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Bosch Rexroth представи нова интегрирана измервателна система
Bosch Rexroth представи новата интегрирана измервателна система IMSA, която съчетава измервателно и направляващо устройство в едно, като
открива абсолютната позиция и работи с висока точност дори в неравна
среда, съобщиха от Бюро за Развитие Техника, основен търговски партньор
и сертифициран сервизен център на Bosch Rexroth в България.
Новата система за измерване установява абсолютната позиция на оста
с точност +/- 4 микрометра. Тя не се влияе от замърсяване, вибрации,
удари и магнитни смущения и няма нужда от резервни батерии в случай на
спиране на електрозахранването. Монтирани са допълнително сензори за
температура и движение, подготвени за бъдещите изисквания на Industry
4.0.
„Когато машините бъдат включени наново след прекъсване на електрозахранването, контролерите на много места искат да знаят веднага точната позиция на всяка ос. Новата интегрирана измервателна система IMSA на Rexroth веднага разпознава абсолютната позиция на оста с висока
степен на точност след включването на машината и предава данните на
контролера, без да извършва еталонно замерване. Поради това системата
няма нужда от буферни батерии, които да се налага да бъдат сменяни редовно“, обясняват производителите.

Atlas Copco пуска на пазара нова серия мобилни компресори
Atlas Copco пусна на пазара 8 Series – серия от 10 нови въздушни компресора. Всички модели от 8 Series тежат под 750 кг и поради това не изискват специален лиценз за водача за теглене на ремарке. Според производителите новите компресори се отличават с голяма надеждност, висока ефективност и по-високи нива на ползваемост, които, съчетани с първокласна
производителност, гарантират максимална възвръщаемост на инвестициите за наем и за строително-монтажни работи.
Компресорите 8 Series, подходящи за приложения на строителни площадки и в други специфични среди, използват в своята конструкция първия
по рода си въздушен елемент на Atlas Copco, който облекчава с около 150
кг теглото на компресора в сравнение с аналогични модели. От компанията подчертават, че в периода на разработка е било обърнато особено
внимание на подобряването на производителността на компресора, а
последните подобрения на 8 Series намаляват значително консумацията на
гориво.
Всички десет модела са по-леки от 750 кг, въпреки че имат пълноразмерен
резервоар за гориво, допълнителен охладител и генератор. Най-големият
компресор от серията има дебит 5 m3/min, но също може да бъде теглен от
обикновена лека кола.

Mazak откри 3-тия си технологичен център в Централна Европа
Yamazaki Mazak откри новия си технологичен център в Шошкут, близо до
унгарската столица Будапеща. Това е 3-тият технологичен център на компанията в региона, с който тя инвестира в поддръжката на клиенти от
разрастващия се пазар на Централна Европа.
Новият технологичен център е един от 79-те на Mazak в цял свят. Гвоздеят на новия технологичен център е демонстрационната зона, в която са
разположени 10 машини от гамата Mazak, включително най-новите мултифункционални машини Integrex и Variaxis, вертикални и хоризонтални обработващи центри, машини за лазерна обработка и системата Smooth
Technology на Mazak, която според компанията осигурява най-бързата CNC
обработка в света. Освен демонстрационна зона новото съоръжение включва и 50-местна аудитория, предназначена за обучения и заседания.
„След откриването на първия европейски офис Yamazaki Mazak в Будапеща
през 2004 г. нашият екип работи усилено, за да опознае добре клиентите ни
и да предложи задълбочена поддръжка и средства за постигане на висока
продуктивност, което е много повече от това просто да се продават
машини. Този нов технологичен център в Унгария предоставя съоръжения за
нашите приложни и сервизни инженери, с които да осигурят още по-широкообхватна поддръжка за клиентите в региона“, сподели по време на откриването Такаши Ямазаки, вицепрезидент на Yamazaki Mazak.
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Комет Електроникс и Microchip проведоха семинар в София
Комет Електроникс и Microchip проведоха съвместен семинар на тема
„Microchip Technology Core Independent Peripherals“ на 12 април т. г. в София.
Първи лектор на семинара в Best Western Expo Sofia бе Даниел Лука, мениджър дистрибуция и продажби в Microchip. Той разказа за новите придобивания на Microchip и стратегическите направления в продуктовото и технологично развитие на компанията.
Специален гост-лектор бе Лучо ди Джазио, който е един от водещите
разработчици и продуктови експерти на Microchip, работил в Италия, САЩ,
Германия, известен лектор и автор на поредица книги и ръководства за
работа с PIC микроконтролери. Той запозна гостите с функционалните характеристики и предимства на серията PIC микроконтролери с независими
от ядрото периферни блокове (CIP) и възможностите на различните развойни модули, предназначени за тях. Сред акцентите, представени от Лучо ди
Джазио, бе новата облачно базирана развойна среда MPLAB Xpress. Втората
част от лекцията бе посветена на решенията на Microchip в областта на
сигурността и средствата за защита на данни и интелектуална собственост.

Над 190 000 посетители на Hannover Messe 2016
Тазгодишното издание на Hannover Messe, което се проведе между 25 и
29 април, привлече над 190 000 посетители, като повече от 50 000 от тях
бяха от чужбина, съобщиха организаторите от Deutsche Messe.
Посещаемостта от САЩ и Китай достигна нови рекорди. „Около 5000
американски посетители със сигурност намериха търсените нови технологии за производствените си предприятия и енергийните си системи тук
в Хановер и изградиха нови ценни бизнес взаимоотношения“, отбеляза д-р
Йохен Кьоклер, член на Борда на директорите на Deutsche Messe. С 6000
посетители от Китай страната отново оглави класацията за посещаемост от чуждестранни националности и зае второ място по брой посетители след домакините от Германия. „Hannover Messe 2016 затвърди по
впечатляващ начин уникалната позиция на събитието като гореща точка
за концепцията Индустрия 4.0 в световен мащаб. Именно тук пред широката аудитория се представят последните технологии и иновации. Индустриални инициативи от Германия, САЩ, Китай, Япония и ЕС се срещнаха
в Хановер, за да потеглят заедно на пътешествие към цифровото бъдеще“, сподели още Кьоклер.
Следващото издание на Hannover Messe ще се проведе от 24 до 28 април
2017 г., а страна партньор ще бъде Полша.

