕС и НАТО
като равностоен партньор и висококонкурентен участ-
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ник в общите процеси на европейската индустриална
интеграция.
Сдружението организира и проведе трeтата си международната конференция на тема „Иновации и сигурност“
(9 -11 ноември) в София – Централен Военен Клуб. Конференцията беше съпътствана от изложение на компании
от отбранителната, телекомуникационната и ИТ индустрия. С щандове на изложението участваха и компании
от съседните държави - Румъния, Сърбия, Македония.
Какви бяха основните акценти в програмата?
Около какви изводи се обединиха участниците
в нея?
Основни акценти на международната конференция бяха
кооперирането в иновациите със западните и източните
страни, европейските лидери в иновациите и България –
като възможен бъдещ лидер в иновациите и високите
технологии. На конференцията бяха обсъдени възможностите за партньорства между България и лидерите в
отбранителната индустрия както от Изтока, така и от
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Запада. Участваха над 80 български и чужди компании с
презентация и фирмен щанд. Изключително интересни
доклади, посветени на българо-китайското сътрудничество, китайските инвестиции и проекти в България, изнесоха председателят на Българо-китайската търговскопромишлена палата Иво Илиев и председателят на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие – Тракия
Икономическа Зона – Пловдив – Емил Янков.
Основен приоритет за нас е кооперирането с водещите във военно отношение Израел и Германия – главно
в областта на ремонта и асемблирането тук, в България, на всякаква бойна техника. С Израел също така целим коопериране в областта на киберсигурността, високите технологии и иновациите. Не на последно място,
погледът ни е насочен и към засилване на връзките с
Китай главно за коопериране в областта на производството и асемблирането на китайски електромобили. В
процеса на производството на електромобили ще се
стремим да бъдат включени колкото се може повече
български компании като доставчици на различни механични части, възли, електроника, различни модули и др. В
този контекст следващата ни стъпка е организиране
на посещение на водещи компании, с които ни предстоят разговори за съвместни производства и коопериране, а именно Израел Аероспейс Индъстри и Рейн Метал
Дефенс – Ваффе Мунишън. Планираме да организираме и
посещение на най-големите производители на електромобили в Китай в началото на 2017 г.
Как оценявате актуалното състояние на военната промишленост у нас? Колко дружества
работят в тази област?
Преди 1989 г. в отбранителната индустрия работеха над 200 000 души, а със съпътстващите всеки голям
завод малки предприятия – може би над 300 000 души. В
периода 1990–1997 г. отбранителната индустрия
продължи да дава приблизително същите обеми продукция и повечето от работните места бяха запазени. След
1997 г. бяха приватизирани голяма част от предприятията, което доведе до процеси на разкъсване на единния
организъм на отбранителната индустрия, конструирана да работи под ръководството на държавата. Това
доведе до загуба на пазари и работни места. Редица
предприятия не оцеляха и изчезнаха от картата на България. Антагонистичните интереси на вече частните
предприятия доведоха до дублиране на производствата,
сваляне на цените, конкуренция на едни и същи пазари с
едни и същи изделия. Резултатът беше следният: намаляване на печалбите, намаляване на заплатите, масови
съкращения и намаляване на работните места. В последните години тази тенденция е преодоляна и отбранителната индустрия отново е във възход. Войните в
Близкия изток и общата политическа нестабилност
доведоха до нови поръчки и договори за години напред.
Това доведе до увеличаване на работните места, откриване на нови производства и мощности, усвояване
на нови изделия и модернизация на производството –
закупуване на нови, модерни машини. Големият проблем
при новия възход на отбранителната индустрия от няколко години насам се оказаха кадрите. След 1997 г. бяха
унищожени редица техникуми, подготвящи кадри за
машиностроенето и отбранителната индустрия. След
прекъсване от 10-15 години отново се наложи да се
търсят и назначават висококвалифицирани кадри. Но
през този период на застой нишката беше скъсана и
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нямаше приемственост между поколенията. Сега отново са необходими кадри, но ги няма – техникумите са
унищожени и няма кой да обучи младите работници. Това
е голямата трагедия и проблем на отбранителната
индустрия към днешна дата. Всяка компания се опитва
да реши този проблем сама и съобразно своите кадрови,
ресурсни, финансови и организационни възможности. Това
също е проблем – този въпрос не може да бъде решен
поединично и на парче. Създаването на ново поколение
висококвалифицирани кадри за нуждите на отбранителната индустрия е задача от типа „мисия невъзможна“,
която може да бъде решена само с обединените усилия
на всички.
Доколко важна е технологичната модернизация в отбранителната индустрия? Работи ли
се в тази посока и бихте ли могли да дадете
успешни примери?
Технологичната модернизация е от ключова важност.
Ако не се обновим технологично и не сме висококонкурентни, българската отбранителна индустрия просто ще
изчезне. Няма място за изоставащи в съвременния свят
на жестока глобална конкуренция. В тази посока работят
всички предприятия – и малки, и големи, и се стремят да
се оборудват с възможно най-новите и съвременни машини, тъй като отлично съзнават изключителната важност
на този въпрос. Ние също насочваме усилията си, за да
създаваме контакти, предпоставки за кооперирания, нови
поръчки, нови пазари и технологично обновление.
Какви са перспективите за развитие на отбранителната промишленост в България и кои
фактори обуславят успешната реализация на
тези процеси?
Перспективите за развитието и образно казано,
„възраждането“ на българската отбранителна индустрия, са повече от добри. В момента сме в състояние на
повторен възход и се работи без почивка – има договори
за години напред. Но това поражда и големи проблеми –
както вече стана ясно, с кадрите и обновлението на
машинния парк, които трябва да бъдат решавани в движение, и то бързо. Факторите за и против са много.
Политическата нестабилност в България и региона също
е фактор, който трябва да се отчете. На ръководителите от отбранителната индустрия от всякакъв мащаб – малки, средни, големи производители и търговци,
днес им се налага да се съобразяват и да предвиждат
изключително много неща в свят на сложни и непредвидими процеси и все по-растяща турбуленция и непредсказуемост. Всички се учим да живеем и да работим в
този нов свят на нарастващи заплахи отвсякъде – отвътре, отвън, нови форми на война – хибридни, войни
срещу камикадзета, анонимни организации, войни без
фронт и ясно очертан враг. Основна задача на сдружението през следващите години в тази ескалираща ситуация е да създадем трайна и устойчива визия за развитие, която да устои във времето на най-различните
предизвикателства. Също така, целим да създадем предпоставки и реализираме трайни партньорства и кооперирания, които да устоят във времето, и да продължим
да сме обединяващ фактор и централа, работеща за все
по-реална консолидация на българската отбранителна
индустрия и завръщане отново на загубените в годините на прехода пазари на цялата българска индустрия, а
не само на отделни фирми и предприятия.
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Предлагаме едно от найефективните решения за
многоточково измерване на
консумацията
Иван Попов, управител на DTS,
пред сп. Инженеринг ревю
В началото на ноември т. г.
DTS проведе традиционния семинар „Ден на техниката“.
Какви бяха темите и каква е
Вашата оценка за тазгодишното събитие?

Семинарът беше посветен на
технически нововъведения от френската компания Socomec, която успешно представляваме на ексклузивна основа още от 1995 г. По време
на събитието бяха обсъдени UPS-ите
в електрическите инсталации, новата UPS концепция DELPHYS Xtend,
иновацията INOSYS, DIRIS Digiware и
др. През кафе паузите на участниците бе предоставена възможност да
се запознаят с продуктите в специално осигурен за събитието демонстрационен ван.
Семинарът протече при очакван
голям интерес с над 200 изявени
наши специалисти в областта на
електроизграждането и електрообзавеждането, което, смело мога да
кажа, го превръща в едно от най-значимите презентационни събития в
областта на електротехниката у
нас за настоящата година.
Кои от представените продукти на Socomec предизвикаха
най-голям интерес сред посетителите на семинара?

Безспорен хит беше лекцията за
интеграцията на UPS-ите в електрическите инсталации, както и всичко, свързано със системата за мониторинг и контрол на енергийната
ефективност DIRIS Digiware. Не помалък интерес обаче предизвика и
новата високотехнологична гама
товарови разединители с дистанционно управление INOSYS, както и
безплатният конфигурационен софтуер за Digiware, предоставящ
възможност за централен мониторинг от локален, регионален или на-
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ционален мащаб за енергийна ефективност в поделенията на наши
корпоративни клиенти. Интерес
предизвика и АВР от фамилията
ATYS, който е от вида Changeover, и
постепенно зае лидерска позиция не
само у нас, но и в световен мащаб.
Как се развива сътрудничеството Ви със Socomec през
последните години?

Преди всичко, за нас е голяма чест
и, откровено казано, късмет да представляваме тази възходящо развиваща се иновативна компания, която е
еталон за качество на произвежданите от нея продукти, за осигурявания
сервизен съпорт на клиенти и партньори, за финансова стабилност и
прогнозируемост. Засега успяваме да
надхвърлим планираните годишни
продажби, за което сме награждавани нееднократно от производителя,
включително и с най-престижната
награда „Платинен дистрибутор“ за
Средна и Източна Европа.
Потребителите търсят продукти с все по-висока енергийна ефективност. По какъв начин от Socomec отговарят на
тази тенденция?

Сред най-новите ни продуктови
предложения са UPS-ите от фамилията Green Power. В диапазона от мощности 10 kVA - 400 kVA устройствата от тази серия имат изходен фактор на мощността, равен на единица и коефициент на полезно действие
над 96% в диапазон на натоварването 25% - 100%, което практически
няма аналог по отношение на реализираните икономии в електропотреблението в сравнение с конкурентните изделия от подобен клас.
Специално внимание изисква революционната система DIRIS Digiware,
предлагаща голяма гъвкавост на инсталациите при изключително лесно

свързане и конфигуриране на модулите в системата. С ненадмината
производителност, точност и функционалност DIRIS Digiware е най-ефективното решение за многоточково
измерване на консумацията, за наблюдение на качеството на електрическата енергия и съвместяване на
комплексни електрически и неелектрически измервания.
Разкажете за някои от последните реализирани проекти с
апаратура на Socomec.

В областта на системите за автономно електрозахранване имаме
изградени голям брой обекти в информационния, енергийния, телекомуникационния и финансовия сектор,
както и в болници, индустриални
предприятия, офисни сгради, хипермаркети, хотели и т. н.
По отношение на системите за
автоматично превключване на резерва осигуряваме поддръжка на всички
представителства у нас на водещи
производители на дизелгенераторни
системи, а също и български производители на електрогенератори. В областта на енергийната ефективност сме изградили система за мониторинг Digiware в петролната база
на Лукойл в София, както и в голям
търговски обект в Пловдив.
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С много труд,
енергия и желание
изградихме добре
функционираща
компания
Милена Маринова,
управител на Гюринг България,
пред сп. Инженеринг ревю

Тази година Гюринг България отбелязва 10-годишен юбилей от основаването си у нас. Какви
пречки преодоляхте по пътя си?
Гюринг присъства на българския пазар от много години. Представителство на фирмата беше основано след
промените през 1990 г., а на 26 октомври 2006 г., тъкмо
преди България да бъде приета в ЕС, управителният
съвет на немското дружество учреди Гюринг България
ЕООД. Тази дата отбелязваме и днес като своеобразен
юбилей. Пътят ни бе осеян с множество трудности – не
ни беше лесно. Както през преходния период, така и сега,
за съжаление, нашият бранш не се подкрепя на държавно
ниво. Мисля обаче, че вложихме много труд, енергия,
желание и успяхме да изградим добре функционираща
фирма. Разбира се, за това си съдействахме активно с
колегите от Германия. Получихме подкрепа и от нашите клиенти.
Какви промени настъпиха в Гюринг България
през последното десетилетие? Каква е ролята на служителите и клиентите ви за изграждане на цялостния днешен имидж на компанията?
През последните години при нас се промениха много
неща. На първо място, дейността на компанията със
статут ЕООД се отличава значително от тази на представителство. Естествено, създадохме сплотен екип –
назначихме нови служители и усъвършенствахме начина
си на работа. За цялостния имидж на компанията допри-
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насят изключително всички служители, на които много
разчитам, но и нашите клиентите. Ако не работехме
успешно съвместно с тях, нямаше да постигнем тези
резултати.
Гюринг е световно признат доставчик на решения за автомобилостроенето и индустрията. Бихте ли разказали повече за най-новите
продукти в портфолиото на Гюринг България
през тази година? Какви иновации предлагате?
През 2016 г. Гюринг предложи на българския пазар металорежещи инструменти от ново поколение, които ще
допринесат нашите клиенти да разширят технологичните си възможности, да увеличат производителността
си и да намалят разходите си. Като пример мога да посоча новата високоефективна Ratio опашкова фреза RF 100
Speed. Това е твърдосплавна фреза с покритие TiAlNi и е
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подходяща за странично фрезоване,
вкопаване на ramping, трохоидално и
хеликоидално фрезоване на жилави,
ниско- и високолегирани стомани и
трудно обработваеми материали
при високи режими на рязане. Новият модел фреза осигурява фрезоване
с дълбочина до 3хD и широчина до
0,2хD при високи скорости на рязане
и подаване на зъб. RF 100 Speed може
да намери приложение за грубо фрезоване при процеси с бързо максимално отнемане на материал в трудно
обработваеми материали. Фрезите
от този тип се предлагат в къс и
удължен вариант и работни диаметри ∅3, ∅4, ∅5, ∅6, ∅8, ∅10, ∅12,
∅16 и ∅20 mm. Основни характеристики на този модел са масивна
сърцевина, стабилни режещи ръбове,
увеличено стружково пространство
в предната част на инструмента,
ъгъл на спиралните зъби 48° при неправилно деление, както и стружкочупещи канали при
дългото изпълнение. Гюринг България вече предлага и още
един интересен фрезови инструмент – новата Ratio опашкова фреза RF 100 U extra length. Това е твърдосплавна
фреза с покритие FIRE и нейно основно предимство е
увеличената работна дължина на инструмента – така е
възможна работата с дълбочина на фрезоване до 4хD.
Фрезата се отличава със стабилни режещи ръбове и геометрията на челните й зъби е коригирана. Също така
ъгълът на спиралните зъби е 38° с неправилно деление.
Този тип фреза може да се използва за грубо и чисто
фрезоване както на стомани с HRC 48 и якост на опън до
1600 N/mm2, така и на чугуни. Ново решение, което Гюринг предлага в България, е и Ratio опашкова фреза RF 100
Raptor, която е налична във варианти с 3, 4 и 6 режещи
зъба съответно за фрезоване на канали, грубо и чисто
фрезоване. За разлика от другите Ratio фрези, този модел
разполага с ново Raptor покритие. Това покритие гарантира перфектното отвеждане на стружките и в голяма
степен намалява химическите реакции между инструмента и обработвания материал – така се предотвратява
образуването на наслойка върху режещите ръбове. Новото покритие има механично съпротивление, по-нисък коефициент на триене и предоставя надеждна защита на
фрезовите инструменти, затова и те са изключително
подходящи за обработване на легирани стомани, неръждаеми стомани и титанови сплави. Фрезата е по-високоефективна и предоставя 60% по-високо подаване при фрезоване. Разбира се, това са само част от най-новите ни
продукти за 2016 г. Екипът ни е готов да отговори на
всички въпроси на настоящи и бъдещи клиенти относно
избора на най-качествените технологични решения в зависимост от техните потребности.
Какво прави Гюринг България конкурентоспособна на пазара? Каква е вашата формула за
успех?
Винаги сме се стремели да разберем проблемите на
колегите и да им окажем съдействие с надеждно и ефективно решение в най-кратки срокове. А за това доприна-
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ся собственият научноизследователски институт на
Гюринг в Германия, който разработва и изпитва всички
иновативни технологии на компанията ни, за да отговарят на най-новите тенденции в металообработването.
Гюринг Германия влага 5 на сто от приходите си в научноизследователска дейност, а именно собствено производство на твърди сплави, машини за производство на
инструментите, машини за покриване на инструментите, сервизни центрове и др. Компанията извършва и
ежегодни обучения както на собствените си инженери,
така и на клиентите. Така се разширяват възможностите ни да реагираме бързо, като отговаряме с компетентни решения на изискванията на нашите клиенти.
Обърнете внимание, че в компетенциите на екипа ни е
предлагането на цялостни технологични решения, което през ХХI в. е от изключителна важност за бизнеса.
Как си представяте бъдещето на Гюринг
България в навечерието на юбилея?
В бъдеще се надявам да продължим да се развиваме, да
задълбочаваме опита си и да разширяваме дейността
си. Гюринг България твърдо е стъпила на нашия пазар и
е събрала над 50-годишен опит, затова съм убедена, че
ще продължим да изграждаме и затвърждаваме позициите си. Разчитам на всички колеги и ще се възползвам от
възможността да им благодаря за резултатната работа. Отправям благодарност и към клиентите ни за взаимното доверие и успешните сътрудничества.
Вие заемате най-високата позиция в Гюринг
България. Според Вас кои са личните качества,
които трябва да притежава една жена, за да
бъде успешен мениджър в сектор, доминиран
от мъже?
Мисля, че колегите може би най-добре биха могли да
коментират тези качества. Но според мен основите за
успешно лидерство са много такт, търпение и професионализъм. В моя случай благоприятстващ бе и дългият
ми стаж в Интерпред, където се сдобих с изключително
ценна школовка.
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Демонстрацията на
продукти на живо е
изключително успешна
практика
Георги Цанков, управител на
Хермле Югоизточна Европа,
и Коста Стефанов, управител на
Мойсбургер,
пред сп. Инженеринг ревю

Хермле и Мойсбургер проведоха традиционната
си среща на потребителите. Какво представлява най-голям интерес за гостите през последните години – новите технологии или обогатяването на знанията за утвърдените продукти?