Евротех предлага зъбни помпи с магнитен съединител Rotan на Desmi
Фирма Евротех съобщи, че предлага на българския пазар зъбни помпи с
магнитен съединител Rotan на датския производител Desmi Pumping
Technilogies. Помпите от тази серия са предназначени за транспортиране
на химически агресивни флуиди, където се изисква херметична помпа, елиминираща контакт на флуида с атмосферата. Типично приложение е транспортирането на разтопена сяра.
„Първата изцяло облицована Rotan помпа, модел MD33EFDK-1U33, е внедрена от няколко производители на сапуни. В производството на сапуни и
шампоани обичайно се ползват стандартни помпи с набивки, но там където
е недопустимо да има теч на химикала, помпа Rotan с магнитен съединител
е идеалното решение. След първоначалния успех помпите Rotan са поставени в по-агресивна среда, където сярата се доставя под високо налягане и се
изгаря в производството на меркаптан. Разтопената сяра се използва и в
електроцентрали при изгарянето на въглища, в производството на SO2.
Големи помпи Rotan се използват за прехвърляне на сяра от камиони и железопътни вагони.
Наскоро открихме и друг пазар, където сярата се използва като омрежител в производството на модифицирани битуми. Там освен Rotan помпи с
магнитен съединител успешно се ползват и стандартните зъбни помпи на
производителя Desmi“, коментираха от Евротех, официален дистрибутор
на Desmi у нас.
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Wago с нов релеен модул за функционална безопасност
Wago представи нов релеен модул за функционална безопасност на входноизходната система Wago 750. Със своите четири безпотенциални изходящи
канала новият обезопасен релеен модул 750-669/000-003 може да комутира
високи капацитивни и индуктивни товари до AC 48 V/DC 60 V. Освен това,
оборудването на модула включва четири безопасни входа с обратен сигнал,
които могат да контролират например комутационните положения на защитните контакти. Релето е оптимално решение и за свързване на зони за
сигурност на машини към свързани във верига съоръжения. Релейният модул
поддържа съвместим със стандарта Profisafe Ipar сървър, който при смяна на
устройството автоматично и сигурно предава правилните параметри към
новата шинна клема. Сред другите качества са изходният ток от 6 А на
канал и устойчивостта на импулсен ток до 30 А и сумарният ток от 24 А.
Благодарение на ширината си от само 48 mm релейният модул може да бъде
монтиран върху носещата шина, заемайки минимално пространство.

Полимета С с нов шоурум във Велико Търново
Наскоро Полимета С се премести в нов, по-голям шоурум във Велико Търново, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
„След 7 години успешна работа в града решихме, че е време да разширим
присъствието си“, коментира Георги Белчев, управител на компанията.
„Новото помещение е със значително по-голяма площ – 500 кв. м. Това ще ни
даде възможност да предложим на нашите клиенти в региона по-богат избор. Посетителите ни ще могат да видят голямо многообразие от решения, сред които CNC и универсални стругове, универсални фрези, колонни
бормашини, лентоотрезни машини, огъващи машини и преси, режещи инструменти и екипировка, както и новата гама компресори FIAC и пясъкоструйки“, поясниха от Полимета С. „Освен в ролята си на шоурум и склад новото
ни помещение във Велико Търново ще продължи да бъде ключов сервизен център
за Северна България, чиято основна цел е по-бърза реакция и обслужване на
клиентите“, допълниха те.

Нестле България отчете ръст на продажбите с 4,8%
Продажбите на Нестле България нараснаха с 4,8% през 2015 г. и достигнаха 154 млн. евро, обяви Хуан Карлос Пералехо, изпълнителен директор
компанията. Ръстът на продажбите на Нестле България е по-висок от този
на групата Nestle. При общи приходи от 88,8 млрд. швейцарски франка за
2015 г. Nestle постига ръст от 4,2%. През 2015 г. българското дружество
е инвестирало над 9 млн. лв. (с 3,5 млн. лв. повече спрямо 2014 г.). в обновяване на производствени линии, нови продукти, енергийна ефективност,
безопасност, обучение и социални проекти.

12

май 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2016

13

бизнес

ДАВИД Холдинг представи решенията
на Bentley Systems
Фирма ДАВИД Холдинг взе участие в осмата международна конференция БУЛАКВА 2016 „Иновативни
решения в полза на ефективни ВиК
услуги“, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ). В рамките на събитието, провело се на 5
април т. г. в Интер Експо Център,
София, Десислава Димитрова, мениджър Ключови клиенти в компанията, представи решенията на Bentley
Systems за проектиране и управление
на подземна ВиК инфраструктура.
В първата част на презентацията
г-жа Димитрова разгледа основните
цели на собствениците и операторите на инфраструктура, след което
обърна внимание на двата водещи
международни стандарта BIM ниво 3
и ISO 55000 – за управление на информацията за активите през целия жизнен цикъл. В своето представяне Десислава Димитрова опроверга някои
от митовете за тези стандарти и
отговори на въпроса защо те са в
интерес на собствениците и операторите на ВиК инфраструктура.
"Собствениците и операторите

на инфраструктура, чиято дейност зависи изключително много от
начина, по който използват активите си, трябва да се фокусират върху
експлоатацията, поддръжката и споделянето
на техническото съдържание в различните
фази от жизнения цикъл на активите",
сподели тя. "ISO 55000 и BIM са два
взаимодопълващи се международни
стандарта за управление на информацията за активите през целия жизнен
цикъл, предоставящи им ценна рамка.
Ползите от по-доброто управление
на активите включват подобрена наличност на активи и производителност, както и намаляване на оперативните разходи и разходите по поддръжката. Но може би най-важните
ползи от едно подобрено управление
на активите са осигуряването на
безопасна експлоатация и опазване на
околната среда", допълни г-жа Димитрова.
В края на представянето бяха раз-

гледани ключови информационни системи, подпомагащи фазите по експлоатация и поддръжка на инфраструктурата, както и подходът на
Bentley в системите за управление
на активите в съответствие с новите стандарти.
„Презентацията, посланието и
материалите ни предизвикаха огромен интерес сред гостите на конференцията. Изпълнявайки нашата
мисия, ще продължим да популяризираме визията и решенията на Bentley
за изграждане на софтуер и услуги за
поддържане на инфраструктурата
по време на цялостния жизнен цикъл
на активите“, коментираха своето
участие от ДАВИД Холдинг.

Изложенията Intec и Z 2017 поставят акцент
на съвременните технологични тенденции

Тече регистрацията за следващите издания на изложенията Intec и Z
- Subcontracting Fair, които ще се проведат паралелно от 7 до 10 март
2017 г. в Лайпциг, Германия. Както
Инженеринг ревю вече ви информира, Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) като
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официално представителство на Лайпцигския
панаир за България организира общ български
щанд на международния
панаир за поддоставчици
на части, компоненти,
модули и технологии Z
2017.
През миналата година
тандемът изложения отбеляза най-добрия резултат в историята си 1433 изложители от 33
страни представиха своите нововъведения, които привлякоха посетители от над 35 страни.
Организаторите очакват в следващото издание на Intec и Z добрият
курс да бъде продължен. „През 2017
г. успешният съюз между Intec и Z изложенията отново ще бъде водещото браншово събитие в областта на
металопреработката, което ще

даде среща на специалисти от Германия и цяла Европа“, обясни Маркус
Гайзенбергер, управител на Лайпцигския панаир.
Двете изложения ще отразят
съвременните технологични тенденции, като се спрат на теми като
строителство с леки материали, Индустрия 4.0, автоматизация, ресурсно-ефективно производство, както
и кумулативна изработка. Съпътстващата програма включва редица
конференции, форуми и международни работилници.
Лайпцигският панаир е сред 10-те
водещи немски изложения и сред 50те в световен мащаб. Центърът
разполага с изложбена площ от 111
300 кв. м и свободна площ от 70 000
кв. м. На територията му годишно
се организират 40 изложения, около
100 конгреса, многобройни корпоративни мероприятия и събития с около 10 000 изложители и 1,2 млн. посетители от цял свят.
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ЛД е наш партньор заради
общата ни пазарна философия
Лука Трсар, мениджър продажби на филтри
и сепаратори, OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana,
пред сп. Инженеринг ревю
Моля представете накратко компанията
OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana на читателите
от българската индустрия.
OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana е основана през 1988 г. В началото дейността ни беше фокусирана върху компресори, но
поради създаването на различни връзки на италианския и
германския пазар, решихме да се пренасочим към други продукти. Започнахме с производство на компоненти за подготовка на сгъстен въздух и се съсредоточихме не върху компресори, а върху всичко необходимо за тях. Развивахме се през
всички тези години и в момента сме с персонал от 170 души,
имаме оборот от близо 14 млн. евро. През миналата година
отбелязахме ръст от около 25% във всеки от сегментите.
Най-важното е, че всички наши продукти се произвеждат в
Любляна, което ни прави независими от други доставчици.
Имаме представителства в 70 държави на 5 континента и в
момента развиваме дистрибуторската мрежа.

Каква е историята и организацията на
партньорството Ви с ЛД?
Партньорството ни с ЛД, които са наш дистрибутор в
България, започна преди 3 години. Решихме се на тази
стъпка, защото тяхната философия съвпада с нашата при работата с клиенти те се стараят не само да направят продажба, но да намерят решение на проблема на клиента. Винаги избираме дистрибутори с най-високо ниво
технически познания и с които имаме еднакъв подход.

Как оценявате пазара си тук в България?
Бях доста изненадан при първото си посещение преди 2
години. Видях много строителни обекти, което винаги дава
положителна референция за един пазар. Това беше доказателство, че са налични строителни компании, производители, възможности за съвместни инвестиции с други фирми и за работа с някои големи производители в София.
Нивото на организация на производството е много добро
като в другите европейски страни. Според мен допълнителна полза за нас е, че нашите големи конкуренти не се
концентрират върху малки държави. Все пак, мнението ми
е, че българският пазар определено има потенциал.

Кои от продуктите и технологиите, които
компанията предлага в България са найинтересни и привличат най-голямо
внимание?
Нашият дистрибутор в България покрива цялата ни
продуктова гама - от прости филтри, които се използват
във всеки гараж, до много сложни системи за процесна
филтрация, прилагани например в производството на напитки или в нефтохимическата промишленост. В момента продуктовият ни каталог е доста изчерпателен и
включва усъвършенствани адсорбционни изсушители, за
продажбата на които се изискват много познания. Подходът ни с нашия дистрибутор тук е да отидем при клиента, да му представим новата технология, но и да обхванем цялата система, т.е. да му посочим къде е проблемът
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в производството му и да му кажем: Имате такива големи загуби, защото системата Ви не работи както трябва.
Ние можем да Ви предложим решение, с което ще възвърнете инвестициите си за една или две години".

Какво беше посланието на презентацията
Ви и кои са предимствата на инвестицията
в такава система?
Разбира се, център на презентацията ни беше пестенето на енергия. Обсъдихме нуждата от промяна във възгледите на хората, тъй като обикновено единственото нещо,
което искат, е да закупят компресор. И толкова. Сега обаче
те могат да изчислят колко ще спестят, ако извършват
подходяща поддръжка, ако правилно сменят филтърните
елементи, защото в резултат на това могат да се спестят между 10 и 15% от електроенергията. Това означава
спестяване на 2-5 хил. евро, само благодарение на смяната
на един елемент, струващ 100-200 евро. Това беше и посланието ни. Показахме на клиентите правилния начин за измерване на спестяванията и защо са необходими смените
и осигуряването на поддръжка, които им гарантират, че
компресорът и компресорната система ще работят в
тяхна полза. Те имат производство, за реализирането на
което се нуждаят от компресор.