Георги Цанков: Организирахме събитието в Пловдив,
центъра на българското машиностроене, и както очаквахме, интересът беше изключителен. Презентациите
на Хермле и Мойсбургер бяха доста задълбочени, информативни и интересни. Но със сигурност демонстрацията на живо беше най-заинтригуващата част от събитието. Техниците на Хермле и Мойсбургер наистина се
бяха постарали да покажат максимално много видове
обработки за малкото време, с което разполагаха. Пробивахме, фрезовахме, правихме канали, конусни джобове,
фазки, резби, и всичко това с максимална скорост и невиждани досега режими. Показахме стратегии на фрезоване от бъдещето, които промениха представите за
металообработка на много от гостите.
Коста Стефанов: Трудно е да се прецени кое е найинтересно за гостите отстрани. Според мен комбинацията от новости, теоретична част, затвърждаваща
или обогатяваща познанията, с реалните продукти, до
които могат да се докоснат на семинарите, както и
практическото демонстриране на възможностите на
машините на Хермле, създават много пълноценна среда
за колегите от машиностроенето и инструменталното производство.
С оглед на многобройните запитвания от страна на
посетителите да им изпратим презентациите след
приключване на семинара, смея да твърдя, че и теоретичната част е била доста интересна и изпълнена с
полезна информация, събрана и концентрирана от Мойсбургер през дългогодишния й опит.
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Какви новости представиха двете фирми на тазгодишния семинар?

Г.Ц.: Акцентът при Хермле тази година беше върху
софтуерните функции и различните режими на работа,
които се предлагат стандартно към всяко управление.
Софтуерните функции Dynamic precision и Dynamic
Efficiency повишават точността и качеството на
повърхнината, като същевременно намаляват времето
за обработка. Допълнително се увеличава и обемът на
стружкоотделяне, чрез което се повишава производителността.
Различните режими на работа, които могат да се
дефинират за всеки отделен инструмент, помагат на
оператора да адаптира машината според специфичните изисквания. В зависимост от задачата са възможни
повишена точност, по-добра повърхнина или по-кратко
време за обработка. Режимите на работа насочват
обработката в една от трите посоки: време,
повърхност или прецизност. Операторът може също да
активира и режим за грубо фрезоване. Относно новите
продукти, представихме модела Хермле С 250, който,
наред с модела Хермле С 400, образува вече собствен
машинен ред от т. нар. базови машини.
К.С.: По-скоро наблегнахме на режещите инструменти и топлоканалните системи. Както вече обявихме през
тази година, Мойсбургер придоби германския производител на топлоканални системи и регулатори PSG. За нас,
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интервю
Хермле и Мойсбургер демонстрираха
нови продукти на традиционния си семинар
На 17 ноември т. г. в Пловдив Хермле и Мойсбургер организираха ежегодната си среща на потребителите. По време на събитието двете компании
представиха нови продукти на Мойсбургер в областта на инструменталната екипировка, приложения на инструментални стомани от практиката,
както и 5-осев обработващ център от последно поколение Hermle C42 U.
В рамките на събитието се проведоха демонстрации на машини в реално
време, сред които на 5-осева симултанна обработка на подобрена плоча за
матрица, както и множество мостри от най-новите продукти на
Мойсбургер в производствената база на фирма ET „Дико – Иван Диколаков“.
като основен европейски доставчик в областта на инструменталното производство, това е голяма стъпка
в над 50-годишната ни история. Също така демонстрирахме най-новата част от продуктовата ни гама с режещи инструменти, а именно инструменти със сменяеми пластини и техните възможности, като колегата
от Австрия Маркус Шпергер показа доста специфични и
задълбочени подробности, свързани с тях. Както той
каза, от Мойсбургер сме всеобхватен доставчик в областта на инструменталното производство с дългогодишен опит, който с удоволствие предаваме на нашите
клиенти по света. Вече имам множество примери за
колеги и от България, които се доверяват на нас в областта на режещите инструменти, именно защото са ги
виждали в действие в нашето собствено производство,
и знаят, че можем да извлечем максимума от самите
инструменти и наличните при тях машини, т.е. в крайна сметка да увеличим производителността им. За първи
път на провеждан от нас семинар в България показахме
на живо и системата за бързо центриране Н1000, както
и универсалната монтажна маса Н4062. Между другото, монтажната маса бе закупена от фирмата, в която
проведохме мостреното фрезоване. Предимствата на
двата продукта са много, но основните са повишаване
на производителността и сигурността на процесите
при намаляване на необходимото време за стандартни
процеси като позициониране и закрепване на детайли или
за отваряне на шприцформи – в случая на Н4062. Както
знаем, времето е основен фактор във всяко модерно
производство, а тези системи гарантират по-ефективното му използване. В Европа над 1000 фирми са оценили
предимствата на Н1000 и е интересен фактът, че повечето от фирмите, закупили една система от нас,
закупуват още една или няколко през следващите месеци или години. Това говори само по себе си.
Успешна практика ли е според Вас демонстрацията на живо на работещи машини?

Г.Ц.: Определено демонстрация на живо е доста успешна практика. Посетителите винаги са много заинтригувани от това да чуят машината как работи. Това не се
вижда всеки ден и съм сигурен, че е привлякло много от
посетителите на семинара ни. Заедно с колегите ни от
Мойсбургер винаги се стараем след теоретичната част
и цветните картинки да покажем и на практика как
работят нещата. Донесохме много мостри, плочи, инструменти и приспособления, които дадоха на гостите
ясни примери как могат да бъдат по-ефективни, по-бързи
и по-прецизни с продуктите на Хермле и Мойсбургер.
К.С.: Смятам, че показването на работещи в реални
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условия машини с реални инструменти и детайли е найдобрият начин хората да се уверят в способностите на
самите машини и инструменти. Практиката ни показва, че голяма част от клиентите ни разполагат с доста
модерни машини, закупени по европейски програми или
със собствени средства, но дори използвайки доказали
се инструменти, не успяват да постигнат и половината от това, което е възможно с правилните стратегии
и параметри. Точно тук се опитваме да сме в помощ на
колегите, които са склонни да ни се доверят, защото
опитът ни е наистина доста сериозен и за разлика от
други, сме готови да го споделим. Както вече споменах,
успехите ни при оптимизирането на процесите при
немалко клиенти в Европа и България вече са факт и
винаги сме готови да им подадем ръка.
Какви тенденции забелязвате на пазара за инструментална екипировка през последните няколко години?

К.С.: Като тенденции забелязваме все по-честата необходимост от използването на топлоканални системи, това и обяснява стъпката на Мойсбургер в тази
посока чрез придобиването на PSG. Колкото до югоизточния регион на Европа, за който аз персонално отговарям, забелязвам постоянно натоварване в сектора,
особено в Румъния, което вече граничи с пределните
възможности и капацитети на фирмите там. Хубавото
е, че някои от тях се опитват да намерят подизпълнители по-близо до тях, тоест, обръщат се и към фирми
от България, и ако тази тенденция продължава, няма да
липсва работа в инструменталното производство и у
нас през следващите години. По-скоро проблемът ще е в
кадрите по фирмите тук, защото шлосери–матричари
не се обучават професионално в нито едно училище или
университет, което може да доведе до колапс в системата в най-скоро време. Някои фирми осъзнават проблема и сами са поели нещата в свои ръце, наемайки млади
хора без подходящо образование и подготовка, но за помалките фирми това е непосилно, защото създаването
на професионалист в тази област отнема години. Що се
отнася до държавата, всички знаем как стоят нещата
с професионалното обучение и това може да се окаже
голяма спънка за цялото икономическо развитие на държавата – вече се чува за чуждестранни фирми, които след
многогодишни усилия в България са на път да изнесат
производствата си другаде, именно поради липсата на
квалифицирани кадри. Искрено се надявам някъде измежду
управниците на България да се намери достоен човек, който да се заеме сериозно с проблема, за да имаме шанс да
произвеждаме технически изделия и след 10 години.
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Продуктите на Festo
отлично се вписват
в портфолиото ни
Делчо Делев,
управител на Хаберкорн,
пред сп. Инженеринг ревю

Обявихте, че Haberkorn ще си партнира с Festo.
В какво се изразява партньорството между
двете компании и какви ползи ще ви донесе?
Haberkorn сключи договор за дистрибуция с немския
производител Festo. Чрез това сътрудничество
Haberkorn разширява продуктовата си гама с пневматични компоненти от най-високо качество. Всички продукти в програмата на Festo са познати по целия свят и
правят ежедневната работа по-лесна и по-продуктивна,
а чрез търговската мрежа на Haberkorn стават и подостъпни. С логистичните си решения Haberkorn облекчава процесите по доставка, намалява разходите и спестява време на крайния потребител. С решенията за
автоматизация на Festo и логистичните решения от
Haberkorn се поставя началото на партньорство за висококачествено и бързо обслужване на клиенти и потребители на пневматични компоненти. Стратегията на
развитие, която следва Haberkorn, е да поддържа богата
продуктова гама от изделия на производители, световни лидери в своята област и продуктите на Festo отлично се вписват в портфолиото на фирмата.
Как ще се отрази партньорството на
Haberkorn с Festo върху продуктовия каталог
на Haberkorn?
Haberkorn ще предложи пълната гама продукти на
Festo: цилиндри и задвижващи механизми, разпределители, сензори, пневмоподготвящи групи, пневматични
свързващи елементи, електрически линейни задвижвания
и компоненти за автоматизация на процесите.
Кои са основните ви партньори на българския
пазар?
Haberkorn е на българския пазар от 1993 г. Компанията е с утвърдено име на коректен и стабилен партньор,
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основен доставчик на промишлена техника и електроапаратура за малкия и средния бизнес от хранително-вкусовата индустрия и машиностроенето в България. Благодарение на добрите си пазарни позиции в дистрибуцията на индустриални продукти и инженерингови решения, разнообразието на изделията, автоматизацията на
процесите и качеството, Haberkorn разпространява
широк кръг продукти на световноизвестни фирми, сред
които Bonfiglioli (лидер в производството на мотор-редуктори и асинхронни задвижвания), Siemens, Schneider
Electric и Eaton (електрозадвижвания, контролни и управляващи средства, електроинсталационна техника), Kasto
(високопроизводителни отрезни машини за метал и автоматизирани складови системи за прътов и листов
материал), Loctite (световен лидер на пазара за индустриални лепила, уплътнители и продукти за обработка на
повърхности), Zell Metall (австрийски производител на
висококачествени технически пластмасови полуфабрикати), Rollix и Rollon (сачмени и ролкови лагери, линейни
задвижвания и телескопични релси), Gates и Iwis (верижни
и зъбни колела, зъбни гребени и ходови винтове, ролкови
вериги, трапецовидни и зъбни ремъци). Също така, компанията предлага високоякостни крепежни изделия, съединителни елементи от неръждаема стомана, цветни
метали и пластмаса.
Какви цели си поставяте за пазарното развитие на компанията?
Пазарните амбиции на Haberkorn са да посрещне найпретенциозните и най-взискателни изисквания на клиентите си чрез високия си стандарт в обслужването и да
предлага конкурентни решения на добра цена.

ноември 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

събития

Wuerth Elektronik eiSos проведе
технически семинар в София
Н

ад 50 дизайн-инженери от повече от 30 фирми взеха участие в
технически семинар на тема Power
& EMI дизайн, организиран от Wuerth
Elektronik eiSos. Семинарът, който се
проведе на 27 октомври в хотел
Интер Експо, София, бе насочен към
разработчици на електронни устройства и дизайн-инженери, проявяващи
интерес да научат повече за спецификата при проектиране на захранващи схеми и защита от електромагнитни смущения.
Основни акценти в програмата
на техническия семинар бяха изискванията за електромагнитни смущения, видове шумове и смущения,
филтър-топологии и съвети, PCBпрепоръки. Сред другите разгледани
теми бяха типове индуктивности екранирани и неекранирани, инструменти за дизайн, безконтактно предаване на енергия и Energy Harvesting,
като лекциите бяха съпроводени с
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демонстрации на живо
със спектър-анализатор. По време на техническия семинар беше
демонстриран и иновативният
софтуер
REDEXPERT – онлайн инструмент за симулиране на компоненти, анонсиран като най-точния
в света калкулатор на
AC загуби. Водещ лектор на семинара за
Power & EMI решения
беше инж. Лоранд Фоелкел, приложен инженер и мениджър
продуктови разработки във Wuerth
Elektronik eiSos.
Wuerth Elektronik eiSos е сред найголемите производители в Европа на
пасивни електронни и електромеханични компоненти за електронната
индустрия. Компанията е част от
световния лидер за крепежни технологии Wuerth Group и разработва
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EMC компоненти, индуктори, RF индуктори и LTCC компоненти, трансформатори, компоненти за защита
на електронни схеми, захранващи
модули, светодиоди, конектори, превключватели, силови компоненти за
монтаж чрез запресоване и крепежни компоненти. Българското представителство на Wuerth Elektronik
отвори врати през 2013 г.
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Производство на
въздуховоди
В продължение на темата, стартирала с материала „Машини и материали за производство на въздуховоди“
в брой 7/2016 на списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, ви предлагаме няколко конкретни
предложения и информация за продукти и услуги в областта, предоставена ни от водещи компании, специалисти в сферата на производството на въздуховоди. Представяме ви коментарите им, подредени по азбучен ред.

Калинови консулт разполага с
високотехнологично оборудване за
производство на въздуховоди
Фирма Калинови консулт е основана през 2005 г. в
Хасково като естествено развитие на вече съществуващата Калинови консулт ЕТ, създадена през 1995 г. Дружеството работи при затворен цикъл, включващ проектирането, изработката, монтажа и сервизното обслужване на вентилационно-климатични, отоплителни и хладилни инсталации. В случаите, когато е изготвен проект, фирмата го изпълнява и монтира. Изработват се
по-голямата част от елементите като различни видове въздуховоди, филтри, шумозаглушители, калорифери,
центробежни вентилатори, вентилационни боксове, климатични камери, рекуперативни блокове с нормална и
повишена ефективност 82%, блокове с активна термодинамична рекуперация, регулиращи устройства, автоматика и управление на процеси.
Фирмата разполага със собствена производствена
база на площ 1600 кв. м, включваща производствени
цехове и участъци, офиси и битови части. „В заготви-
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телния участък на производствения цех разполагаме с:
лентоотрезна машина, автоматична лазерна портална
машина за разкрояване на метални листове със система
за профилно рязане на тръби, CNC управлявана хидравлична гилотина, хидравлична триролкова огъваща машина, два броя хидравлични абкант – преси с програмно управление, ролкова профилираща и ролкова огъваща машини, ексцентрик преса 63-тонна, валове за огъване на
листов материал, бормашини, машини за разкрояване на
профилни стомани, участък за заваряване с постове,
прилагащи различни методи за заваряване - МИГ/МАГ,
ВИГ, газопламъчно и плазмено рязане, специализирани
машини и съоръжения за разкрой и монтаж на въздуховоди TRUMPF, SWAH и др. В участъка за механична обработка са налични различни ръчни електроинструменти
HILTI," разказват от компанията.
Фирмата притежава добър опит в усвояването на
средства, отпускани по европейски програми. От юни
2007 г. до май 2008 г. фирмата работи и финализира
успешно изпълнението на Договор за безвъзмездна помощ по програма ФАР. „Дейностите по проекта осигу-
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риха допълнителна квалификация на заетите във фирмата по специалността „Климатична и вентилационна
техника“. С получената инвестиционна подкрепа бе доставено високоспециализирано оборудване, включващо инструменти, стендове, други уреди, а също специализиран софтуер AutoCAD Revit MEP Suite 2009 и компютърно оборудване. Това ни помага да отговорим още по-адекватно на новите европейски изисквания на пазара“, коментират от Калинови Консулт. С постигане на целта
по проекта фирмата се сертифицира по международните стандарти ISO 9001:2008.
В периода октомври 2011 – януари 2013 г. фирмата
реализира и проект за безвъзмездна финансова помощ
„Технологична модернизация на производството на Калинови консулт ООД“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. Постигнатите цели са: доставка и въвеждане в експлоатация на 6 нови високотехнологични машини - хидравлична
гилотина, хидравлична абкант преса, щанцова машина
EUROMAC, ЗЕГ машина, машина за подгъване на въздуховоди и машина за закопчаване на въздуховоди – SWAH.
„В процес на финализиране сме на нов проект по ОП
Иновации и конкурентоспособност – Подобряване на
производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на Калинови консулт ООД. С реализирането му ще доставим и въведем в експлоатация автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листове, хидравлична триролкова огъваща машина, измервателен уред за баланс, лицензиран софтуер за
инженерно проектиране Solid Edge“, допълват те.

Въздухоразпределителите от текстил
на Prihoda са с най-доброто
съотношение цена/качество
Климатех Инженеринг е специализирана в доставката, монтажа и сервиза на климатични и вентилационни
съоръжения, и е участвала в изграждането на десетки
обекти в България и Русия, сред които заводи, телеви-
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зии, хотели, ресторанти и др.
Фирмата е дистрибутор за България на производителя на въздухоразпределителни системи от текстил
Prihoda. Текстилните дифузори са наричани още с не
дотам точни названия като „тъкани въздуховоди“, „текстилни въздуховоди“, „текстилни тръби“, „климатични
ръкави“, „въздушни ръкави“, „въздушни чорапи“, „въздушни
чували“ и т. н.
Текстилните въздухоразпределители имат 5 основни
преимущества, свързани с реализирането на спестявания, по-висока хигиена, бърз монтаж, голяма степен на
гъвкавост и редица възможности по отношение на
външния вид. С използването на такива системи може
да се постигне намаляване на разходите с до 70% в сравнение с конвенционална инсталация, изпълнена с метални поцинковани въздуховоди и метални въздухоразпределители. След като бъдат изпрани (възможно е и с дезинфектанти), текстилните въздухоразпределители са
абсолютно чисти и обеззаразени, а такава сигурност
никога не може да бъде постигната с други материали.
Монтажът и демонтажът заемат само частица от
времето, необходимо за изпълнението на конвенционална инсталация. Конфигурацията и размерът на въздухоразпределителните отвори са многовариантни. На практика възможностите за въздухоразпределение са неизчерпаеми – като започнем от нискоскоростна дифузия и
стигнем до дюзово подаване, позволяващо трансфер на
големи въздушни маси на далечно разстояние.
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Комбинациите от различни цветове, профили и конфигурации могат да удовлетворят желанията на архитектите и нашите продукти биха станали една изискана част от интериора.
Въздухоразпределителите от текстил на Prihoda са с
най-доброто съотношение цена/качество, a оригиналната технология на микроперфорация им дава ново качествено ниво. Те са изтъкани само от безкрайни нишки,
което прави тъканите най-здравите на пазара.
Климатех Инженеринг предлага и извършването на
акуратни изчисления и оразмеряване, автоматично генериране на чертеж на продукта и скоростното поле на
въздухоразпределението, както и точна спецификация на
материалите за доставка. Организацията ни е изградена в съответствие с ISO 9001, постоянно се усъвършенства и ни позволява да реагираме възможно най-бързо на
клиентските запитвания и поръчки.