Бихте ли ни разказали за последните
технически тенденции и какво можем да
очакваме от технологичното развитие в
близкото бъдеще?
Инвестираме доста средства в разработка - при нас
работят 20 инженери, които непрекъснато търсят нови
материали, производствени процеси и продукти. Сега сме
се съсредоточили върху адсорбционни изсушители, което е
част от бъдещата стратегия на компанията ни - да редуцираме всички загуби и да предлагаме най-добрите продукти на пазара. Продължавайки в тази насока, ние се
стремим да намалим в максимална степен всички разходи,
които не са необходими за производствения процес.
ЛД ООД
София 1592, бул. „Асен Йорданов“ 5
тел.: 02/ 931 97 30
www.ld-gmbh.com

май 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ТехноЛогика
стана официален
представител на
Dassault Systеmes
ТехноЛогика обяви новото си партньорство със световния лидер в сферата на интегрираните софтуерни
решения за инженерно проектиране Dassault Systеmes
(3DS) на специално организирано събитие, което се проведе на 20 април т. г. във Фабрика 126, София.
ТехноЛогика е официален представител на Dassault за
българския пазар и разполага с правата да разпространява пълната гама от продукти на международната компания, в чието портфолио са включени системите CATIA,
SIMULIA, ENOVIA, DELMIA, EXALEAD, 3DVIA, SOLIDWORKS
и др.

Софтуерните платформи и продукти на 3DS осигуряват на клиентите широк набор от средства за създаване и развитие на техните продукти в пълния им технологичен цикъл – от идейния проект, през цялостния процес на екипно проектиране, надеждни симулации на поведението им в реални условия, до генерирането на пълната информация за производство и неограничени възможности за развитие на следващи версии.
„Продуктите на Dassault Systеmes спомагат за лесното и бързо разработване на иновативни проекти, което специалистите в индустриите оценяват като все
по-голямо предизвикателство. Това е забележителна и
отворена за надграждане платформа, която предлага
богатство от функционалности и възможности за усъвършенстване, надминаващи очакванията на българските инженери“, отбеляза в словото си собственикът и
изпълнителен директор на ТехноЛогика Огнян Траянов.
Според Ели Бойкис, регионален търговски мениджър на
Dassault Systеmes за Балканите, Гърция, Израел и Турция,
в момента тече силна трансформация на световните
пазари по отношение на иновациите. „Ние вярваме, че
ТехноЛогика е точно компания, която носи духа на тази
трансформация в България“, категоричен бе Бойкис. По
време на събитието на живо бяха представени и възможностите на платформата 3DEXPERIENCE.
От 1998 г. ДиТра, CAD/CAM център на ТехноЛогика, е
официален представител на DS SOLIDWORKS, част от
Dassault Systеmes. ДиТра традиционно е сред отличаваните партньори на решението, а през 2015 г. бе удостоена с наградата SOLIDWORKS Club 100%.
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РАИС започна
изграждането на
нова производствена
база в Пазарджик
Н

а 15 април т. г. водещата компания за производство на металорежещи и металообработващи машини с ЦПУ – РАИС, официално даде
старт на строителството на своята втора производствена сграда. В
местността Мараша, в близост до
действащата производствена база
на фирмата, символично бе направена първа копка на съоръжение с РЗП
3800 кв. м. Строителните дейности са поверени на местните фирми
Реал-М и Металика.
Специални гости на събитието
бяха областният управител Трендафил Величков и заместник областният управител Гинче Караминова,
кметът на Пазарджик Тодор Попов,
председателят на Сдружението на
предприемачите Евтим Янев, както
и общински съветници и приятели на
компанията.
В своето слово управителят на
РАИС инж. Нишан Бъздигян приветства всички присъстващи и изрази радостта си от старта на проекта
толкова скоро след откриването на
представителство на компанията в
Хърватия. "Както виждате ние не
стоим и ден без работа, строителството фактически е започнало, основите на оградата на терена вече
са положени, но за нас е важно да получим Божията благословия за начинанието ни", каза още инж. Бъздигян.
„Планираме да изградим два термоконстантни цеха, подходящи за
монтаж на машини с ЦПУ. В базата
ще има и административна сграда
на две нива, като на първото ще е
разположен шоурум с изложени в него
металорежещи машини от производствената гама на предприятието,
както и две конферентни зали, една-
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та от които е за 200 човека. На
втория етаж на сградата ще бъдат
изградени офис помещения“, сподели
той.
По време на церемонията стана
ясно, че проектът ще се реализира
на два етапа - първият цех се очаква
да бъде готов до август, а цялостно
обектът трябва да е завършен до
края на 2017 г. Управителят на компанията заяви, че по план ще бъдат
разкрити около 100 нови работни
места, като първите наети вече се
обучават в РАИС.
Трендафил Величков поднесе поздравления както от свое име, така
и от името на министъра на иконо-

миката Божидар Лукарски и пожела
успех на предстоящото изграждане.
Кметът на Пазарджик Тодор Попов
подчерта ролята на фирма РАИС и
лично на инж. Бъздигян за развитието и просперитета на града и заяви,
че именно подобни производства са
гръбнака на икономиката в района.
Първата копка бе направена от
багер. „Привърженик съм на механизираните, даже на роботизираните
дейности - в машиностроенето вече
ги използваме активно, затова ще се
възползвам от услугите на багера“,
сподели управителят на фирма РАИС
и пожела на строителите спорна
работа.
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Siemens представи
решения за изграждане
на индустриални
комуникационни мрежи
Н

аправления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и
Задвижвания на Siemens България
организираха семинар на тема „Индустриална комуникация и демонстрационен камион PROFINET 2016“ в
края на март т. г. Събитието се
провежда за първи път в България,
като освен в София, гостува и в Пловдив. То събра повече от 140 души и
премина при много голям интерес в
двата града.
Основна цел на семинара бе запознаване на инженеринговите фирми и
крайни клиенти с продуктовата гама
на Siemens за реализиране на цялостни решения за изграждане на индустриални комуникационни мрежи. Специалисти от компанията представиха
комуникационните решения по стандарт PROFINET като основа за развитие на индустриалната комуникация
в посока Industry 4.0; новости в продуктовото портфолио на Siemens за
индустриална автоматизация, поддържащо комуникационен протокол
PROFINET; новите оптимизирани решения за отдалечен мониторинг и
контрол на системи и съоръжения
(RTU 3030 C, Sinema Remote connect);
информация за нововъведенията в
новата версия на софтуера за мениджмънт и поддръжка на индустриални мрежи, суичове и крайни устройства – Sinema Server v.13.
Гости на семинара бяха клиенти и
партньори на двете направления,
представители на инженерингови
фирми, крайни индустриални клиенти,
машинопроизводители, преподаватели и студенти в ТУ (София и Пловдив).
Най-голям интерес сред гостите
предизвика посещението на специал-
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ния демонстрационен камион
PROFINET. Той гостува за първи път
в България и пристигна специално за
участие в семинара. В него посетителите можеха да видят системи за
управление (PCS 7, Win CC Professional
v.13), реализирани по комуникационния стандарт PROFINET, базиран на
Standard Ethernet (IEEE 802.3), Sinema
Server v13 и Simatic S7-1200/1500,
мобилен панел MP277 IWLAN,
SINAMICS S/G, SCALANCE X204-2FM/
X308-2M/S615, SIMATIC ET200SP,
SITOP PSU8600 и др.
В PROFINET камиона бяха организирани демонстрации, които запознаха гостите с решенията на
Siemens за изграждане на системи за
индустриална автоматизация, базирани на тези продукти. За да представят на практика ползите от
PROFINET, всички устройства в камиона бяха свързани чрез индустриален
етернет.
„Предимствата на използване на
водещия в световен мащаб комуникационен стандарт PROFINET са многобройни. Основите са интегриране
на интелигентни входно-изходни устройства и online системна диагностика; достъп до крайно устройство
от два контролера; увеличена мрежова работоспособност чрез Media
Redundancy Protocol (MRP); изграждане на системи със сейфти функционалност чрез PROFIsafe; енергийна
ефективност чрез PROFIenergy; надеждна и бърза комуникация (до 10
Gigabit/s); IRT (Isochronous Real Time)
комуникация за бързи и прецизни процеси (например в машиностроенето)“, сподели Никола Петков, мениджър продажби в направление Процесни индустрии.

май 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2016

21

събития

Рекорден брой
гости посетиха
Отворените
врати на Hermle
Н

ад 2800 специалисти от 1200
фирми посетиха тазгодишното издание на Отворените врати на
Hermle, които се проведоха от 20 до
23 април т. г. в завода на компанията в Госхайм, Германия.
По традиция посетителите се
информираха за най-новите тенденции от областите фрезоване, струговане и генеративно производство.
За четири дни над 800 чуждестранни гости посетиха изложението,
като най-големите групи очаквано
бяха от Чехия, Италия, Испания, Русия, Холандия, Дания и Турция. Сред
гостите имаше и специалисти от
Япония, Индия и САЩ и други европейски държави.
Над 20 интересни детайла от
най-различни браншове показаха на
живо възможностите на продуктите на Hermle. Бяха демонстрирани
обработки на винт за кораб, джанта на мотор, компоненти за двигател, различни поансони и форми.
Бяха показани и класически шоу детайли като умивалник от 260 кг алуминиев блок, който накрая тежи
само 40 кг, турбина от титан с
диаметър 800 мм, вентилатор за
Porsche от 1959 г., които бяха обработени с висока прецизност и се
радваха на голям интерес от посетителите.
Най-голям интерес привлече новият модел 3- и 5-осев обработващ
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център на Hermle С 250. Най-големият обработващ център на Hermle С
62 U/ C 62 U MT (стругово-фрезова
версия) с възможност за обработка
на детайли до 2500 кг беше представен в Учебно-технологичния център
в нов преработен и усъвършенстван
вариант.
Посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо и с
високотехнологичното производство, монтаж, център за обучение и
на Hermle-Leibinger, дъщерната фирма на Hermle за автоматизация. В
многобройните презентации посетителите също се информираха за
последните новости около фрезоването.
Над 60 фирми взеха участие в
специалното изложение от областите металорежещи инструменти,
CAD/CAM, измервателна техника и
системи за управление. Като част
от темата Индустрия 4.0 бяха презентирани на живо режими на работа, тунинг на машината в зависимост от задачата за фрезоване,
функции за регулиране за покачване
на прецизността и производителността чрез интелигентни настройки на динамиката на машината и
инструменти за помощ и повече
прозрачност за потребителя.
Дъщерната
фирма
Hermle
Maschinenbau представи на своя щанд
иновативната технология МРА
(Metall-Pulver-Auftragsverfahren) с генеративно произведени детайли.
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Синхрон-С и Siemens проведоха
съвместен семинар
Съвместен семинар на тема „Съвременни тенденции при проектиране и
изпълнение на системи за пожароизвестяване, пожарогасене и интегрирани
решения“ проведоха Синхрон-С и Направление Сградни Технологии на
Siemens България на 19 април т. г. в
Съюза на архитектите в София.
В първата част на семинара Николай Стойчев, управител на СинхронС, представи предлаганите от компанията системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
„Предлагаме уникални решения за
области с висок или специфичен пожарен риск, каквито има в промишлени предприятия, логистични складове, дейта центрове и високи сгради“, сподели г-н Стойчев.
По време на презентацията специално внимание бе обърнато на методите за ранна детекция на пожари – аспирационна димно-оптична детекция, пламъчни и искробезопасни
детектори, системи за газов анализ,
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SPOT и термографска детекция. Бяха
разгледани и характеристиките на
системи за пожарогасене с газ, водна мъгла пяна и прах, както и спринклерни противопожарни инсталации.
Акцент бе поставен на разработената от Синхрон-С хибридна система за пожарогасене. Емил Динев от
Националната браншова асоциация
„Пожарна и аварийна безопасност“
изнесе лекция на тема „Пожарна и
аварийна безопасност“.
Втората част на събитието бе
посветена на решенията на Siemens
в областта. Александър Стоянов,
ръководител на направление Сградни
технологии, и Красимир Кръстев, инженер системи за сигурност и пожарна безопасност, представиха пожароизвестителна система Cerberus PRO,
тенденциите при управлението на
ОВК системи, системи за газово пожарогасене, както и последното поколение софтуерна платформа за
интеграция на системи за сигурност