Владислав Христов,
мениджър продажби, Климатех Инженеринг

Унистър предлага метални и текстилни
въздуховоди за ефективно разпределение
на въздуха
Фирма Унистър е партньор за България на Nederman,
която e водеща световна компания в областта на про-

мишленото филтриране на въздуха. Предлаганата от
фирмата QF система въздуховоди (quick fit, бърз монтаж)
се изготвя изцяло от поцинкована листова стомана и се
характеризира с голямата си устойчивост по отношение форма и повърхност. Отделните тръбни компоненти имат валцовано пръстеновидно удебеление, около
което се захваща QF пружинна скоба. Скобата има
вътрешно пръстеновидно уплътнение за осигуряване на
въздухонепроницаемо уплътняване. Не се изискват инструменти за монтаж или модифициране.
Системата въздуховоди QF има пълна гама от принадлежности, включваща: 60° Y-преходи-разклонения, 30°отклонения, 30°-врязани отклонения, 90°-адаптори, редуциращи преходи (редуктори), плъзгащи шибъри (клапи),
автоматични шибъри (клапи) и т. н. Въздуховодите са
предвидени за индивидуален монтаж и са с изключително висока приспособимост, в т.ч. адаптиране към други,
съществуващи въздуховодни системи.
Предимствата на QF системата въздуховоди включват бърз монтаж, съвместно фиксиране и затягане, което позволява компонентите да могат да бъдат използвани повторно, лесно свързване към съществуващи
въздуховоди. Компонентите и адапторите създават
приспособимост към всякаква система, а регулируемият
монтаж на QF опростява връзките на въздуховодите.
По-гладките вътрешни повърхности пък спомагат за
предотвратяване от забивания в тръбопроводите.
Унистър предлага и текстилни въздуховоди. Въздуховодите са изработени от лек текстилен материал,
предназначен специално за доставяне и разпределение на
охладен или загрят въздух. Текстилната вентилация е
отлична алтернатива на системите от галванизирана
стомана, неръждаема стомана или алуминий. Въздуховодите от текстил осигуряват ефективно и равномерно
разпределение на свеж въздух, без мъртви зони и течения. Текстилните въздуховоди гарантират ефективна
смяна на въздуха и създаване на добър климат в помещения в индустриални предприятия, училища, офиси, магазини и др. Използването на въздуховоди от специален
текстил в хранително-вкусовата промишленост елиминира проблемите с кондензацията и развитието на
микроорганизми. Текстилните въздуховоди намират
приложение в секторите на леката и тежката индустрия, в складове, печатници, автомобилни сервизи и др.
Отличителна характеристика на текстилните въздуховоди, предлагани от Унистър, е гъвкавостта – клиентът
може да избере конфигурацията, която в най-голяма
степен отговаря на архитектурата на сградата.
Възможностите за избор на цветове, материали и това
дали системата да е пасивна, хибридна или 100% активна, са безкрайни.

Александър Йорданов,
управител на Унистър
30
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електроника

Компоненти за
безжично зареждане
и захранване
П

Стефан Куцаров

реносът чрез електромагнитни вълни на необходимата за работата на различни устройства
електрическа енергия (Wireless
Power Transfer, Wireless Power) WPT
е бързо развиваща се през последното десетилетие технология. Поради масовото разпространение на
преносимите устройства с акумулатори тяхното безжично зареждане (Wireless Charging) е логичната
първа стъпка в развитието на
отрасъла. За неговата динамика е
достатъчно да се отбележи, че
докато през 2013 г. световното
производство е било в обем 200
млн. USD, то през 2016 г. се очаква
да е за 4,5 млрд. и да достигне около 10 млрд. през 2018 г. и 15 млрд.
през 2020 г. По-ограничен засега е
мащабът на безжичните захранвания (Wireless Power Supply), независимо от което те също имат своето място. В настоящата статия
са разгледани специфични за реализацията на WPT технологията елек-
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тронни компоненти с пазарно представяне след 2013 г.

Необходимост от WPT
Независимо от непрекъснатото
усъвършенстване на кабелите и конекторите, техните принципни недостатъци остават. Възможна е
появата на лош електрически контакт поради замърсяване, окисляване и износване на контактните пластини на конекторите, както и нарушаване на връзката при механични въздействия и вибрации. Огъването, опънът и усукването на кабелите могат да доведат до повреда на
изолацията им и прекъсване на проводници. Наличието на конектори
затруднява и оскъпява реализирането на влаго- и прахоустойчиви устройства. В индустрията е добре
позната сериозността на проблема
с осигуряване на захранването на
движещи се по време на експлоатацията устройства или техни блокове, но той съществува и в добиващата популярност носима (wearable)
електроника. Кабелите по принцип
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затрудняват преместването, почистването и ремонта на апаратурите. От друга страна, свалянето на
акумулаторите за зареждане усложнява конструкцията на устройствата и експлоатацията им. Освен избягването на тези недостатъци
чрез WPT тя позволява захранването
на различни прибори без да е необходима еднаквост на куплунгите за
връзка. Също така, поставените на
труднодостъпни за обслужване места галванични батерии могат да
бъдат заменени с безжично зареждан
акумулатор.
Положителните страни на WPT са
съпроводени и с недостатъци - посложно и с по-висока цена захранвано
устройство, по-голяма (засега) разсейвана под формата на топлина
мощност. Въпросът за възможните
смущения от ползваните електромагнитни вълни е разгледан по-нататък.

Същност на WPT
Съществуват две основни технологии за безжично предаване на мал-
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Фиг. 1.

а

б

Фиг. 1.

Фиг.2. Резонансна технология: а-бобини и полета при индуктивната (вляво) и резонансната технология (вдясно); б-блокова схема.

ки разстояния (Near Field Region) на необходимата за
захранване електрическа енергия, като не трябва да се
забравя, че Near Field означава разстояние z на предаване
не по-голямо от около λ/6, където λ е дължината на ползваната електромагнитна вълна. Последната се създава
от бобината на предавателя (Transmitter Coil) и достига
до тази на приемника (Receiver Coil). Индуктивната технология (Inductive Power Transfer, Tightly Coupled Near Field
WPT, Non-Resonant Operation) се прилага при z между двете бобини много по-малко от техния диаметър D при
типични стойности на z до десетина mm. Реално това
се осигурява чрез поставяне на захранвания прибор с вграден приемник върху захранващото устройство, съдържащо предавателя, типичен пример за което е зареждането на смартфони и таблети. Предимствата на тази
технология са прехвърлянето в приемника на значителна част от енергията на предавателя (определя се от
параметъра ефективност), реалната липса на влияние
на околни електромагнитни полета и сравнително ниската цена. Практически е задължително бобините да са
успоредни и центровете им да съвпадат, като в някои
модели последното се осигурява чрез поставени в тях
магнитчета.
Същността на индуктивната технология е изяснена
чрез фиг. 1, където Tx и Rx са съответно предавателят
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и приемникът, а ползваните честоти обикновено са
между 100 и 400 kHz. Изходното стъпало TxPS на Тх и
неговият ключ TxSW осигуряват модулиран ток (обикновено с широчинноимпулсна модулация PWM) през бобината на Тх и излъчване на енергия (стрелката Power). Излъчването започва едва след като Тх разпознае и идентифицира наличието на Rx чрез получаване на сигнал по
канала Comm, обикновено с модулация ASK и скорост
няколко kbps. Чрез този канал, сензора за ток CS и контролера TxContr се регулира големината на излъчваната
енергия. Блокът RxContr освен че изпълнява функции на
контролер, служи и като токоизправител, след който
изходното стъпало RxPS осигурява необходимото напрежение VOUT на захранвания обект. Приближаването на
метални предмети до бобината на Rx може да попречи
на действието и да предизвика повреда, което се избягва чрез блок в RxContr за откриването им (Foreign Object
Detection) FOD. Възможно е избягване на точното разположение на бобините на Тх и Rx чрез ползване в Тх на
няколко бобини, което съответно осигурява по-голяма
гъвкавост на връзката.
За прехвърляне на енергия на разстояния до около 50
mm (z е от порядъка на D) се ползва технологията с
магнитен резонанс (Resonant Power Transfer, Magnetic
Resonance Technology, Resonant WPT, Loosely Coupled Near
Field WPT), при която към бобините са прибавени кондензатори за реализация на трептящи кръгове (наричат се
и резонатори) с еднаква резонансна честота. В зависимост от ползвания стандарт за WPT тя е както при
предната технология (например 130 kHz може да се реализира с 5 µH и 0,3 µF) или 6,78 MHz (най-нискочестотният ISM обхват), а каналът Comm в последния случай е
2,4 GHz Smart Bluetooth и регулирането на прехвърляната
мощност е същото. Освен увеличеното разстояние предимства са, че не е необходимо точно поставяне на бобините една до друга и възможността с едно устройство да се захранват повече от един прибора без да
трябва да им се доставя еднаква мощност. Основните
приложения на последното са зареждането с едно устройство на акумулаторите на няколко прибора (Multi-Coil
Wireless Charger), което се изяснява чрез фиг. 2а – вляво
е разположението на бобините и създаденото от тази
на Тх поле при индуктивната технология, а вдясно са
полето и бобините при резонансната технология. Недостатък на последната е, че по-малка част от енергията
на Тх (само 20% в някои случаи) може да се прехвърли на
Rx.
Типична структура за реализация на технологията е
дадена на фиг. 2б, като TxRes и RxRes са трептящите
кръгове на Тх и Rx, с РА е означен усилвател на мощност,
Rec е токоизправител и DC/DC е преобразувател на
постоянно в постоянно напрежение. Съществена особеност е двупосочната Comm.
В зависимост от изходната мощност PТ на Тx безжичните системи за зареждане биват маломощни с PТ
до 5 W, средномощни до 15 W и мощни с непрекъснато
увеличаваща се горна граница на PТ вече надхвърляща 1
kW.
Логичният стремеж за повишаване на ефикасността
на прехвърлянето на енергия е намерил израз в патенто-
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вания метод за динамично управление (Dynamic Harmonisation Control),
чрез който в зависимост от промените в товара (напр. зарядния ток
на акумулатор) и в околната среда
непрекъснато се изменя резонансната честота. Допълнителни предимства са запазването на максимално
прехвърляне на енергия при неточност на взаимното разположение на
бобините на Rx и Тх и намаляването
на смущенията, създавани от електромагнитното поле на WPT. Методът се използва в приемника от
ред 2 на табл. 3 за прехвърляне на
мощност до 2 W на разстояние 1,2
cm при средно 4 W от Rx.

Стандарти
Съществуват три стандарта за
WPT, като поради преимущественото им приложение за зареждане се
наричат Standards for Wireless Charging Technology. Предлаганите на
пазара прибори са в съответствие
с един от тях, с два (обикновено
означавани с Dual-mode или Multimode) или и с трите (Tri-mode). В
табл. 1 са дадени основните данни
за тях, като най-масовият Qi (произнася се Chee) е известен и като WPC
Standard с 3 разновидности. Първата е WPC Version 1.0 и осигурява РТ=5
W, а Rx може да е за една бобина
(Single Coil Transmitter), за няколко
бобини (Coil Array Transmitter) или с
подвижна бобина (Moving Coil Transmitter). Следващата WPC Version 1.1
има 12 вида предаватели, които
могат да работят с USB зарядни
устройства и са с повишена чувствителност към FOD. Последната
е WPC Version 1.2 с най-нов вариант
1.2.2 и осигурява РТ=15W с подвариант за мощност на товара PL=15W,
по-стабилна работа на Тх при промяна на температурата и идентификация на Rx. През 2015 г. са продадени над 50 млн. зарядни устройства,
ползващи този стандарт. Води се изследователска работа за увеличава-
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PMA или Power 2.0

WiPower/A4WP (Rezence/A4WP)

Power Matters Alliance
(105)
[2012]
Индуктивна; (10 mm)
277-357kHz/277-357kHz (65-75%);
[5W/15W]
AT&T, Duracell, HTC, Kyocera, LG,
Powermat, Samsung

Alliance for Wireless Power
(65)
[2012]
Резонансна; (20-50 mm)
6.78MHz/2.4GHz и ISM Band (20-70%);
[5W/36W]
Dell, Fujitsu, Intel, Lenovo, LG,
Qualcomm, Samsung, Sharp, WiTricity

не на осигуряваната PТ до 120 W, например за захранване на ръчни бормашини. Примери за видовете предаватели са Type A6 със замасен
единия извод на бобината и осигуряване на нейния ток от полумостова
схема, докато в Type A11 тя е свързана в диагонал на мост. Последният и
полумостът се реализират с мощни
MOS транзистори.
Действието на стандарта РМА
е много подобно на Qi с основна разлика възможността за по-действен
контрол и регулиране на доставяната енергия. За стандарта A4WP се
търсят възможности за увеличаване на PТ до 50 W. Трябва да се има
предвид, че някои от производителите, използващи тези стандарти
(например Intel), са разработили собствени протоколи за работа на устройствата.
Освен тези стандарти през м.
септември 2014 г. бе публикуван
Radio Standards Specification RSS-216.
От своя страна консорциумът
AirFuel Alliance е разработил индуктивна технология с ефективност
над 80%, за разстояния между няколко сантиметра и няколко метра,
работеща в честотен обхват 5,755,85 GHz.

Бобини
Естеството на WPT определя наличието на бобини за Тх (Transmission
Coil, Primary Coil, Charging Coil) и за Rx
(Receiver Coil, Secondary Coil). Голямото разнообразие на устройствата,
в които се вгражда Rx, определя и
множеството конструкции на бобини за тях. Те могат да са кръгли, квадратни и правоъгълни, а в стандарта
Qi са определени конструкциите и
някои електрически параметри на
бобините за Тх с означение Ах, където „х“ е една или две цифри, например А5 и А12. Там се дават и подробности за ползваните материали
за изработката им, заедно с изискванията към кондензатора в резонан-

източник: TDK

Таблица 1. Основни стандарти за безжично зареждане.
Стандарт
Qi или WPC
Създаден от
Wireless Power Consortium
(брой на използващите го компаниии)
(179)
[година на създаване]
[2008]
Технология; (типично разстояние)
Индуктивна; (10mm)
Честота; (ефективност-Power/Comm);
100-205kHz/100/205kHz (75-77%);
[мощност в товара през 2016 г./очаквана PL]
[5W/10W]
LG, Nokia, Panasonic, Sony, Texas
Основни използващи го компании
Instruments, Toshiba, Verizon Wireless

Фиг. 3. Конструкция на бобина за WPT
предавател.

сната технология.
Показаната на фиг. 3 бобина осигурява на приемника максимална мощност 2 W и е с размери 30x10x0.48
mm. Често в документацията дадено означение се отнася за серия бобини, всяка от които със собствен
каталожен номер. Например WEWPCC на производителя Wuеrth
Elektronik е за осем бобини на предаватели и пет на приемници за стандарта Qi и на три бобини на приемници за Qi и РМА. Бобините за приемници са от вида А1, А5, А10, А11,
А13 и А29, при работа със стандарта Qi осигуряват излъчване на мощност до 20 W и до 200 W извън него.
Основен специфичен параметър на
бобините за Тх е максималната мощност на захранваното устройство,
индуктивността им е между няколко µH и няколко десетки µH, омичното съпротивление е около 0.1 Ω и
максималният постоянен ток е обикновено 5-15 А при типичен диаметър
между 15 и 50 mm и дебелина 2-4 mm.
Бобините за Rx са с индуктивност в
същите граници и омично съпротивление между няколко десети от ома
и няколко ома. За подобряване на
ефективността към двата вида бобини се прибавят екрани (shielding),
практически задължителни в Тх и
поставяни по избор в Rx. Те позволяват максимална част от полето на
антената на Тх да достигне до тази
на Rx, като в стандарта Qi са дадени подробности и за тях. За намаляване на изискванията от прецизно
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Таблица 2. Интегрални схеми на предаватели.
№

Модел

P
1 P[A1C125]2, 2[101W
3]
2

P9038

3
4
5
6
7

LTC4125
NXQ17XL5
NN32251A
STWBC
bq501210

Производител

Стандарт/бобини (РТ); [интерфейс]
{мощни MOS транзистори}

fSW,kHz; (fSW,step,Hz) [d,%]; {PE,%}

VDD,V; (IDDPT,A)
[IDDPTno,mA]; {TSD,oC}

Работен темп.обхват,oС
(размери, mm) [брой изводи]

Active-Semi

WPC v.1.1.2/A11 (5W-150W); [SPI,I2C,
UART,SWD]; {външни}

110-205

5-60

+105max (8x8); [56]

WPC v.1.2.2/A5,A11 (8W); [I2C]; {вградени}

110-205 [10-90]; {76max}

4.5-6.9 {140}

-40 +85 (7x7x0.9); [56]

(5W); {вградени}
Qi {вградени}
WPCv.1.1; [SMbus}; {външни}
Qi и PMA; (5W) [I2C;UART]; {външни}
WPC v.1.2; (15W) [I2C]; {вградени}

50-250
110-205; (500) [10-50]; {87max}
110-205; (400max)[10-50]; {76max}
110-205 [10-50]; (71max}
130 {82max}

3-5.5
3.4-5.25; (1.5) [15]
4.6-19.5
3-5.5
5-19

TJ=-40 +125 (5x4x0.75); [20]
-20 +85 (5x5x0.85); [32]
-30 +85 (10x10x1); [64]
-40 +105 (5x5x0.88); [32]
-40 +85 (9x9x0.9); [64]

Integrated Device
Technology
Linear Technology
NXP Semiconductors
Panasonic
STMicroelectronics
Texas Instruments

разположение на Rx спрямо Тх в последния може да се ползват набори от
бобини (Multi-Coil, Coil Array), разширяващи полето на излъчване. Значително улеснение при избора на бобина са предлаганите от някои производители Application Notes, например
SLYT479 на Texas Instruments.