и безопасност Cerberus DMS. Сред
предимствата на системата
Cerberus PRO бяха посочени опростеният и компактен дизайн, улесняването на процесите на проектиране,
управление и поддръжка на обекта
чрез дистанционен достъп за контрол и управление, както и високата
надеждност на детекция и имунитет
към измамни явления чрез Siemens ASA
technology. При представянето на
платформата Cerberus DMS бяха изтъкнати преимуществата й като
гарантиране на повишена безопасност и непрекъсваемост на работните процеси, ниска експлоатационна
цена, възможности за разширение и
защита на инвестицията чрез адаптация към конкретните нужди.
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Мобилно продуктово шоу
за уплътнителни решения
на Trelleborg
Това е една от многото иновативни идеи на Trelleborg, имаща за
цел да направи една по-близка и
интересна връзка с клиентите,
като даде възможност на повече от
тях да се запознаят с продуктите
на компанията, подходящи за техните индустрии и последните иновации в бизнеса отблизо.
Ние гостуваме на клиентите си
с мобилен щанд, който е оборудван с
най-различни и съвременни презентационни средства. Целта е представяне на продукти и експертно
ноу-хау, пред възможно най-широка
аудитория, непосредствено на тяхна територия. Тази платформа дава
възможност на специалисти и инженери за кратко да се отделят от
ежедневието в офиса и да научат
повече за технологията на уплътняване от Trelleborg в интересната
обстановка на мобилния щанд, както и да зададат въпросите си към
нашите инженери лице в лице.
Пътуващото продуктово шоу за
уплътнителни решения на Trelleborg
за 2016 посещава компании на клиенти в над 20 страни сред които
Италия, Турция, България, Румъния,
Хърватия, Унгария, Австрия, Словакия, Чехия, Великобритания, Ирландия, Шотландия, Франция, Швейцария, Дания, Германия, Швеция, Финландия, Норвегия, Холандия, Франция, Испания.
Мобилното ни представяне може
да се приспособи към следните Индустрии / сегменти:
• Нефт и Газ
• Медицинска индустрия
• Фармацевтична индустрия
• Хранително-вкусова индустрия
• Корабна индустрия
• Селско стопанска техника
• Пътностроителни машини
• Металорежещи машини
• Пневматика
• Хидравлика
Мобилното продуктово шоу за
уплътнителни решения не изисква
никакви усилия от страна на клиен-
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тите, освен предлагане на място
от 50м2 за изграждане, а нашият
експертен екип в рамките на 2 часа
конструира и подрежда иновативното мобилно представяне на
Trelleborg.
На модерните дисплеи са изложени най-търсените и най-новите
продукти на Trelleborg за различните индустрии представляващи интерес за клиентите, където те
могат да ги видят, усетят, както
и да проучат в детайли. Нашите
неуморни инженери са насреща да
отговорят на всички въпроси.
Trelleborg България посети с мобилното си продуктово шоу
EMMERSON в Клуж-Напока, Румъния и ХЕС АД, Ямбол, България, които се явиха домакини на събитията, съответно на 11.4.2016 и
14.4.2016.
Мобилното продуктово шоу за

уплътнителни решения вече се е
доказало в Европа като един от
най-иновативните и успешни начини на взаимодействие между
Trelleborg и нашите клиенти, и
съдейки по отзивите им, е отличен
начин за изграждане и утвърждаване на добро сътрудничество.

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД
Бул. „Христофор Колумб“ 80, ет. 7 София 1592
Т: +359 (0)2 969 95 10; 969 95 99
Ф: +359 (0)2 968 90 01
e-mail: tssbulgaria@trelleborg.com
www.tss.trelleborg.com
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Трябва да бъдем много
горди с автомобилната
индустрия в България
Томи Вер Елст, генерален директор на
Сенсата Технолоджис, пред сп. Инженеринг ревю
Защо избрахте Пловдив за
отварянето на втория си
завод в България?
Град Пловдив става все по-привлекателна дестинация за бизнес цели
от когато и да било. Има много фактори за това. Градът наскоро бе избран за Европейска столица на културата за 2019 г. Също така по време
на годишната класация за „Най-добър
град за живеене“ Пловдив бе обявен и
за най-добър бизнес град, тъй като
брутният му вътрешен продукт се
увеличава с 12-13% годишно.
Икономическа зона Тракия е един
от най-големите инвестиционни проекти в България в момента, както и
за в бъдеще. В тази зона се очакват
инвестиции в размер на 1 милиард
евро. Повече от 51% от икономиката в региона разчита на производството и около 68 000 служители се
намират в този сектор, отделно
20 000 инженери и оператори на машини са заети в други индустрии.
Местоположението на икономическа зона Тракия е стратегическо,
защото градът е с много удобна геолокация в близост до важни железопътни пътища и европейски транспортни коридори, свързващи Европа,
Азия и Африка.
Инфраструктурата е много добре развита и мястото е близо до
града и летището.
Поради тези причини Сенсата
Технолоджис избра град Пловдив за
изграждането на втория си завод за
производство в страната и инвестира 40 милиона щатски долара.

включват производството на продукция за самолети, индустриални,
военни, тежкотоварни превозни
средства, отопление, климатизация
и вентилация, данни, телекомуникации, мореплаване и др. В по-голямата
си част нашите клиенти са големи
глобални компании, включително производители на оригинално автомобилно оборудване, базирани в Европа. В първата си фаза нашата продукция ще бъде насочена към RSA, PSA
и Continental пазарите (пазарите,
които боравят с определени мерки
за сигурност на продукцията). В покъсен етап ще добавим Volkswagen.

В кои световни пазари и клиенти ще прицелвате продукцията си?
Сенсата Технолоджис е добре диверсифицирана компания, която обслужва много пазари в допълнение
към автомобилния. Тези пазари

Разкажете ни повече за изграждането на новия завод.
Какви технологии и оборудване са използвани в сградните
инсталации?
Сградната конструкция е комбинация между стомана и бетон. Тъй
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Колко души са наети в новия
завод и търсите ли в момента технически професионалисти?
Вече имаме наети 150 души, работещи в новата ни фабрика. Броят
ще се увеличи през следващите няколко години до около1500 души. Винаги е предизвикателство да се наемат технически квалифицирани служители в условията на конкурентен
пазар на труда, какъвто е българският. Въпреки това, една от причините, поради които заводът ни се намира край Пловдив, е близостта до
Пловдивския клон на Техническия университет в София. Ние вярваме, че
това ще ни даде по-голям достъп до
квалифицирана работна сила и сме
уверени, че ще бъдем в състояние да
намерим най-талантливите хора, за
да обслужват клиентите ни в цяла
Европа.

като голяма част от продукцията ни
се изработва в чисти помещения и
при стриктно определени условия
като температура и влажност на
въздуха, то те се контролират автоматично. Нашето производство
има нужда от високо и ниско налягане на въздуха, специални газове и
дестилирана вода. Освен нормалната нужда от електричество, всички
тези специфики водят до сложни
комунални изисквания в нашата сграда. Имаме също пречиствателни
станции за битови и промишлени
води.
Какви са впечатленията ви
от автомобилната индустрия в България и в Югоизточна Европа?
Ние трябва да бъдем много горди
с нашата автомобилна индустрия в
България. Имаме няколко фирми, опериращи на високо ниво като Visteon,
Melexis, IMI и др. С развитието на
продуктите, технологиите и процесите на фирмите тук в България
наистина се създава много добавена
стойност към автомобилната индустрия.
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Целта ни е ръст в
продадените площи и
повишена посещаемост
от България
Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център, и Михаел Йоханес, вицепрезидент
"Мобилност и логистика" на Messe Frankfurt, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Иванов, отскоро Интер
Експо Център (ИЕЦ) е официален представител на Messe
Frankfurt за България. Как досегашният Ви опит ще допринесе за успешната Ви
съвместна дейност?
Ивайло Иванов: От години сме в
бизнеса за създаване на международни изложения и разбираме целия процес на организация. Всяка година на
наша територия се провеждат 25
изложения и над 300 събития. Този
опит ни помага да консултираме правилно българските компании за това
как и в кои панаири да участват, за
да намерят нови пазари. Можем да
дадем съвети или да изработим детайли като щанд, визия, рекламни
материали, които са в основата на
успешното представяне на компаниите по време на изложение.
Кои са конкурентните предимства, благодарение на които Интер Експо Център бе
избран за партньор на Messe
Frankfurt?
И. И.: За Messe Frankfurt бе много
важно да намери стабилен и сигурен
съюзник, с когото да работи дългосрочно. Ние разполагаме с достатъчно ресурси и знания, тъй като покриваме широк спектър от стратегическите сектори на икономиката,
познаваме компаниите и поддържаме добри отношения с браншовите
организации и държавните институции. Всичко това ни дава възможност
да развием потенциала на фирмите,
които участват в панаирите на
Messe Frankfurt.
Какви цели си поставяте като
официален представител на
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Messe Frankfurt в България?
И. И.: Първата ни цел е да съдействаме за растежа на продадените
площи и посещаемостта на българските компании, което рефлексивно
ще помогне и за изкачването на
България в класацията по участия на
Messe Frankfurt, засега сме на 39-о
място.
Ще насочим усилия и към информиране на фирмите за всички панаири
на Messe Frankfurt, които не са само
във Франкфурт. Компанията организира около 100 търговски изложения,
63 от които се осъществяват извън
Германия, на повече от 37 места по
целия свят.
Как ще бъде организирана
дейността Ви тук с оглед на
новото партньорство?
И. И.: Наши екипи ще се занимават
с консултацията на български фирми,
които желаят да участват в панаирите, и ще посещават голяма част
от тях, за да съдействат на компаниите и да подпомагат колегите от
Messe Frankfurt.
Г-н Йоханес, какви бяха критериите, по които определихте
Интер Експо Център за официален представител на
Messe Frankfurt в България?
Михаел Йоханес: През април т. г. в

лицето на ИЕЦ открихме идеалния
търговски партньор, с повече от 50
години опит в организирането на
изложения, конгреси и конференции.
Екипът на Интер Експо Център разполага с отлични контакти с асоциации и разпространители, които ние
ще продължим да развиваме. ИЕЦ
също управлява един от най-модерните изложбени и конгресни центрове в България.
Какви са очакванията Ви от
това ново партньорство?
Върху кои от проектите Ви
смятате, че ще се отрази
положително?
М. Й.: С нашите световни марки
събития и концепции за събития на
местно ниво ние отваряме нови пазари за клиентите ни. Българските
компании все по-често използват
нашите търговски изложения за разширяване на международните си бизнес дейности. За да продължим тази
тенденция, е важно да имаме силен
търговски партньор, който се е
утвърдил трайно на българския пазар. Със своите професионализъм,
отдаденост и отлични връзки
екипът на ИЕЦ ще допринесе в значителна степен за успешните събития на Messe Frankfurt в световен
мащаб.
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Водеща тенденция
е създаването на
по-интелигентни
и сигурни продукти
Владимир Лазаров,
управител на ВиВ Изоматик,
пред сп. Инженеринг ревю
ВиВ Изоматик е добре познат доставчик на решения в областта на електрообзавеждането и
автоматизацията. Какви са последните акценти от вашите партньори, представени на Хановерския панаир?