Характерни активни
прибори
Освен класическите активни прибори в WPT се ползват и такива с
допълнителни специфични изисквания
към параметрите, малки размери
(особено важно е да са тънки) и минимална разсейвана мощност.
Токоизправители. Ползват се в
Rx, поради което практически вина-
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ги те са нисковолтови (максимално
променливо напрежение около 30 V)
и с максимален ток в права посока
IFmax няколко А, а в документацията
им е отбелязано, че сред приложенията им влиза WPT. Мостовият токоизправител NMLU1210 на ON
Semiconductor е реализиран с два MOS
транзистора и два диода на Шотки,
като е за напрежения до 20 V и ток
IFmax=3,2 A. За улеснение на приложенията в WPT и намаляване на размерите на устройствата често токоизправителите съдържат и допълнителни елементи. Пример е синхронният TS51111 на Semtech за същите
напрежения и мощност в товара до
20 W.
Полеви транзистори. За осигуря-

ването на достатъчна изходна мощност на Tx в обхвата 6.78 MHz (типично между 10 и 50 W) особено подходящи са галиево-нитридните полеви транзистори (eGaN FET), тъй
като работят с достатъчно високи
напрежения (типично между 60 и 200
V) и имат големи токове (до няколко
десетки А). Основните усилвателни
схеми са клас Е и клас D с превключване в нулата (Zero Voltage Switching)
ZVS Class D. Вече съществуват лабораторни разработки на усилватели
с тези транзистори за работа в два
или три обхвата – например с последователно свързани една бобина за
AirFuel и втора за Qi и PMA. По принцип при избора на подходящ транзистор трябва да се внимава, тъй
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Фиг. 4.

като има много модели за преобразуватели на постоянно в постоянно
напрежение и за усилватели за звуковъзпроизвеждане. Широк набор
предлага производителят Efficient
Power Conversion, например ЕРС2038
(100V/0.5А) и ЕРС2022 (100V/90А).

Интегрални схеми
Те са основният тип компоненти,
ползвани в WPT, включват блоковете на фиг.1 и фиг. 2б често с някои
техни допълнителни външни елементи. Тъй като поради своята същност
прехвърлянето на енергия се осъществява чрез еднопосочна връзка, двата типа ИС са за Tх и за Rх.
Предаватели. Тяхната обобщена

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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и опростена структура e
на фиг.4, като честотата
на излъчваното електромагнитно поле f SW е в
съответствие с ползвания от Тх стандарт и се
задава от генератор на
импулси, представляващ
част от управляващия
блок Contr или самостоятелен възел. Микроконтролерът uC е за управление на работата, но се използва само
в част от Тх. При наличие на uC в Тх
с вградена в него памет (обикновено
Flash, но има Тх с ROM и RAM) могат
да се осъществяват и други управления, въвеждането на които зависи
от производителя. Също за управление и контрол е входът Interface за
някой от масовите интерфейси. Някои контролери, освен Interface или
вместо него, имат GPIO изводи.
Блокът за фазова донастройка на честотата PLL осигурява достатъчно
малка стъпка на изменение на fSW, но
има Тх с фиксирана fSW без него. Аналогово-цифровият преобразувател
ADC подава на Contr данни за температурата на самата ИС чрез вгра-
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Фиг. 5.

ден сензор или за околната обикновено с помощта на термистор. При
надхвърлянето й Тх се изключва и автоматично започва да работи при
достатъчното й намаляване. Другите осигурявани от ADC данни са за
напрежението UL и тока IL на бобината, и след елиминиране на надхвърлените им допустими стойности (вкл. поради късо съединение на
бобината) действието на Тх се
възстановява само чрез отстраняване на Rx. Функцията FOD (не е задължителна) се осъществява чрез подходящо свързване на извод FOD към
uC или Contr, чрез което се осигурява
изключване на Тх при опит той да
осигури мощност над определена
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Таблица 3. Интегрални схеми на приемници.
№

Модел (Тх от
комплекта)

Производител

Стандарт; (РL) [интерфейс];
{тип на SR}

VLX,V (VCLAMP,V)

- ; (0.5W-3W) [I2C]; {вграден}

7max (7.4)
12.5-40
7max (18)
-

2
3
4

LTC4120-4.2
AN32258A
STWLC04 (STWBC)

Integrated Device
Technology
Linear Technology
Panasonic
STMicroelectronics

5

bq51222

Texas Instruments

-; [няма]; {външен}
WPC v1.1 [няма]; {външен}
WPC v1.1; (1W) [I2C]; {вграден}
WPC v1.2 и PMA; (5W) [I2C];
{вграден}

TC7764WBG

Toshiba
Semiconductor

WPC v1.1; [I2C]; {вграден}

1 P9027LP-R (P9235A-R)

6

Фиг. 6.

стойност. Блокът Ping (означава се
и като Charge Sense и Charge
Detection) е за регистриране на наличието на Rx. За индикация на функционирането на Тх и за неговия режим
на работа се ползват външни светодиоди, управлявани от Contr през
драйвера LEDDr.
В табл. 2 са дадени основни параметри на Тх, като споменатата
ефективност е означена с РЕ и е
дадена нейната максимална стойност, получавана при определен изходен ток Iout. Част от производителите дават в документацията си
полезната графика PE(Iout) – на фиг. 5
е тази на Тх от ред 2. С VDD е означено захранващото напрежение, а
консумираният от него ток има различни стойности според работния
режим. Неговата максимално допустима средноквадратична стойност
при наличие на свързан Rx е IDDPT и
тя практически е равна на тока през
бобината на Тх поради много по-малкия от него захранващ ток на самата ИС. Стойността на последния
при работещ Тх, но липса на Rx (Power
Transfer State, no-load), е IDDPTno . С TJ е
означен работният температурен
обхват на подложката на ИС, който
се дава сравнително рядко, а останалите температури в табл. 2 са на
околния въздух.
Характерна особеност на Тх от
ред 1 са предлаганите от производителя 4 платки на готови предава-
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VRECT,V; (Out) [IIN,mA]; {TSD,oC}

Работен темп. обхват,oС
(размери, mm) [брой изводи]

20max

- ; (VOut=4.5V-6V с
IOutmax=600mA); {130}
-; (IOut=50mA-400mA) [3.5]
4.4-19; (VOut=5V) [12]; {150}
(VOut=5V, IOutmax=0.2A)
4-10; (VOut=4.5V-8V; IOutmax=1A)
[2500max]; {155}

-40 +125 (3.59x2.87x0.35); [42]

2.5-15 (15)

5.1-7.2; (VOut=5V) [2.5]; {150}

-40 +85 (3.67x2.4x0.5); [28]

тели с различни захранващи напрежения (един от моделите се захранва от USB, а друг - от мрежата с
напрежение до 600 V) и с една или
три от бобините в табл. 2. Предавателят на ред 2 е с вградени програмируеми защити по захранващо
напрежение (Over-Voltage Protection)
OVP и температура (Over-Temperature Protection) OTP, максималнотоковата защита (Over-Current Protection)
OCP с фиксиран праг, както и програмирането на чувствителността на
FOD. Предназначеният за резонансна
технология Тх на ред 3 автоматично уеднаквява fSW с резонансната
честота на трептящия кръг, има
програмируема ОСР и осигурява измерване на околната температура
с външен термистор. За работата
на предавателя на ред 4 е необходим
външен кварцов резонатор 32768 Hz,
а вграденият му блок Smart Power
Limiting е за автоматично ограничаване на РТ до възможностите на устройството, осигуряващо VDD. Предлага се вариант без FOD.
Типичен представител на Тх с
външни мощни MOS транзистори
(някои производители ползват за
тези Тх наименованието контролери) е даденият на ред 5, който има 4
изхода и чрез различни техни свързвания може да захранва до 4 бобини,
например само една Type A6, само
една Type A11 или три Type A6. Обикновено производителите предлагат
развойни платки за Тх, например
тази за дадения на ред 6 е STEVALISB027V1. Предавателят на ред 7
осигурява получаването на РТ до 4,5
W с VDD=5 V, нейната стойност нараства до 15 W при напрежение 915 V и се установява на 15 W при
VDD=15-19 V. Той е представител на
част от производителите, които
дават полезни сведения за изготвяне на печатната платка на Тх.
Специфичен е подходът на компанията Semtech за реализация на бло-

0 +85 (3.62x2.24x0.406); [40]
TJ=-40 +125 (3x3x0.75); [16]
-30 +85 (3.16x3.16x0.46); [48]
-40 +85 (4.73x3.12x0.3); [77]

ка OS от фиг.4 като съвкупност от
външни MOS транзистори и самостоятелна ИС на техния драйвер.
Основните резултати са РТ над 40
W и възможност за ползване на единични бобини и набори от бобини,
което чувствително разширява приложенията. Такава е съвкупността
на TS80000 и TS61001 с размери
съответно 6x6x0.88 mm и
4.5x4.5x0.8 mm, която работи с Qi и
РМА, с различни видове бобини и захранва полумостови и мостови
свързвания на MOS транзистори.
Съществуват и аналогови Тх, сред
характерните новости при които е
TC7718FTG на Toshiba Semiconductor.
Чрез външен uC и отделни MOS транзистори той може едновременно да
управлява два Rx, единият свързан по
мостова, а другият по полумостова
схема. Захранва се с две напрежения
(4,5-25 V и 4,5-5.3 V) и е в корпус
5x5x1 mm с 36 извода.
Приемници. Принципът им е показан чрез опростената блокова схема
на фиг. 6. Към входа LRx е свързана
приемната бобина, чието напрежение VLX постъпва на синхронния токоизправител SR. Неговото изходно
нестабилизирано VRECT може да се
ползва от съответния извод на ИС.
Част от Rx са с външни диоди за
реализация на SR, което е означено в
колона 4 на табл.3. Напрежението на
Rx се стабилизира чрез REG (линеен
или ключов), който осигурява напрежението на изхода Out с две разновидности. Първата е класическо
стабилизирано напрежение (VOut в
табл. 3), каквито са Rx без дадения
на ред 2, с типични приложения за
захранване на преносими прибори,
както и за подаване на специализирани ИС за зареждане на Li акумулатори (практически винаги с една
клетка). Втората е в Rx за непосредствено зареждане като REG съдържа
необходимия блок CC/CV (постоянен
ток/постоянно напрежение), вместо
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Out този извод често се означава с
BAT и вместо VOut е токът на зареждане IOut. Такъв е Rx от ред 2, а този
от ред 4 осигурява работа и на двете разновидности.
Функциите на блока Contr са многобройни и някои от тях може да са
специфични за даден производител.
На фиг. 6 са показани само „класическите“ – интерфейс за управление на
Rx и връзката Comm с Тх, дадени с
прекъсната линия, тъй като не са
задължителни. Също с прекъсната
линия са входовете Prog за задаване
чрез външни резистори на някои от
параметрите на Rx. Почти винаги
има и изводи за индикаторни LED.
Останалите функции се споменават
по-нататък в кратките сведения за
всеки от Rx в табл.3. В нея IIN е консумираният от Rx ток в нормален
работен режим.
Специфична особеност в ползването на Rx е възможността за попадане върху бобината им на силно електромагнитно поле, което да индуцира между изводи LRx напрежение над
максимално допустимото VLХ. То би
трябвало да изключи Тх чрез канала
Comm, но докато това стане (понякога са необходими няколко секунди)
е възможно да се получи повреда. За
избягването й обикновено в Rx има
защита (OVP), която се задейства
от VCLAMP.
Приемникът от ред 1 може да
задава VOut чрез външен резистор,
има два извода за контрол на околна
температури чрез термистори (програмируеми чрез резистори стойно-
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сти) и установявана чрез резистор
ОСР. Даденият на ред 2 е от предназначените за непосредствено зареждане на акумулатори, но съществува и негова разновидност
LTC4120 с програмируемо VOut между 3,5 и 11 V. И двете са със споменатото динамично управление.
Стойността на IOut се задава чрез
външен резистор и е наличен вход за
термистор.
Приемникът на ред 3 има ОVР и
ОСР, изводи за термистор и FOD и
блок за промяна на VRECT в зависимост от стойността на изходния
ток. Основното предназначение на
Rx на ред 4 е за вградена в облеклото (wearable) електроника, което
обяснява малката PL и възможността Out да осигурява VOut и непосредствено да зарежда акумулатор, като
има вграден 32-битов микроконтролер и памет. Даденият на ред 5 е с
автоматично разпознаване на стандарта, по който е пристигащият
сигнал, и типична скорост на обмен
на данни по Comm от 2 kbps. Сравнително рядко даваната като параметър на Rx ефикасност (аналогична
на РЕ в Тх) е с максимална стойност
79% при максималния IOut от 1А, а
прагът на задействане на ОСР се
задава чрез външни резистори. В
каталога на Rx има полезни сведения
за оформяне на печатната платка. С
практически същите параметри е
bq51021, но е само за WPC v1.1. С
цел намаляване на разсейваната
върху Rx мощност в този на ред 6
обхватът на VRECT е разделен на 4
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части, като в зависимост от IOut се
избира работа в една от тях.
Специфично е решението на
Semtech от две ИС за реализация на
Rx, което при захранване на товари
с VOut е позволило да се получава PL
над 20 W и същевременно да могат
да се зареждат Li акумулатори. Блоковете SR и REG са реализирани чрез
TS51111, а Contr – с TS81000. Резултатът е работа със стандартите
WPC и РМА, интерфейсите I 2C и
UART и максимално VLX от 7 V.
Предлагат се и класически ИС за
зареждане на акумулатори със специален вход за свързване на безжично
зарядно устройство. Характерен
пример е МАХ77818 на Maxim
Integrated с вход WCIN, която при
ползването му осигурява максимални напрежение и ток на зареждане
съответно 5,9 V и 1,2 А.

Модули
Точното им наименование е безжични захранващи модули (Wireless
Power Module), обикновено се предлагат по двойки предавател-приемник,
а типичен пример са Ag301-Ag311 на
Silvertel, предназначени за стандарта
Qi. Свързването им е аналогично на
показаното на фиг. 1, като предавателят Ag311 работи с бобини А1 и
А10, а изходното напрежение на приемника е 5V±5% при максимален ток
1А. Прехвърлянето на енергия започва при разстояние между бобините
на Тх и Rx не повече от 7 mm, но
продължава при увеличаването му до
12 mm.
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Приложение на генератор
на комплементарни сигнали
за управление на двигатели

Г

Майк Гомес, Microchip

енераторът на комплементарни
сигнали (ГКС, англ. Complementary
Waveform Generator – CWG) може да е
много полезен, когато е необходимо
управление в полумостов или пълен
мостов режим, какъвто например е
случаят при управление на електродвигатели. Още по-добре би било, ако
генераторът позволява да му се задава източник на входния сигнал, ако
има възможност за определяне поляритета на импулсите, за автоматично изключване и автоматично
възобновяване на генерирането. Някои 8-битови микроконтролери осигуряват тези функции в периферен
модул, при което няма да е необходимо ядрото на процесора да ги обслужва. На фиг. 1 е показана блокова схема на такъв периферен модул.
Всеки блок в тази схема представлява една от функциите на генератора, който дава на изходите си
комплементарни сигнали, а сигналът
на входа му може да се избира. Изходът може да се настрои за работа в различни режими като двутактен пуш-пул (push-pull), полумостов,
пълен мостов и с непосредствено
извеждане на ШИМ (PWM) сигнала.
Тактовата честота може да се
ползва за въвеждането на закъснение
– „мъртво“ време или време на нечувствителност (dead-band) – между фронтовете на импулсите в двете комплементарни поредици. Всеки
изходен извод (пин) може да бъде
активиран отделно. Поляритетът
на импулсните поредици също се
управлява отделно. Изходът може и
да се изключва веднага при възникването на грешка, а също и да възобновява подаването на импулсите при
изчистване на грешката.

Настройки
Източниците на входен сигнал
може да са външните входове, означени с CWGxIN, или изходите на някой от другите вътрешни периферни модули. Входният източник се
избира чрез съответните битове.
Възможностите за избор на входен
източник и битовете, с които се
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Фиг. 1. Опростена блокова схема на генератора на комплементарни сигнали.

прави това, могат да са различни в
отделните контролери.
Някои от периферните модули,
които могат да служат като източник на входен сигнал, са компараторът, capture/compare и ШИМ модулът, осцилаторът с цифрово управление и конфигурируемата логическа
клетка. Най-напред обаче избраният
периферен модул трябва да се конфигурира като входен източник за
ГКС. В контролерите, разполагащи с
модул за свързване на входовете/
изходите на периферията към
външните пинове (peripheral pin select
– PPS), входът CWGxIN може да се
свърже към всеки външен пин посредством PPS регистъра за избор на
входове, с какъвто разполага всеки
периферен модул (xxxPPS – „xxx“ е
означението на модула). В регистъра, в означението на който на мястото на „xxx“ стои CWGxIN, всеки от
наличните външни вх./изх. пинове
може да бъде избран за вход CWGxIN
на генератора.
Изходът на ГКС може да бъде настроен за работа в един от следните режими: полумостов, прав пълен
мостов, обратен пълен мостов, двутактен пуш-пул, и с непосредствено
извеждане на ШИМ сигнала. Изборът
на режим може да се прави само в
някои контролери, като за целта се
настроят съответните битове.
Като пример на фиг. 2 са дадени
времедиаграмите на изхода на ГКС
при различни режими на работа за

серията микроконтролери Microchip
PIC16F161X.
В полумостов режим двата изходни сигнала се генерират така – единият повтаря входния сигнал, а другият го инвертира. В правия и обратния пълен мостов режим на три от
изходите се подава статично ниво,
а четвъртият повтаря входния сигнал. С превключването на един бит
в регистъра правият и обратният
режим се сменят.
В двутактния пуш-пул режим генерираните изходни сигнали, редувайки се, повтарят входния. В режима с непосредствено извеждане на
ШИМ сигнала с включването на съответните разрешаващи битове входният сигнал може да се подаде към
всеки един или към всичките четири
изхода на ГКС. Когато тези битове
са нулирани, положението на изходите на ГКС се определя от битовете
за данни, използвани в този режим.
При синхронен режим на непосредствено извеждане, трябва да се изчака следващият нарастващ фронт
на входния сигнал преди измененията на разрешаващите битове да
влязат в сила. А в несинхронен режим
на непосредствено извеждане измененията на тези битове започват да
действат при следващия цикъл на
изпълнение на команда.
Тактовата честота, от която
зависи времето на нечувствителност, може да се избира от няколко
източника. За целта се ползват
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Фиг. 3. Неопределеност във времето.
Фиг. 2.
Режими на работа
на генератора на
комплементарни
сигнали.

съответните битове за избор на
източник на тактова честота. В
различните контролери тези източници могат да са различни.

Регулиране на времето на
нечувствителност
Чрез регулиране на времето на
нечувствителност се осигурява незастъпването на изходните импулси в полумостов режим и при преходите между прав и обратен пълен
мостов режим. По този начин се
предотвратяват токовете на късо
съединение, ако външните мощни
транзистори и в двете рамена на
мостовата схема се окажат отворени в някакъв момент. Тактовата
честота се използва като база за
създаване на времезакъснението.
В броячните регистри за времето на нечувствителност след нарастващ и падащ фронт може да се
запише най-много 6-битова стойност, която определя броя тактове
на изчакване. Когато изходът CWGxB
се превключи в ниско ниво, започва
отброяването на тактовете
„мъртво“ време преди пускането на
нарастващ фронт на изхода CWGxA.
Така се изчаква в продължение например на 10 такта, преди да се подаде
високо ниво на другия изход. Аналогично, когато изходът CWGxA се
превключи в ниско ниво, започва
отброяването на „мъртвото“ време
и чак след закъснение от 10 такта
на изхода CWGxB ще се подаде високо ниво.
Времето на нечувствителност се
отчита по броя тактове – от 0 до
стойността, записана в съответните броячни регистри. Има случаи,
когато отчитането на времето
може да не е съвсем точно. Съществува т. нар. неопределеност във
времето, както е показано на фиг. 3.
Когато нарастващият или падащият фронт, който стартира от-
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брояването на „мъртвото“ време на
изчакване, идва от асинхронен източник като външния входен пин
CWGxIN, възниква такава неопределеност във времето.

Автоматично изключване
Автоматичното изключване – с
активно ниско ниво – може да се
извърши с подаването на сигнал за
грешка от други модули или с команда от микропрограмата. Източникът на грешка може да се избира в
регистъра за управление на автоматичното изключване.
Когато избраният източник на
грешка подаде ниско ниво, изходният пин ще мине в изключено състояние. Какво конкретно ще бъде то,
може да се избира измежду следните възможности: принудително ниско ниво, принудително високо ниво,
високоимпедансно състояние или неактивно. Този избор се прави чрез
битовете за задаване на състоянието при автоматично изключване.
Чрез активирането на бита за изключване (shutdown) в регистъра за
управление на автоматичното изключване, микропрограмата също
може принудително да вкара изходните пинове в изключено състояние.
Изключеното състояние може да
продължи, докато съответният бит
бъде изчистен от микропрограмата
или автоматично, за което се изисква автоматичното възобновяване на
работа да бъде разрешено чрез съответния бит в регистъра за управление на автоматичното изключване.

Активиране на изходите
Всеки от изходите на ГКС може
да бъде разрешен отделно. Когато
битът за разрешение на съответния
изходен пин е нулиран, няма връзка
между генератора и този пин. Когато битът е включен, на пина или
принудително се задава ниво, или пък
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през него се подава активна импулсна поредица според зададения вътрешен приоритет.
Управлението на изходите може
да се деактивира напълно, като
битът за разрешение на целия модул
бъде нулиран. В ГКС изходите се активират чрез съответните разрешаващи битове. Включването на
такъв бит активира изхода.
В някои контролери изходите на
ГКС могат да се преместят от обичайните пинове по подразбиране към
други пинове чрез функцията, осигуряваща алтернативност на пиновете. В тези, в които има модул за PPS
(peripheral pin select – вж. по-горе),
няма отделно управление на изходите в ГКС. Вместо това всеки външен
пин може отделно да бъде избран за
изход посредством PPS регистъра.
Ако в този регистър даденият външен пин не е избран като изход, то
и съответният периферен модул
няма да има връзка с пина.

Управление на
поляритета
Чрез управлението на поляритета
изходният сигнал може да бъде инвертиран. Поляритетът на изходните
импулсни поредици от всеки изход на
ГКС може да се задава отделно. Когато съответният бит за поляритета е включен, на съответния изход
активното ниво ще е ниско. При нулиране на бита за поляритет на изхода активното ниво ще е високо.
Чрез инвертиране на поляритета на
един от изходните сигнали два от
изходите ще могат да подават еднакви поредици от импулси.

Конфигуриране
Конфигураторът на микропрограмен код (MCC) MPLAB на Microchip
може да се използва за настройките
на модула на ГКС. Този конфигуратор
е удобно средство, което се добавя
към средата MPLAB X IDE и посредством графичния му интерфейс могат да се задават и избират настройките за управление на работата на периферните модули в PIC
микроконтролерите.
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измервателна техника

Тенденции
в индустрията за
електронни
измервателни уреди
Н

апоследък в областта на електронните уреди за изпитания и измерване (ЕУИИ) се наблюдават бурни промени, произтичащи от все поширокото навлизане на IoT, на честотите в милиметровия обхват и
на технологиите от поколение 5G.
Тези нововъведения предполагат
съществени изменения в изискванията към тестовото оборудване, при
което възникват нови възможности
и за производителите му. Сред електронните уреди за изпитания и измерване с общо предназначение се
нареждат мултиметрите, логическите анализатори, генераторите на
сигнали (радиочестотни, микровълнови и генератори на импулси с произволна форма), осцилоскопите (цифрови, аналогови и интегрирани в компютър), спектралните анализатори,
мрежовите анализатори, предлагани
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като приставки и др. Крайни потребители на електронните уреди за
изпитания и измерване са комуникациите, аерокосмическата и военната промишленост, производството
на електронни компоненти и възли,
промишлената електроника, автомобилостроенето и др.

Основни тенденции
Уредите за изпитания и измерване се използват през целия експлоатационен цикъл на изделията – от
развоя до реализирането им в производството – и имат ключово значение за гарантирането на качествените показатели и по-бързото достигане на изделията до пазара, макар и изискванията на клиентите по
отрасли да се различават значително. Уредите, използвани в развойната дейност, ще могат да се възползват от навлизането на високоскоростните цифрови технологии и

възстановяването на интереса към
тестерите за честота на грешките по битове (BERT). Интересът към
тестерите за честота на грешките се поднови поради появата на
мощни станции за обработка на данни, на 400-гигабитовия етернет
(GbE) и на по-сложни методи за модулация като импулсно-амплитудната
(PAM-4). Сред уредите, използвани в
развойната дейност, най-голям е
пазарният дял на осцилоскопите, но
продажбите на тестово оборудване,
предназначено за работа в радиочестотния и микровълновия обхват,
особено на сигнални анализатори, се
очаква да нараснат значително през
следващите 5 години.
От гледна точка на пазарните
перспективи уредите за изпитания
и измерване в радиочестотния и
микровълновия обхват, като генератори на сигнали, мрежови анализатори и измерители на мощност, също
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ще спечелят от преминаването към
по-високи честоти и по-широки честотни ленти, прогнозират специалистите. Това се дължи на неминуемото настъпление на технологии
като 5G, а така също и на общата
тенденция за преминаване към повисоки честоти в редица отрасли,
като аерокосмическата и военната
промишленост, производството на
автомобилни радари и др. Според
най-новите пазарни данни повече от
половината приходи в сегмента на
лабораторното оборудване за изпитания и измерване съставят продажбите на уреди с честотен обхват
до 6 GHz.
В реалното производство доставчиците на тестово и измервателно
оборудване се сблъскват с по-тежки
условия и висока конкуренция поради
по-ниските изисквания в сравнение с
тези към уредите, използвани в развойната дейност. Основна задача на
доставчиците в близко бъдеще е да
направят измерването на сигналите
в милиметровия обхват по-достъпно с оглед на цената в условията на
масовото производство. Решението
на тази задача ще придобива все по-
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голямо значение с течение на времето поради навлизането на технологии като 802.11ad (WiGig) и 5G.
Производствената среда днес
предоставя значителни възможности за иновативни разработки на
уреди за изпитания и измерване. Наред с инструментите с по-голямо
бързодействие, по-евтини и с по-високи качествени показатели, тези
уреди са и основно средство фирмите доставчици да осигурят на производството специализирани познания. В различните производствени
сектори се наблюдава силно желание
за използване на големия обем данни,
генерирани при технологичните операции, за повишаване на ефективността и по други показатели.

По-широко навлизане на
модулната
инструментална
екипировка
Сред факторите за по-висока степен на автоматизация в производството са появата на по-сложни
технологии, усилията да се намалят
разходите за изпитания и измервания, както и стремежите да се съкра-

ти времето за достигане на крайния продукт до клиентите. Това ще
разшири потенциалния пазар за модулна инструментална екипировка,
прогнозират експертите. Наред с
това, скоростта на измерване, експлоатационната гъвкавост и другите характеристики на тази екипировка стимулират и увеличават нейното търсене в сравнение с това на
традиционно оборудване. Сред различните стандарти за модулно измерително оборудване безспорно се
откроява PXI. Предназначеният да
играе само спомагателна роля в условията на реалното производство
стандарт PXI се очаква да се развие
и превърне с течение на времето в
стабилна обща основа както за развойната дейност, така и на производствената площадка. Наблюдава
се все по-широкото му възприемане
като развойна платформа поради повисоката сложност и изискванията
за по-голяма гъвкавост в това направление.
С бързите промени в технологиите потребителите се отнасят с поголямо внимание към продължителността на експлоатационните сроко-
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ве на оборудването си и очакват от доставчиците да
им предлагат софтуерни ъпгрейди. Софтуерните решения са широко разпространени днес и разширяват функционалните възможности на хардуера, така че той да
може да се ползва по-дълго време и да бъде в крак с измененията в нуждите от изпитания и измервания. Диференцираният подход чрез софтуерни решения ще става
все по-важен. От гледна точка на моделите за фирмено
развитие, очаква се това да доведе до обособяването
на софтуерните решения като услуга и до лицензирането им през облачните структури.
Потребителите проявяват все по-голям интерес към
различните начини за придобиване на тестово и измервателно оборудване, в това число и към услугите за
ползване под наем и на лизинг. Макар и в момента тези
услуги да не са особено разпространени, те навлизат
трайно в бранша и делът им расте. При работа по еднократни изследователски проекти е възможно услугите за ползване на оборудване под наем да придобиват
все по-голяма популярност, а оптимизирането на разходите и бързото развитие на технологиите ще допринесе за приемане на лизинг на тестово и измервателно
оборудване. В отраслите на реалното производство
също има добри възможности за развитие на тези услуги поради това, че фирмите настояват за висока експлоатационна гъвкавост във връзка с периодичните сезонни изменения в производствената програма, а и винаги намаляването на разходите е приоритет за тях.

Постоянен ръст на услугите за
калибриране и ремонт
Има и други услуги, които дават възможност на производителите на тестово и измервателно оборудване
да реализират значителни приходи. А именно, калибрирането и ремонтът. Пазарът за тях расте трайно през
последните няколко години, което води до увеличаване
на базата от инсталирана апаратура за изпитания и
измерване по целия свят. Значението на производството на високотехнологичните изделия също нараства,
като тяхната по-голяма степен на сложност налага използването и на по-сложна и по-точна инструментална
екипировка, която на свой ред изисква по-сложни калибрационни процедури, както и тяхното провеждане през
по-кратки интервали с оглед на ограничаването на броя
и сериозността на проблемите, свързани с несъответствието на зададените качествени параметри.

Технически решения и услуги за анализ
на големи обеми от данни
Данните от изпитанията и измерванията носят голям потенциал, който в голяма степен е неизползван към
момента, смятат експертите. Те могат да помогнат
за извършването на подходящи корекции в развойната
дейност и в технологичния процес и да намалят брака,
което ще подобри производителността. Много организации използват активно данните от изпитания и измервания, а някои от тях са разработили собствени
системи за обработка и анализ на тези данни. Обикновено системите представляват бази данни, в които суровите данни се записват, а после специални програми
извличат от тях и генерират необходимата информация.
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Контролери за
роботи
В

исокотехнологичната автоматизация на редица производствени
процеси днес е опосредствана от индустриални роботи. В основата на
тяхната интелигентна функционалност са контролерите. В зависимост от приложението, те варират
от миниатюрни чипове до цели компютърни работни станции и разполагат със съответния интегриран
хардуер и софтуерни инструменти
за оптимално ефективното изпълнение на производствените задачи. За
да отговорят на разнообразните
изисквания на различните сектори в
индустрията, производителите на
контролни технологии разработват
широка гама от решения за управление на роботи и роботизирани системи. Чрез тях прецизно могат да
бъдат управлявани движенията, точността, скоростта, времената за
цикъл, интеграцията в производствени клетки, програмирането и
синхронизацията с периферни устройства, детекцията на сблъсъци, колаборацията с хора, безопасността
и др. Най-разпространените решения
за управление на индустриални роботи в съвременните промишлени
предприятия са програмируемите логически контролери (PLC), PC-базираните системи и микроконтролерите. Сред използваните, макар и порядко, технологии за управление на
роботи са и т. нар. изкуствени невронни мрежи (neural networks), системите за дистанционнo (off-board)
управление и др.

PC-базирани контролери
Базираните на компютър контролери за роботи осигуряват изключи-
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телна свобода и гъвкавост по отношение на хардуерните и софтуерни
компоненти на системата. PC-платформите могат да съхраняват много повече информация и да обработват много по-бързо големи обеми
данни в сравнение с по-компактни
решения като микроконтролерите
например. Значително предимство е
познатият и лесен за използване
графичен интерфейс. Сред най-често
изтъкваните недостатъци на тази
технология са рисковете от компрометиране сигурността на системата от хакерски атаки, вируси и др.
PC-базираните контролери за роботи обикновено работят под широко разпространените операционни
системи за потребителски и офис
компютри и позволяват дистанционно управление на робота в мрежа
посредством отдалечен работен
плот на ситуиран в която и да е
точка на мрежата компютър. Кон-

тролната платформа може да бъде
интегрирана и в таблет, свързан към
шкафа на робота, чрез който системата да бъде управлявана на място.

Програмируеми логически
контролери
PLC контролерите са малки процесорни блокове за управление на
индустриално оборудване. Най-често
те се помещават в компактни, устойчиви корпуси, проектирани да издържат на различни агресивни промишлени условия като високи и ниски температури, шум, вибрации, влага, запрашаване, корозивни среди и
др.
Програмируемите логечески контролери функционират в реално време, изпълнявайки програма, която е
записана в енергонезависима памет,
и задействат изходни команди, найчесто посредством релейни изходи.
Самите програми могат да бъдат на-
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писани по различен начин, но традиционно се пишат посредством т.
нар. релейна (ладер) логика (ladder
logic).
Международният стандарт IEC
61131-3 (БДС EN 61131-3:2013 „Програмируеми контролери. Част 3:
Програмни езици“) дефинира четирите езика, използвани за програмиране на PLC: Функционална блок диаграма (Function Block Diagram - FBD),
Структуриран текст (Structured Text
- ST), Списък с инструкции (Instruction
List - IL) и най-разпространения Релеен език (Ladder Diagram - LD). Обикновено програмата се пише на персонален компютър чрез съответния
приложен софтуер, а след това се
сваля на програмируемия контролер.
С релейна логика програмата може
да бъде създавана и променяна и в
самия контролер. Основни предимства на PLC управлението са ниската цена и възможностите за лесно
адаптиране към бъдещи системни
промени.

Микроконтролери
Микроконтролерите на практика
са едночипови микрокомпютри, проектирани за интегриране в компактни електронни управляващи уст-
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ройства. Те разполагат с централен
процесор (CPU), вградена памет за
съхранение на управляващи програми
(EEPROM), оперативна RAM памет,
системен часовник за скоростта
(тактовата честота) на процесора,
както и входно-изходни блокове.
Микроконтролерите са монтирани на платки, наричани и модули. На
платките са разположени спомагателната електроника и конектори
за свързване на входни и изходни устройства (сензори, двигатели, други контролери и др.), както и към
източници на захранване.
В повечето случаи създаването на
програмата за управление на робота
се извършва на външен компютър и
в последствие се сваля и зарежда в
паметта на микроконтролера.

Off-board контрол
Много от съвременните роботи
се управляват от компютри или компютърни мрежи, които се помещават в отдалечени точки. Достъпът
до програмите, съхранявани на компютъра, се осъществява посредством радиовръзка. Преди масовото
налагане на безжичната комуникация
в индустрията, този тип роботи са
били свързвани към компютъра по-

средством снопове кабели, които
значително са ограничавали движенията и обхвата им. Днес това ограничение почти е отпаднало. Сред предимствата на off-board контрола са:
възможността да се използва по-голяма компютърна мощ, по-малкото
управляващо оборудване в/около робота, занижените енергийни потребности. Недостатък е ограничението
на радиовръзката по отношение на
максималния периметър на обхвата
й.

Изкуствени невронни
мрежи
Изкуствените невронни мрежи са
построени по аналогия на естествените невронни мрежи и съдържат
специални елементи, базирани на
микропроцесори (невронни процесори). При тях изобщо не се използват
компютри. Този дял от роботиката
е наречен BEAM (от английските
думи за биология, електроника, естетика, механика) и е базиран на изграждането на т. нар. изкуствени
невронни мрежи с конвенционални
аналогови електронни компоненти
(кондензатори, резистори, транзистори и интегрални схеми). Движенията на BEAM-роботите обикновено
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са изключително реалистични, подобни на тези при живите същества,
които могат да бъдат наблюдавани
в природата.

Други управляващи
решения
Напоследък роботите се оборудват със специални контролери на
мощност и скорост. Тези контролери се монтират в непосредствена
близост до системата (до източника на захранване и задвижваното
тяло/рамо на робота). Съществуват
и приложения, в които контролерите за мощност и скорост не са на
отделни платки, а са разположени на
микроконтролерната платка.

Нови технологични
тенденции в областта на
контролерите
Контролерите разполагат със
софтуер, който осигурява на роботите интелигентната функционалност да изпълняват комплексни задачи и способ да взаимодействат с
физическата среда. Съвременните
разработки в областта на контролерите улесняват колаборативната
роботика и помагат на роботите
по-безпроблемно, безопасно и ефек-
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тивно да асистират на хората в споделени работни места.
Водеща тенденция при контролерите за индустриални роботизирани системи е и разширяването на
обхвата им от управление на робота към управление на целия производствен процес. Благодарение на поголямата им процесорна мощ днес
много повече инструменти и функции могат да бъдат интегрирани в
контролерите за роботи. Те са в
състояние да изпълняват и повече от
една програма наведнъж.
С технологичното развитие в
областта на контролните решения
интеграцията им в роботизирани
клетки става все по-лесна. Благодарение на тази по-висока степен на
интеграция, роботите се превръщат в равностойна алтернатива на традиционните фиксирани системи за индустриална автоматизация. Роботите се отличават с все
по-голямата си гъвкавост, лесното
програмиране и пускане в експлоатация, все по-достъпната си цена и
богатата си функционална база.
Тази тенденция се регистрира
особено отчетливо при софтуера за
контрол на роботи, с който се работи все по-лесно и интуитивно, как-

то и при нарастващите възможности на роботите да извършват редица дейности, изпълнявани досега
от външни устройства. Масово
търсени от индустриалните предприятия са обучаемите роботи, които оптимизират ефективността и
производителността си, за да станат по-бързи, по-точни и по-гъвкави
в производството.

По-мощни контролери с
по-малки размери
Размерите на контролерите за
роботи непрекъснато намаляват.
Подобно на другите електронни устройства, благодарение на възможностите за консолидиране на системата контролерите имат все помалко компоненти. Така крайните
потребители могат да монтират
тези все по-компактни устройства
върху или да ги интегрират в самия
робот. Малките габарити разширяват и набора от възможности къде
да бъде монтиран контролерът.
Все по-малките контролери за
роботи са част от мащабната тенденция за роботизиране на индустриални предприятия и производствени съоръжения, високотехнологични
цехове, научноизследователски цент-
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рове, лаборатории и т. н. Настолните контролери с
компактни корпуси бързо набират популярност в различни промишлени отрасли, включително електрониката,
фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрия и
др.

При интегрираните контролери
са по-малки като размери както изчислителният блок,
съдържащ процесора и паметта, така и силовата част.
Вместването на силовата електроника и контролера в
корпуса на робота елиминира нуждата от допълнителни
шкафове.
Миниатюризацията подобрява и безопасността на
роботите не само в индустриалните приложения, но и в
други приложни области. Днес е възможно проектирането и производството на по-безопасни роботи за работа в неиндустриална среда без защитни прегради. С намаляването на размерите на контролерите намалява и
тяхната сложност. Така те могат да бъдат използвани
от обикновен персонал без специални познания в областта на роботиката, машиностроенето или науката, което допълнително разширява приложната област на колаборативните роботи.
Нарастващата интеграция на контролерите в корпуса на роботите опосредства развитието и на една
паралелна област – проектирането на мобилни и хуманоидни роботи.

Новости в колаборативната роботика
Технологичният напредък в сферата на решенията
за управление на роботи подпомага разработването на
нови управляващи платформи за колаборативни прило-

жения. Тук роботът се разглежда като част от роботизирана клетка, в която работят както хора, така и
други системи и устройства. За да бъде максимално
оптимизирана колаборацията между роботи и хора, специален фокус се поставя върху контрола на безопасността.
Новите контролни дизайни разполагат с вградени
функции за безопасност, чрез които се гарантира, че
роботът ще изпълни дословно зададените му задачи и
ще спре мигновено, ако е налице риск за хората, оборудването и самата роботизирана система.
Традиционните роботи за асемблиращи линии обикновено работят безпроблемно само при подходящото осветление и при правилна ориентация на обектите на
транспортната лента. Ако реалните условия се отклоняват прекалено много от програмираните, системата
бързо се затруднява и производителността й рязко спада. Някои нови разработки в областта на контролерите
за роботи са насочени именно в тази посока – към разчупване на стриктния структурен модел на производствената среда.

Контролери и роботизация
Технологичното развитие в областта на контролерите за роботи създава условия за възникването на нови
приложения в роботиката. Роботите постепенно навлизат в нетрадиционни сфери, където операциите традиционно се извършват от хора или конвенционални машини.
Паралелно с това, традиционните приложения
продължават да се развиват и разширяват с новите
технологии при хващачите, непрекъснатите подобрения
в производителността и т. н. Навлизането на роботите в по-гъвкави и динамични неиндустриални среди е
логична следствие от интеграцията на различни входящи устройства и технологии в корпуса на контролера –
сонари, лазерни скенери, системи за триизмерно машинно зрение и др.
С подобряването на мощността на контролерите за
роботи, те могат да управляват и друго оборудване в
роботизираните производствени клетки. За крайните
потребители е важна все по-тясната интеграция с логическите платформи, вградената кинематика и способността на роботите да управляват и други аспекти на
производствените съоръжения освен фактическото производство.
По-интелигентните контролери и усъвършенстваните вериги за безопасност позволяват на роботизираните системи да работят в по-голяма близост до хората
и разкриват възможности за много нови приложения,
например координирана работа на повече от един робот в роботизираната клетка.
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електроапаратура

Електрооборудване
за тежки
експлоатационни
условия
В

производството за потенциално опасни се определят местата,
на които може да избухне пожар или
експлозия вследствие изтичане на
запалими газове, изпарения от запалими течности, взривоопасни прахообразни вещества, запалими влакна
или частици във въздуха, които са в
достатъчни количества за да предизвикат пожар или да образуват леснозапалима смес. Електрическото оборудване, което трябва да се монтира на подобни места, трябва да бъде
специално проектирано и тествано
с цел да не предизвика експлозия поради волтова дъга или висока температура на ел. консуматора. Експлозиите могат да доведат до смъртни случаи и сериозни травми, както и до значителни по размер щети. Предотвратяването на отделянето на опас-
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ни субстанции, създаващи предпоставки за експлозия, както и отстраняването на източници на пламък са
два от най-широко прилаганите методи за намаляване на риска. Използването на подходящото за целта оборудване може да се окаже доста полезно.
Разработени са технически стандарти за определяне показателите
на ел. апаратурата, необходими за
превенция на експлозии, причинени
от електричество или прекомерно
нагряване. Използват се няколко на
брой метода за физическа защита.
Апаратурата може да бъде проектирана така, че в нея да не проникват
запалими газове и прахове, както и
да бъде с достатъчна здравина да
задържи и охлади избухливите газове, образували се в нея. Добре е също
така самите електрически устройства да бъдат проектирани така, че
да не могат да произведат достатъ-

чно силна искра или достатъчно високи температури, за да предизвикат запалване на опасни газове.
За безопасността в ел. инсталациите съществуват много стратегии. Най-елементарната от тях е да
се сведе до минимум използваната в
опасните зони ел. апаратура – или
въобще да не се използва такава, или
зоната да бъде обезопасена посредством подобрения на технологичния
процес или вентилация за прочистване на въздуха. Противоискровата
защита или използването на
невъзпламеняеми оборудване и методи за полагане на проводници са някои от практиките при работа с
нисковолтова апаратура. При наличието на напрежение може да се
получи волтова дъга, която да възпламени наличната взривоопасна смес.
Кутиите за оборудване могат да се
херметизират с чист въздух или
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инертен газ и да се снабдят с много
опции за управление за отнемане на
захранването или уведомление в случай на отпадане подаването на газовете и загуба на налягане. Елементите, които могат да произведат волтова дъга, също могат да бъдат изолирани от заобикалящата среда посредством капсулиране, потапяне в
масло, пясък и др. Нажежаемите елементи на оборудването, като намотки на електродвигатели, ел. нагреватели, обогрев и осветителни
тела често имат лимит на максималната си температура, който е
под температурата на самовъзпламеняване на използвания материал. И
външните, и вътрешните температури се вземат предвид при проектирането.
В различните страни има различни подходи към стандартизирането
и тестването на апаратурата за
използване в опасни зони – нещо
типично за този отрасъл. С оглед на
все по-засилващата се световна
търговия с ел. продукти, международните стандарти бавно се централизират и все повече техники биват
одобрявани от националните агенции за стандартизация.

Европейски директиви за
контрол на експлозивна
среда
Директива 94/9/EC за сближаване на законите на страните членки
се отнася до оборудването и системите за защита, определени за използване във взривоопасна среда.
Текстът на директивата и съпро-
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вождащите ЕС правилници са публикувани на уебсайта на ЕС и са в сила
от 20 април т. г.
Целта на Директива 94/4/ЕС е да
се улесни свободната търговия на
АТЕХ оборудване и системи за защита в рамките на ЕС, без да има нужда от отделни изпитвания и документация за всяка от страните
членки. Производителите/търговците могат сами да сертифицират
оборудване, предназначено за използване в по-малко опасни среди. Когато бъде сертифицирано, оборудването бива маркирано със символа „Еx“.
Сертифицирането гарантира, че
оборудването или системата за защита са годни за употреба по предназначение, както и че то притежава необходимата информация, за безопасната му употреба.
Най-общо казано, има три предварителни условия за прилагане на директивата: а) оборудването трябва
да има собствен, ефективен източник на запалване; б) оборудването
трябва да е предназначено за работа във взривоопасна среда; в) да бъде
в нормални атмосферни условия.
Директивата също така покрива
компонентите, необходими за безопасното използване и приспособленията за безопасност за работа с
въпросното оборудване. Тези приспособления за безопасност могат да
бъдат извън потенциално опасната
зона. Има 4 АТЕХ класификации за
определяне пригодността на дадено
оборудване или система за безопасност: 1. Приложение в промишлеността и минното дело; 2. Категория

на оборудването; 3. Среда на работа и 4. Температура.

Маркиране на
оборудването
Стандартизираната схема на
маркиране се използва за маркиране
на оборудването, подходящо за използване на определени места. Оборудване, създадено по изискванията
на EPS, ще притежава символа за
взривозащитеност „Ех“ в шестоъгълник, номер за конкретната категория на оборудването (1, 2 или 3), буквата G и/или D, в зависимост от
това дали ще се използва в газова
или прахова среда, както и друга
необходима информация за безопасността. В много случаи тя ще включва и номинална експлоатационна
температура с маркировка "Т", а понякога и група на газ. Това са индикатори за ограниченията, при които
оборудването може да се използва
без риск. Работодателите и монтиращите оборудването трябва да
имат предвид тези маркировки и
документацията, съпътстваща взривозащитеното оборудване, при неговия монтаж.

Опасна среда и категории
на оборудването
Опасните среди се разделят по
зони на базата на честотата на
възникване и продължителността на
случаите на възникване на експлозивна атмосфера.
За газове, изпарения и мъгли, класификацията по зони е следната:
l Зона 0 – място, където взривоо-
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електроапаратура
пасната атмосфера, представляваща смес от въздух и
опасни вещества като газ, изпарения и мъгла, съществува непрекъснато, често или за дълги периоди от време.
Такава зона е тази на изпаренията над опасна течност,
съдържаща се в отворен резервоар.
l Зона 1 – място, където взривоопасната атмосфера,
представляваща смес от въздух и опасни вещества като
газ, изпарения и мъгли, е възможно да възникне понякога
при нормални условия на работа.
l Зона 2 - Място, където взривоопасната атмосфера,
представляваща смес от въздух и опасни вещества като
газ, изпарения и мъгли, не е вероятно да се създаде при
нормални условия на работа, но в случай на поява ще е за
кратък период.
При прахови среди, класификациите по зони са както
следва:
l Зона 20 – Среда, в която взривоопасната атмосфера
под формата на облак от експлозивен прах съществува
непрекъснато, за дълги периоди от време или възниква
често.
l Зона 21 - Среда, в която взривоопасната атмосфера
под формата на облак от експлозивен прах е възможно
да възникне понякога в процеса на работа.
l Зона 22 - Среда, в която взривоопасната атмосфера
под формата на облак от експлозивен прах не се очаква
да възникне в нормални условия на работа, но в случай на
поява ще е за кратък период.
Съответните АТЕХ категории са „Категория 1“ за
оборудване, подходящо за Зона 0 или Зона 20; „Категория
2“ за оборудване, подходящо за Зона 1 или Зона 21; „Категория 3“ за оборудване, подходящо за Зона 2 или Зона 22.
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При взривоопасните среди се наблюдават различни
химически характеристики, които оказват влияние върху
възможността от възникване на експлозия и нейната сила.
Тези характеристики включват температура на пламъка, минимална енергия на запалване, горни и долни граници
на експлозивност и молекулно тегло. С емпирични изследвания се определят параметри като Максимална експериментална безопасна междина (MESG), минимално напрежение при запалване (MIC), налягане при експлозия и време
за достигане на максималното налягане, температура на
самозапалване и максимално увеличаване на налягането.
Всяка субстанция притежава различна комбинация от
характеристики и свойства, но е установено, че те могат да се групират по близки показатели, което опростява избора на оборудване за опасните зони.
Възпламенимостта на огнеопасните течности се
определя от точката им на самозапалване. Тази точка
представлява температурата, при която материалът
генерира достатъчно количество изпарения за да създаде възпламеняема смес. Точката на запалване определя
нуждата от класифициране на дадената зона. Материалът може да има относително ниска температура на
самозапалване, но ако точката на възпламеняване е над
околната температура, зоната трябва да бъде класифицирана. Всеки химически газ или изпарения, употребявани
в промишлеността, принадлежат към определена група.
Зони 0, 1 и 2
l IIC – Ацетилен и азот;
l IIB+H2 – Азот;
l IIB – Етилен;
l IIA – Пропан.
Зони 20, 21 и 22
l IIC – Проводими прахове като магнезий;
l IIIB – Непроводими прахове като брашно, зърно, дървесина или пластмаса;
l IIIA – Запалими влакна като памук, лен и изкуствени
тъкани.
Група IIC е най-взривоопасната група газове, тъй като
опасността от запалване в нея е много голяма. Оборудване, маркирано като подходящо за употреба в Група IIC,
е подходящо и за групи IIB и IIA. Оборудване, маркирано
като подходящо за употреба в Група IIB, е подходящо и
за група IIA, но не и за Група IIC. Ако оборудването е
маркирано например „Ex e II T4“, то е подходящо за всички подгрупи IIA, IIB и IIC.
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Хидравлични
и електрохидравлични преси
Х

идравличните преси имат широка приложна област в индустрията при обработката на листови и
обемни детайли и изделия от метални и неметални материали, включително каучук, пластмаси и др. В металообработващата промишленост
хидравлични преси с различни конструкции се използват за редица формоизменящи и разделителни операции: коване, листово и обемно щамповане (рязане, щанцоване, огъване),
изтегляне и дълбоко изтегляне на листов материал, огъване и изправяне
на детайли и конструкции, пресоване и избиване на детайли и заготовки, производство на метални и неметални изделия и др.

Съвременните решения в
областта
на хидравличните преси се отличават с високи скорости на работа,
опростени конструкции, подобрена
енергийна ефективност и усъвършенствана точност в сравнение с механичните алтернативи. В металообработката те осигуряват отлична
гъвкавост и възможности за прецизен контрол на скоростта и хода на
плъзгача, който е един от задължителните елементи в конструкцията
на тези хидравлични машини.
Производителите на хидравлични
преси в наши дни отговарят на изискванията и на най-комплексните при-
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ложения от различни индустриални
области, като залагат на лесно управление, безопасна експлоатация,
модерни технологии и софтуерни
инструменти за прецизно позициониране на обработваните изделия, контрол на налягането в хидравличната система, проследимост и контрол на качеството на продукцията и
др. Всички тези предимства на хидравличните преси ги превръщат във
все по-търсено решение за монтажни и демонтажни цехове, цехове за
ремонтни дейности, автоматизирани производствени линии и т. н.

Устройство и действие
Хидравличните преси придават на
обработваните материали определена форма чрез прилагане на натиск.
Тези машини се използват за широка
гама от индустриални приложения,
като базовата им конструкция се
състои от неподвижна основа, работна повърхност (маса), плъзгач,
задвижване и механизъм за управление. Голяма част от съвременните
модели са оборудвани с ЦПУ. На пазара са достъпни както ръчно управляеми, така и автоматични преси с
хоризонтална и вертикална конструкция. Сред характеристиките, по
които хидравличните преси могат
да бъдат класифицирани, са: усилие
на пресоване, тегло, размери на масата, габаритни размери на пресата,
максимално налягане, ход на плъзгача, общ просвет, скорост на пресо-

ване при максимално налягане, скорост при празен ход надолу/нагоре,
мощност на двигателя и др.

Принципът на работа на
хидравличните преси
подобно на останалите хидравлични
машини, се базира на закона на Паскал. Действието на пресата се
състои във възвратно-постъпателно
движение на плъзгача към работната маса, което, от своя страна, е
индуцирано от движението на бутало в цилиндър, в който има работен
флуид под високо налягане (най-често
масло). В зависимост от предназначението си хидравличните преси
разполагат с един или повече хоризонтални или вертикални цилиндри.
Има различни варианти за задвижването на пресите – с ръчна помпа,
помпено-акумулаторна станция с
пара или сгъстен въздух, както и с
електромеханично задвижване.
Налягането на работния флуид
обикновено е 20-32 MN/кв. м (200320 килограм-сила/кв. см), като за
специфични приложения (например
синтез на диаманти) може да достигне 450 MN/кв. м (4500 килограмсила/кв. см).
Сред основните предимства на
хидравличните преси пред щамповъчните чукове в металообработката
например е по-ниската цена на производство, по-високият КПД и подобрената ефективност. В допълнение,
хидравличните преси не изискват
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тежка основа и не генерират много
шум и вибрации, типично характерни за щамповъчните чукове.

Някои видове и конструкции хидравлични преси
В зависимост от конструкцията
и приложенията, на пазара са достъпни множество различни модели
ръчни хидравлични преси и такива с
електрическо задвижване. Ръчните
дорникови (арбор) преси са подходящи за по-леки приложения или операции, изискващи по-малък натиск като
пробиване на отвори в метали, щамповане, изправяне, маркиране и др.
Ламиниращите преси също са с ръчно
задвижване и се използват за ламиниране на хартия, метали и други
материали с полимерни слоеве.
И C-образните преси обикновено
са с ръчно управление и са проектирани за изпълнението само на един
вид операции, например изправяне
или изтегляне. Дизайнът им е насочен към оптимизиране на заеманата
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площ и позволява по-лесно придвижване на операторите около машината.
Електрическите или електрохидравлични преси намират приложение
в широк спектър от промишлени дейности, включително в големите индустрии, които изискват работа с
тежки машини и съоръжения. Сред останалите видове хидравлични преси,
достъпни на пазара, са асемблиращите преси, H-образните преси за изпълнение на повече от един вид пресови операции и др.

ляне, дълбоко изтегляне, изправяне,
огъване), както и за изработка на
обемни изделия, за запресоване на
лагери, маркучи и др. Особено подходящи са за големи обеми продукция,
за интегриране в технологични линии, монтажни и демонтажни цехове, за ремонтни дейности по превозни средства, тръбни системи и др.
Електрохидравлични преси намират
приложение в производството на
прахове, пудри и таблетки в козметиката и медицината, в автомобилостроенето и рециклирането на
автомобили и метали и т. н.

Приложения на
електрохидравличните
преси

Предимства на
хидравличните преси

Електрохидравличните преси осигуряват удобство, висока производителност и непрекъсната работа, което ги превръща във все по-търсено
оборудване в металообработката и
индустриалното производство. Те
са широко използвани за обработка
на листов материал (рязане, изтег-

Хидравличните преси се отличават с по-компактни габарити и поголямо номинално усилие от механичните индустриални преси. Сред предимствата им са опростената конструкция и управление, както и отличната разходна ефективност. С
развитието на технологиите в обла-
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стта на хидравликата, хидравличните преси стават все по-достъпни в
ценови план в сравнение с механичните модели. В допълнение, една-единствена хидравлична или електрохидравлична преса може да извършва
широк спектър от пресови операции
в стандартен тонаж/капацитет.
Електрохидравличните преси например са подходящи за специфични индустриални дейности като: дълбоко
изтегляне на листов материал, намаляване размерите на отливки и черупкови конструкции, доизтегляне на
чашковидни заготовки, формоване,
щанцоване, щамповане, коване, пробиване, фалцовъчно щамповане, изправяне, асемблиране и др. С електрохидравлични преси се извършват и: профилно щамповане, производство на
абразивни колела, бондиране, прошиване, изработване на изделия от компресирани пластмаса и каучук, шприцово пресоване и др.
Важни предимства на съвременните модели хидравлични и елект-
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рохидравлични преси на пазара са
подобрената безопасност и ергономия. По-ефективните светлинна
индикация и осветяване, по-тихата
работа, по-комфортните работни
позиции за оператора, полуавтоматичните и изцяло автоматизирани
управления, както и улеснените ремонтно обслужване и поддръжка на
по-новите модели преси допринасят не само за подобрената им производителност, но и за по-безопасната им работа и подобрена ергономия.

разполагат с високотехнологични
системи за изцяло програмируем
контрол на скоростта и позицията
на плъзгача. По-бавната и регулируема скорост на работния инструмент му осигуряват по-дълъг експлоатационен живот, както и по-добри свойства на материала по време
на обработка. Посредством контрол на скоростта и упражнявания
натиск се оптимизират точността и подаването на материал, което гарантира по-високо качество на
изделието.

Усъвършенстван контрол
на скоростта и натиска

Тиха работа, компактни
размери и улеснена
поддръжка

Хидравличните преси се отличават от механичните и по усъвършенстваните възможности за контрол
на скоростта на плъзгача по време
на работния му ход, които позволяват изработката на изделия със
сложни форми и комплексни конструкции.
Съвременните решения на пазара

В сравнение с механичните модели хидравличните преси разполагат с
по-малко на брой подвижни части,
които са напълно потопени в работния флуид под налягане, което пречи
на износването им. Подмяната на
повредените компоненти е бърза и
лесна, което означава по-ниски разхо-
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ди за поддръжка, улеснено обслужване
и по-кратки работни прекъсвания.
По-малкото подвижни части и
липсата на маховик (какъвто има
при някои механични преси) намалява общото ниво на шума при хидравличните и електрохидравличните преси. Възможностите за контрол на всяка фаза от движението на
плъзгача позволяват прецизен контрол и на шума. Правилно оразмерените и монтирани помпи съдействат за тихата работа на пресите, дори при максимално налягане.
При хидравличните преси лесно
може да са осигури по-голям капацитет (дължина на хода, размери на
работната маса, просвет и т. н.)
със сравнително малко разходи. Една
20-тонна хидравлична преса е с приблизителни размери 2,5 м х 1,8 м х
0,6 м (в/д/ш), а една 200-тонна – 3
м х 2,75 м х 0,9 м (в/д/ш). Така само
с 50% повече заемано пространство
втората преса осигурява десет
пъти по-голям капацитет.
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Технологични подобрения
при електрохидравличните преси
Работните скорости при електрохидравличните преси значително са
се увеличили през последните години.
Производителите на хидравлични
компоненти разработват вентили и
клапани с по-голям капацитет, пократки времена за реакция, както и
подобрени възможности за контрол
на потока. Системите за управление
все по-често са базирани на микропроцесорни програмируеми контролери.
Важни предимства на съвременните решения в областта на електрохидравличните преси са лесното програмиране и опциите за въвеждане,
запаметяване и изпълнение на множество различни операции на една преса. Модерните контролни технологии
позволяват детайлно програмиране
на последователности от дейности
за всяко отделно приложение. В управлението на пресата могат да бъдат
зададени стойности на максимално

налягане, дължина на хода на плъзгача,
скорост на плъзгача в работен и празен ход надолу/нагоре и др.

Енергийна ефективност
на съвременните електрохидравлични преси
Водеща технологична тенденция
сред производителите на електрохидравлични преси за индустриални
приложения е интегрирането на много по-малки по размери, но също толкова мощни мотори и електрически
задвижвания в пресите в сравнение с
моделите от преди десетилетие
например. Основната полза, която
тези функционални подобрения носят,
е усъвършенстваната енергийна
ефективност на електрохидравличните преси, особено за интензивни и
енергоемки операции в металообработката. Други технологии, оптимизиращи енергийната консумация на
тези машини, са аксиално-буталните
помпи за високо налягане с променлив
работен обем, които се интегрират
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в конструкциите на новите електрохидравлични преси
като алтернатива на лопатковите помпи за ниско налягане с фиксиран работен обем. Допълнителни подобрения
в енергийната ефективност на пресите се постига посредством използването на честотни задвижвания.

Нови технологии в областта на
хидравличните преси
С нарастването на изискванията към надеждността
на хидравличните и електрохидравличните преси все помасово в тези системи се внедряват иновативни технологии за вътрешен системен и интернет-базиран
отдалечен мониторинг. Тези технологични подобрения
позволяват на производителите и потребителите на
пресово оборудване да получават мигновен достъп до
него от всяка точка чрез софтуерно приложение или
платформа посредством персонален компютър или мобилно устройство. Освен визуализация на статуса и работните параметри, системите за мониторинг позволяват и отдалечено диагностициране и отстраняване
на проблеми, както и прогнозна поддръжка.
Сред иновативните технологии в областта на хидравличните и електрохидравличните преси са и системите
за бърза смяна на щемпела/матрицата, които намаляват
периодите на престой между два работни цикъла и значително подобряват ефективността. Контролът на хидравличното пресово оборудване днес е почти изцяло електронен, извършван от програмируеми логически контролери, които получават информация от линейни трансдюсери и сензори за налягане, динамометрични датчици и
програмируеми моушън контролери. Процесни параметри се задават в паметта на пресата индивидуално за
всяко изработвано изделие, детайл, заготовка или конструкция, а операторът получава достъп до тези програми
чрез сензорния екран за управление на пресата.

Сред технологичните тенденции в
тази сфера
е и производството на по-големи обеми изделия с по-малки размери, както и на малки партиди персонализирани
изделия, които налагат специфично конфигуриране, повисоки скорости на работа и възможности за комуникация с централизираните системи за контрол на продукцията, внедрявани все по-масово в производствените промишлени предприятия. За целта производителите на преси залагат на отворени комуникационни стандарти, интуитивни операторски интерфейси, поддръжка на разпространените комуникационни протоколи за полево и контролно оборудване и т. н. Те се възползват и от достиженията в областта на 3D проектирането, инструментите за симулация и структурен анализ, за да създадат
по-надеждни хидравлични и електрохидравлични преси,
които осигуряват необходимите на потребителите капацитет и производителност в конструкции, максимално адаптирани към конкретните приложения.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2016

67

механични системи

Вакуумна техника
В настоящата статия списание Инженеринг ревю представя основните механизми на действие и принципи на вакуумната техника, като
се разглеждат някои продукти и продуктови групи, които се предлагат на световния и местния пазар. Акцент в статията са и ключовите индустрии, които значително допринасят за развитието на вакуумната техника днес. И не на последно място, ще бъде разгледано бъдещото развитие на вакуумната технология, тенденциите, които се
наблюдават на пазара, и ползите от тези тенденции за произвеждането на все по-иновативни вакуумни технологии.

В

ъв вакуумната технология всички процеси и физически измервания се
извършват в условия на атмосферно налягане под нормалното. Процес
или физическо измерване обикновено
се извършва във вакуум поради една
от следните причини: за да се отстранят съставки на атмосферата,
които биха могли да причинят физична или химична реакция по време на
процеса (например вакуумно стопяване на реактивни материали като
титан), за да се промени състояние
на равновесие, което съществува
при нормални условия в помещението (например отстраняване на разтворен газ или летлива течност от
други материали, и по-конкретно
дегазиране на нефт, лиофилизация,
или десорбция на газове от повърхности, например за почистване на
тръби за свръхчестоти и линейни
ускорители в производството), както и за да се увеличи пространството, което една частица трябва да
измине, преди да се сблъска с друга,
като по този начин частиците могат да се движат, без да се сблъскват (примери са вакуумното нанасяне на покрития, ускорителите на
частици, електроннолъчевите
тръби). Друга причина е намаляването на броя на молекулните сблъсъци
в секунда, което намалява вероятността от замърсяване на повърхности, които са разработени във вакуум.
За първи път вакуумната техно-
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логия се използва в индустрията в
началото на 20 в. в производството на електрически осветителни
тела. Впоследствие вакуумната
технология преминава в други приложения като различните видове електронни лампи, за да навлезе в редица индустрии днес.
На пазара е налично разнообразно
вакуумно оборудване – ежекторни
системи, вакуумни помпи с воден
пръстен, сухи вакуумни помпи, кондензатори с вакуумен принцип на
действие. Тези системи не са взаимозаменяеми, тъй като изискванията за всеки тип производство са
различни. При избора на вакуумна
техника е необходимо да се обърне
внимание на фактори като капиталовложения, комунални плащания,

въздействие върху околната среда,
монтаж и поддръжка. И в крайна
сметка, за да се избере правилното
вакуумно решение, е необходимо потребителите да са ясно запознати
с всички възможности.

Ежекторни системи
Според експертите ежекторните
системи са най-високоефективното
вакуумно оборудване от гледна точка на капацитета и те имат найопростен дизайн. Потребителите
биха могли да избират между едностъпални ежектори, многостъпални
ежектори без кондензатор, ежектори, използващи пара за задвижване,
ежекторни системи със задвижване
чрез органична течност, ежектори
в комбинация с вакуумни помпи с
воден пръстен, критични и некритични ежектори.
Ежекторите произвеждат вакуум
чрез разширяване на задвижващата
течност под високо налягане, като
тя се пропуска през стесняваща/разширяваща се дюза. В резултат енергията от налягането се превръща
във висока скорост. След това дви-
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жещата се с висока скорост течност се смесва с технологичния газ в смесителна камера. Потокът от смесен газ преминава през стесняващ се/разширяващ се
дифузер, което създава ударна вълна в критичните ежектори и скоростта се превръща обратно в енергия на
налягане. Поради настъпилото компресиране абсолютното налягане на изхода в резултат е по-високо от това
на входа. Критичен поток настъпва, когато съотношението на компресиране (налягането на изхода, разделено
на смукателното налягане) е приблизително 2:1 или повисоко. Обикновено ежекторните системи поддържат
конкретно вакуумно състояние, докато изхвърлят некондензиращи газове с налягане, което е на нивото на това
на атмосферното налягане или по-високо.

Обемни вакуумни помпи
Принципът на действие на обемните вакуумни помпи
е следният: носещият се в пространството въздух механично се спира, компресира и изхвърля. Това позволява да
се достигне много висок вакуум при нисък дебит. В зависимост от приложението въздухът или се пренася в поток от работно колело в смукателната страна, или е
компресиран в камера. Сред предлаганите на пазара обемни вакуумни помпи са вакуумните машини тип blowers и
вакуумните компресори. Основни характеристики на обемните помпи са ниското тегло и компактният корпус, а
също така възможността за монтирането им във всякаква позиция. Наред с това, работното налягане във висок
вакуум на обемните помпи е до -0,98 bar.

Кинетични вакуумни помпи
Кинетичните вакуумни помпи работят на следния
принцип: въздухът се насочва в посока към изхода чрез
прилагане на допълнителна механична сила. Чрез този
метод се достига сравнително ниско вакуумно ниво
въпреки високоефективното засмукване. Основни характеристики на кинетичните вакуумни помпи са минималните разходи за поддръжка, големите размери и тегло,
ограничените възможности за избор на позиция при
монтиране, голям дебит и ниско ниво на вакуум. Кинетичните вакуумни помпи се използват главно за прецизни индустриални процеси.

Вакуумни помпи с воден пръстен
Във вакуумните помпи с воден пръстен се използва
херметик за формиране на течен пръстен около корпуса. Водният пръстен се образува от центробежна сила,
причинена от въртящо се работно колело. Около водния
пръстен е монтирано работно колело с множество лопатки. Поради тази особеност размерите на зоната
между лопатките на работното колело се увеличават и
газът се засмуква. С въртенето на лопатките на работното колело към изходната страна размерите на зоната се намаляват и газът се компресира. Също така,
водният пръстен уплътнява луфтовете в помпата и
поглъща генерираната при компресия, триене и кондензация топлина.

Сухи вакуумни помпи
На пазара са налични три основни типа сухи помпи –
лобови помпи, винтови помпи и помпи със скоби (hookand-claw). Всеки модел помпа има различни ползи и недостатъци. Някои помпи се предлагат само с радиално
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уплътнение, а други – с механично уплътнение. Също така,
в някои модели са използвани лабиринтови уплътнения и
продухване с азот. Редица помпи от този тип трудно
се разглобяват и не могат да бъдат разглобени в полеви
условия за поддръжка или почистване. Тъй като сухите
помпи се нагряват по време на работа, по вътрешните
им механизми често се наслоява продукт. От друга
страна, на пазара към момента не се предлагат сервизни течности, които да отстранят тези наслоявания от
вакуумните помпи. Поради множеството типове помпи, както и големите разлики между тях, специалистите препоръчват компаниите внимателно да обмислят
коя е най-подходящата система за конкретното приложение. Сухите помпи следва да се използват, когато е
необходимо да се избегне замърсяване на парата, водата или работните течности, когато основна цел е
възстановяването на разтвора или когато съществува
изискване за ниски въглеродни емисии. Работата със суха
помпа при процеси, свързани с корозия, също може да
допринесе за значителни спестявания на разходи. Ако
процесите включват пренос на течности, са необходими специални предпазни мерки.

Вакуумни кондензатори
Вакуумните кондензатори са сред най-ефективните
вакуумни помпи от гледна точка на консумацията на
енергия и цената. Основна задача на вакуумните кондензатори е да превръщат течностите в кондензат, преди те да навлязат във вакуумната система. Това намалява капиталовите и оперативните разходи по вакуумната система, включително за третиране на отпадъци-
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те, и възстановяват ценния продукт за повторна употреба. Вакуумните кондензатори могат да бъдат с директен контакт или повърхностни. При кондензаторите с директен контакт охладителната течност влиза
в пряк контакт с изпаренията, които ще бъдат кондензирани. При повърхностните кондензатори, обикновено
от типа на кожухотръбните, кондензът възниква върху
нагряваща се повърхност, която отделя изпаренията и
конденза от охладителната течност. В кожухотръбните кондензатори кондензът се образува в тръбите или
върху външните им повърхности.

Индустрии за развитието на
вакуумните помпи
Вакуумните помпени технологии продължават да
имат ключова роля в редица приложения в производството и индустрията като цяло. В частност, микроелектрониката, производството на плоски екрани, соларни
инсталации и научни прибори допринасят за развитието на вакуумните технологии. Вероятно тази тенденция ще се запази в близко бъдеще.
Микроелектроника - намаляването на размерите на
устройствата и увеличаването на размерите на полупроводниковите пластини са причина за голяма необходимост от вакуумни технологии поради нуждата от повисока пропускливост на газовете и все по-голямото
разнообразие на изходни материали и вторични продукти. Този феномен вероятно ще продължи да засилва необходимостта от вакуумни технологии и по-големи помпи, прогнозират експертите. Наред с това, въвеждането на нови материали в производството на полупроводници от всевъзможни химични компоненти, както и
новите физични процеси, сред които отлагането на
атомни слоеве, създават нови предизвикателства пред
помпите, на които производителите е необходимо да
отговорят.
Производство на плоски екрани - поради все по-широкото използване на големи телевизори с TFT-LCD матрици и плоски екрани се увеличава търсенето на помпи с
по-големи размери. Най-новите производствени линии
използват по 40 помпи за достигане на пропускливост
от 2 милиона литра в минута за прибор. Макар че тези
помпи вече са удвоили размерите си, за да отговарят на
изискванията в производството на плоски екрани, се
наблюдава търсене на помпи с три или четири пъти поголеми размери.
Производство на соларни клетки - наред с изравняването на цените на слънчевата енергия с тези
на стандартните енергийни източници, производството на соларни клетки се очертава като основен стимул за развитието на вакуумните технологии. По-конкретно, развитието на вакуумните технологии се насърчава от търсенето на по-големи
помпи и помпи, които могат да работят с по-агресивни химикали. Въпреки че към момента производството на соларни клетки води до по-голямо търсене на продукти, които вече се използват в производството на полупроводници, плоски екрани и в
общи индустриални приложения, възникват и конкретни изисквания в производството на соларни
клетки. Така например в еднокамерните помпи за
отлагане на силан се налага да се намери баланс
между изискванията за висок дебит на водорода и
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изключително висока устойчивост срещу корозия.
Научни прибори - приборите за
масова спектрометрия, които са изключително търсени на пазара, също
развиват вакуумните технологии.
Това се дължи на факта, че пропускливостта на използваните в момента помпи е необходимо все повече
да се увеличава. Въпреки че размерите на корпуса на тези помпи остават приблизително същите, работната им скорост почти се е удвоила, а общата им пропускливост се е
увеличила десетократно. Наред с
това, цените на помпите също са пониски.
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Бъдещи помпени
технологии
Сред водещите тенденции в развитието на вакуумните технологии са:
Скорост на вала - проводимостта
на турбомолекулярните помпи се определя от скоростта на вала и скоростта на молекулите. Ефективността на турбомолекулярните помпи се
ограничава преди всичко от максималната скорост, която лагерите и роторът могат да издържат. Индустрията търси нови материали, които
са по-леки и по-здрави, за да издържат
на по-високата скорост. Въпреки че
този тип помпи може да не се справят с по-тежките газове от гледна

точка на проводимостта, при работа с по-леки газове като водород
ефективността им е висока.
Управление на мощността на помпите - по-новите сухи помпи на пазара вече използват по-високи съотношения на вместимостта, за да достигнат по-ниска мощност при пониски налягания. Претоварването на
системата, предизвикано от това
обаче, трябва да бъде управлявано при
високи налягания на засмукване. За да
се предотврати претоварването на
системите, електронните компоненти биха могли да ограничат мощността и да забавят помпата при високи налягания. Това обаче е за сметка
на скоростта на изпомпване. Друго
решение е да се монтира разтоварващ клапан в механизма, което запазва скоростта на помпата. Когато се
реши проблемът с претоварването
поради високото налягане, вместимостта на помпите ще се увеличи, наред с консумацията на енергия, и така
бъдещите помпи ще имат все по-висока вместимост.
Компютърно моделиране на вакуумни помпи - вече могат да се използват
компютри за прецизно моделиране
вместимостта на вакуумните камери, проводимостта на тръбите, изпускането на газове от стените и смукателната сила на помпата. Възможно е също така да се прогнозира дебитът в различни режими, сред които
турбулентен, ламинарен, преходен и
молекулярен. Когато всички тези прогнозни стойности се обединят, е
възможно предвиждането на работата на вакуумните системи.
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платена публикация

Енергийно ефективни технологии
от Евромаркет Компресорс
Икономични, иновативни, с дълъг експлоатационен живот. Така накратко могат да бъдат описани всички продукти в широкото портфолио на
Евромаркет Компресорс - водещ доставчик на компресорни и вакуумни инсталации, чилъри, водоохладителни кули, дизел генератори, кислород и азот генератори. Сред марките, представяни от дружеството, са Gardner Denver, FG Wilson, Evapco, MTA и др.
През 2015 г. Евромаркет Компресорс продължи да
разширява своя бизнес и да налага световните брандове на българския пазар, оформяйки няколко тенденции - предпочитани от клиентите остават дизел генераторите FG Wilson (за аварийно захранване с доказана ефективност и ниски разходи на гориво), честотно-регулираните компресори Gardner Denver
(надеждни и енергоспестяващи), а растящите нужди на индустрията правят чилърите и водоохладителните кули все по-търсен продукт за охлаждане
на промишлени процеси.
Едно от основните качества, което определя успеха на Евромаркет Компресорс, е предлагането на
максимално ефективни и енергоспестяващи технологии - като тези на винтовите компресори Gardner
Denver. Продуктите на марката са проектирани и
създадени с цел да оставят минимален отпечатък
върху околната среда - с по-ниски нива на вредни
емисии, по-малко използвана електроенергия и помалко разходи за поддържане и обслужване. Отличават се с компактен дизайн, с бърз достъп до всички
елементи, лесно сервизиране и възможност за инсталация директно в работното помещение.
Не по-малко са и предимствата на дизел генераторите FG Wilson - компания с годишно производство от
над 130 000 генератора, която през 2016 г. отбеляза
своя 50-годишен юбилей и представи няколко нови продукта. Сред тях са генераторите P250-3 и P275-3,
базирани на предходни модели, които предлагат на потребителите много нови подобрения. Те, както и останалите модели на марката, се отличават с високоефективни двигатели и алтернатори, нисък разход на
гориво, компютърна самодиагностика на горивния
процес, ниски нива на шум и изгорели газове, изключителна издръжливост на външни условия, удобен контролен панел и ABP табло.
Азот генераторите също са сред ключовите продукти в портфолиото на Евромаркет Компресорс. Намират широко приложение във всички отрасли на хранителната промишленост, металообработката, металургията, фармацията, електрониката и др. Наличието на азот генератор в едно предприятие гарантира
независимост, спестява голяма част от разходите за
доставки на бутилки газ и осигурява изключително
висока чистота на азота - до 99,9999%. Високата чистота се основава на технологията PSA - Pressure Swing
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Adsorption, която използва молекулярни решетки/сита
от въглерод CMS за извличане на молекулите на кислорода и въглеродния двуокис от компресирания въздух.
При нормални производствени условия тези решетки/
сита имат почти неограничен работен живот, което
прави азот генераторите едно наистина ефективно
решение за всички сектори на индустрията.
В богатото портфолио на Евромаркет Компресорс
попадат още високотехнологичните водоохладителни
кули, произведени от световния лидер Evapco. Те могат
да бъдат от затворен или отворен тип, като гамата
продукти включва както съоръжения от поцинкована и
неръждаема стомана, така и от фибростъкло. Сред предимствата на този клас машини са висока корозионна
устойчивост и енергийна ефективност, лесната поддръжка, безшумната работа. Водоохладителните кули
са приложими за климатизация и индустриално охлаждане дори и при най-тежки експлоатационни условия.
Дружеството предлага и широка гама индустриални чилъри на италианския производител MTA, които
са приложими във всички сектори на индустрията. Отличават се с едни от най-високите EER (енергоефективни нива, резултат от съотношението между охлаждащата и инсталираната мощност. Ниската консумация на енергия и ниското ниво на вибрации и шум
ги правят подходящи за употреба във всякаква среда
при различни външни температури.
Евромаркет Компресорс осигурява и сервиз - четвъртото непродуктово направление на дружеството,
предлагащо както гаранционен, така и извънгаранционен сервиз, включително и на машини от брандове
извън портфолиото на компанията.

Åâðîìàðêåò Êîìïðåñîðñ ÀÄ
òåë.: 02/ 97 67 204; ôàêñ: 02/ 97 67 211
compessors@euromarket.bg
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Оценка на
ефективността
на помпи
И

звестно е, че в много промишлени отрасли значителна част
от консумацията на електрическа
енергия се дължи на помпените системи. В повечето индустриални
предприятия енергията, предадена
на работния флуид от помпата, е
много по-голяма от необходимата за
нормално протичане на процеса. Излишната енергия, подадена в системата (например заради задръстен
възвратен клапан) повишава топлината, шума и вибрациите, и най-вече
– увеличава разходите за поддръжка.
Подаването на излишна енергия в системата често пъти има за резултат преоразмеряване на компонентите на тръбната система, помпите, технологичното оборудване, спирателните и възвратните клапани,
а това неминуемо води и до увелича-
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ване на капиталовите разходи.
Оценката на една помпа представлява експлоатационно изпитване на
същата, както и на системата, към
която е свързана, като и двете би
трябвало да работят в нормален
режим. За помпа с малък диапазон
работни дебити този тест може да
бъде извършен чрез отчитане на
данни при едно водно количество,
което отразява дебита на помпата
при нормален режим на работа. При
по-сложни системи, при които помпата може да работи при различни
дебити и напори, оценката може да
изисква няколко отделни теста, обхващащи пълния диапазон експлоатационни водни количества и налягания
на помпата. Друга възможност е да
се извърши непрекъснат мониторинг
на експлоатационните характеристики на помпата за определен период от време, за да бъдат отчетени
върховите работни показатели. В
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най-общия случай, оценката изисква
измерване на дебита на помпата,
нейния напор и мощност, за да бъде
определена същинската работна
точка на системата.

Причини за извършване на
оценка
Двете най-чести причини за из-
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вършване на оценка на една помпена система са повишаване на надеждността и/или коефициента на полезно действие (КПД) както на помпата, така и на цялата
система. Освен потенциалните икономии от енергийни и експлоатационни разходи, тестовете за ефективността (КПД) и експлоатационните характеристики на
помпата позволяват на операторите да открият оборудването, което не работи с оптимални параметри,
както и да вземат информирани решения за управление
на активите; и получават точни и надеждни данни за
извършването на хидравлично моделиране. Затова специалистите смятат, че тези тестове са ключов инструмент за разработка на стратегии за оптимизация.
Надеждността на помпата зависи от това колко
близко е нейната работна точка (или работен диапазон) до нейния максимален коефициент на полезно действие. Следователно, надеждността на помпата се
подобрява, когато тя функционира с работна точка
(точката на пресичане на характеристиката на помпата и тази на системата), близка до максималния КПД,
т. е. когато стойностите на работния дебит и напор
на помпата се доближават в максимална степен до
тези при най-високия КПД. Когато напорът и дебитът
при работната точка на помпата са доста различни
от тези при максимален КПД, в нея се появяват аксиални и радиални натоварвания вследствие на вътрешни
хидравлични сили. Тези сили предизвикват затруднения,
свързани с отклонение на вала на помпата, и създават
натоварвания на лагерите, които на свой ред могат да
доведат до компрометиране на уплътнението, на самите лагери, на вътрешните гумени уплътнения и до
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проблеми с вибрацията. Доказано е, че дори помпи, които са правилно монтирани и поддържани, имат пониски нива на надеждност, ако работят с отклонение
от максималния КПД. Освен това, при работа на помпата извън проектните показатели могат да бъдат обострени евентуални проблеми, свързани с кавитация и
смукателна рециркулация.

Методи за изпитване на показателите
Днес, когато зелените технологии стават все помасово разпространени, се очаква все по-често да се
изисква извършването на оценки на ефективната работа на помпите. В най-общия случай съществуват два
приемливи метода за изпитване на експлоатационните
показатели и ефективността на помпите – конвенционален и термодинамичен. Опитът показва, че всеки от
тях, ако бъде приложен в подходящи условия, може да даде
точни и надеждни резултати. На практика обаче конфигурацията на тръбопроводите, свързани с помпите, често пъти не е идеална за извършването на определени
измервания, особено във връзка с дебита.
И двата метода се основават на измерване на консумираната електроенергия от електромотора на помпата и правене на предположения за ефективността му.
Освен това, и двата метода включват измерване на
напорната разлика между смукателния и нагнетателния
щуцер на помпата. При конвенционалния метод дебитът
се измерва пряко и след това се изчислява ефективността на помпата, докато при термодинамичния метод
се измерва повишаването на температурата на флуида, преминаващ през помпата, което е директен показател за количеството на загубата на енергия (т. е. за
неефективността).
Както е известно, неефективността на помпата е
пряко свързана с температурата на работния флуид.
Почти цялото количество енергия, изгубено заради ниската ефективност на помпата, се изразходва за повишаване на температурата на флуида, който бива препомпван. Именно на този принцип се базира термодинамичният метод за оценка на ефективността на помпи.
При него се извършва точно измерване на температурната разлика в помпата, на базата на която се изчислява ефективността й. Извършват се също и измервания
на налягането, за да се определи напорът на помпата, а
с помощта на ватметър се измерва входната мощност
на помпата. Въз основа на измерванията на температурата, мощността и налягането с помощта на уравнени-
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ето за помпите може да се изчисли
водното количество.
Измерването на температурата
е от критична важност. Поради
това търговците дистрибутори на
термодинамично оборудване за изпитване на помпи често пъти декларират точност, по-висока от
0,001°C. Такава точност е необходима, тъй като нарастването на
температурата в помпата може да
е по-малко от 0,05°C. Най-често прилаганата практика включва поставяне на температурни датчици във
водния поток, а измерванията на
напора се извършват на щуцери,
монтирани откъм смукателния и нагнетателния тръбопровод на помпата. След това напорът на помпата се променя, например с помощта на спирателния кран, монтиран
към нагнетателния тръбопровод,
чрез използване на различни комбинации от паралелно свързани помпи
или чрез промяна на водното ниво в
черпателния резервоар. Така може
да се измери производителността
на помпата при различни работни
характеристики, т. е. при различни
стойности на водното количество
и напора. Благодарение на възможностите за пряко оценяване на ефективността на помпата, които
предлага термодинамичният метод, без да са необходими данни от
измервания на дебита (които често
пъти е трудно да бъдат получени
точно и надеждно на място), той е
считан от специалистите в областта за най-точната технология за
тази цел. Нещо повече, при точно
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измерване на ефективността (КПД),
методът позволява след това да
бъде изчислен и дебитът. Необходимо е да се отбележи, че друго предимство на термодинамичния метод е възможността за едновременното изпитване на много помпи. Това често не може да бъде реализирано при конвенционалния метод, където измерванията на дебита обикновено са възможни само на
общия нагнетателен тръбопровод.
Термодинамичният метод се използва широко в продължение на повече от 25 години за оценка ефективността на помпи, въздуходувки, компресори и водни турбини по цял
свят, и то с голям успех. Приложим
е за изпитване на водни, канализационни и други помпи. Освен това,
термодинамичният метод се използва и за други цели – например изпитване и определяне на работната крива на системата, верификация и калибриране на водомери, както и за непрекъснато следене на
ефективността.
Конвенционалният метод се
състои от измерване на дебита с
цел изчисляване на ефективността
(КПД). Следователно неговата точност до голяма степен зависи от
точността на измерванията на дебита, мощността и на напора. Но
дори при използване на най-добрите
технологии за измервания на място
– например чрез ултразвуков дебитомер, който не е в контакт с флуида – точността е по-малко от ±5%.
Тя може да бъде подобрена чрез увеличаване на броя на ходовете на ул-

тразвуковия разходомер или чрез
монтиране на постоянно действащ
магнитен дебитомер на тръбопровода. Практическото приложение на
тези две алтернативи обаче е неоправдано, тъй като първата доста
оскъпява оценката на ефективността на помпата, а втората изисква
модификация на нагнетателния
тръбопровод (прерязване на същия
и монтаж на постоянно действащ
магнитен дебитомер).
Шумът и вибрациите са друг фактор, който до голяма степен влияе
на точността на измерване на дебита, и поради това – на изчисленията на ефективността. Освен
това, точното измерване на дебита с помощта на ултразвуков дебитомер изисква наличие на прав
тръбен участък от напорния
тръбопровод, с дължина поне десет
пъти диаметъра на нагнетателния
фланец на помпата. Това изискване
ограничава точността на измерванията на дебита при съществуващи помпени инсталации, при които
няма участъци от напорния тръбопровод с такава дължина. Заради
всички тези ограничения неопределеността на резултатите от измерванията с конвенционалния метод в повечето случаи е по-висока
от тази с термодинамичния.
Неопределеността на изчисленията за ефективността обикновено е
около ±5,05% при конвенционалния
метод и около ±2,11% при термодинамичния. Нещо повече, неопределеността при конвенционалния метод
обикновено се увеличава при по-малки дебити, при една и съща характеристика на помпата поради възникване на турбуленции и шум във водния поток.
Трябва да се отбележи още, че
конвенционалният метод може да
подведе обслужващия персонал, тъй
като за него е присъща тенденцията помпата да изглежда по-добра
или по-лоша в зависимост от измерванията на дебита. По време на изпитанията за одобряване на новоизградени помпени станции това
може да доведе до неприемане на
помпите, което може да резултира
в загуби за компанията изпълнител
или за производителя на помпите.
Същевременно, конвенционалният
метод може да доведе до подвеждащи данни за по-висок или по-нисък потенциал за икономии, което би заблудило специалистите, отговарящи
за следене на енергийната ефективност.
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Íîâ Sigfox ðàçâîåí êèò
îò Microchip
Microchip îáÿâè ïúðâèÿ ñè Sigfox FCC
ñåðòèôèöèðàí ðàäèî÷åñòîòåí ïðèåìî-ïðåäàâàòåë è ðàçâîéíè ñèñòåìè
çà ïðèëîæåíèÿ â ñôåðàòà íà IoT. Áàçèðàíè íà âèñîêîèíòåãðèðàíîòî ðåøåíèå - ATA8520E ïðèåìî-ïðåäàâàòåë ñ
íèñêà ìîùíîñò, âãðàäåí AVR ìèêðîêîíòðîëåð è ïúëåí FCC ñåðòèôèêàò - íîâèòå ðàçâîéíè ïëàòêè ïîçâîëÿâàò íà ðàçðàáîò÷èöèòå ëåñíî è áúðçî äà íàïðàâÿò ïúðâèòå ñè ñòúïêè
â ñâåòà íà IoT, êàòî ñå ñâúðæàò ïîñðåäñòâîì òÿõ êúì Sigfox ìðåæà.
Sigfox e èäåàëåí çà ïðèëîæåíèÿ ñ IoT íàñî÷åíîñò â ÑÀÙ. Íÿêîè îò êëþ÷îâèòå ïðèëîæåíèÿ ñà â ñôåðàòà íà ëîãèñòèêàòà, ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî,
èíòåëèãåíòíèòå ãðàäîâå, êàêòî è â M2M êîìóíèêàöèèòå. ATA8520E å è
ïúðâèÿò èçöÿëî Sigfox-ñåðòèôèöèðàí ÷èï, ïîäõîäÿù åäíîâðåìåííî êàêòî çà Ñåâåðíà Àìåðèêà òàêà è çà Åâðîïà.
Íîâèòå ðàçâîéíè ñèñòåìè ñå ïðåäëàãàò â äâà âàðèàíòà. Êëèåíòèòå
ìîãàò äà çàêóïÿò Sigfox-TA8520E êàòî ñàìîñòîÿòåëåí ìîäóë (ïðåäíàçíà÷åí ïðåäèìíî çà çàïîçíàâàíå ñúñ Sigfox) èëè êàòî êîìïëåêò, êîìáèíèðàí ñ
Xplained Pro ïëàòêà - ðåøåíèå çà ðàçðàáîòêà íà öÿëîñòíè ñèñòåìè çà êîìóíèêàöèÿ. Äâàòà âàðèàíòà ñà ïðåäíàçíà÷åíè ñïåöèàëíî çà öåëèòå íà IoT
ïðèëîæåíèÿ áàçèðàíè íà Sigfox è ðàáîòÿò â ñâîáîäíèÿ ISM ðàäèî÷åñòîòåí
îáõâàò. Êúì ìîìåíòà Sigfox îïåðèðà â 24 ñòðàíè è å íà ïúò äà ñå óñòàíîâè
êàòî åäèííà ãëîáàëíà áåçæè÷íà ìðåæà, îñèãóðÿâàùà ëåñíà ñâúðçàíîñò è
âèñîêà ñòåïåí íà åíåðãèéíà åôåêòèâíà çà ìèëèàðäè óñòðîéñòâà, êîèòî
ïåðèîäè÷íî ùå èçïðàùàò ìàëúê îáåì îò äàííè íà ãîëåìè ðàçñòîÿíèÿ.
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