Всяка година фирмите, с които работим, създават и
представят множество нови продукти на Хановерския
панаир. Глобалната тенденция е към създаването на все
по-интелигентни, автономни и сигурни продукти, все поадаптивни и лесни за работа и инсталиране.
Така например Phoenix Contact представи 4-то поколение захранващи модули, които са изключително надеждни и конфигурируеми, с NFC интерфейс. Основните предимства са SFB технология, превантивен функционален
мониторинг, статичен и динамичен boost, висока степен на устойчивост на смущения благодарение на вградена защита от пренапрежения и защита от пропадане
на напрежението - над 20 ms. Друга голяма новост е
облачна система за Profinet - ново поколение индустриални PC и дисплеи, модулни вложки за съединители с висока
степен на защита.
Голям интерес предизвикаха и новите защити от
пренапрежения и мълнии, интелигенти разширители за
Ethernet, позволяващи предаване на данните до 20 км по
обикновен 2-жичен меден кабел, директна клема за печатни платки, без необходимост от запояване и специални инструменти. Компанията предлага и новости за
собствениците на фотоволтаични паркове, за които е
разработен интелигентен модул, който автоматично
и сигурно изключва системата в случай на инсталиране,
на обслужване или при опасни ситуации.
Интерес предизвикаха и принтерите за маркировки,
както и новите ръчни инструменти. Бяха представени,
разбира се, и множество клеми с различни приложения.
За производителите на машини ще бъдат интересни
новите висококомпактни релета за безопасност, стандартни релета, компактни преобразуватели на сигнали
и програмируеми контролери.
LAPP KABEL е традиционно иновативна компания.
С какво предизвика интереса на посетителите
тази година в Хановер?

При нашия партньор LAPP KABEL най-актуалните ак-
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центи са кабели и кабелни аксесоари за хранително-вкусовата промишленост и притежанието на сертификат
ECOLAB. Това са OLFLEX ROBUST 200/215C кабелът, който е устойчив на всички видове почистващи препарати, познати до момента, SKINTOP HYGIENIC, който е
кабелен вход (щуцер), направен от неръждаема стомана,
има IP69 – 10 bar и е със специален дизайн, без остри
ръбове. Новост е и защитната тръба SILVYN ELT, която
се предлага в 9 различни размера от Ф10 до Ф50.
При сградната автоматизация практичността е
решаващ конкурентен фактор - точно това е причината новият кабел ОLFLEX SMART 108 да е перфектното
попълнение – пожароустойчив, съгласно директива IEC
60332-1-2, химическа устойчивост, температурен диапазон от -5 до + 70 °C, подходящ за гъвкаво използване
и сертифициран по VDE.
Отсега нататък 29 продукта в тази по-ниска ценова
гама ще се предлагат в стандартни дължини и опаковки
и с до 7 жила. В бъдеще Lapp ще използва тази гама, за
да се съсредоточи към нуждите на своите клиенти, като
предлага кабели на добри цени и бърза доставка.
В рамките на изложението GE представи новото поколение интелигентни прекъсвачи GuardEon.
Какви са техните предимства?

Интелигентните автоматични прекъсвачи с лят корпус GuardEon са разработени в тясно сътрудничество с
потребителите и са предназначени да работят при найтежки индустриални условия, като в същото време са
оборудвани с най-новото поколение защитни модули
PremEon G с вградена диагностика и интегрирана
ArcWatch технология. Прекъсвачите GuardEon ще се произвеждат в САЩ, а комерсиализацията им в цял свят ще
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започне през третото тримесечие на тази година.
С GuardEon, GE завършва цялостното обновяване на
гамата си защитни устройства, започнало преди няколко години с представянето на въздушните автоматични прекъсвачи EntelliGuard и обновяването на прекъсвачите Record Plus с интелигентни защитни блокове PremEon.
През последните години GE представиха и ново поколение модулни разпределителни табла Quixtra 630 и Quixra
4000, сертифицирани съгласно стандарта за комплектни комутационни устройства БДС EN 61439-2. В комбинация с интуитивния софтуер за конфигурация Power
Design и пълната гама защитна и комутационна апаратура на GE, Quixtra представляват гъвкаво и ефективно
решение за изграждане на електроразпределителни уредби ниско напрежение с номинален ток на шинната система до 4000 А.
При миниатюрните автоматични прекъсвачи водеща
новост са устройствата от серията UNIBIS, при които
габаритните размери са намалени наполовина - прекъсвач
в корпус един модул 18 mm може да комутира два независими полюса с номинален ток до 40 А. До момента GE
са единственият производител в света, който предлага такова решение.
Промениха ли се пазарните търсения в последните години в секторно отношение и в чисто технологичен аспект?

Пазарът навсякъде е динамичен - променят се както
изискванията и желанията на клиентите, така и профилът
на конкуренцията. Стремежът на всеки клиент е да получи най-добро съотношение цена-качество за компонентите, които влага в своите изделия, което да отговаря на
характеристиките и предназначението на крайния продукт. В условия на силна конкуренция е много важно клиентът да е наясно каква е добавената стойност, която
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получава, купувайки си даден продукт. Стремежът ни е
клиентите ни винаги да са максимално информирани и да
им предлагаме възможно най-голям избор продукти, които да отговарят максимално на потребностите им.
В технологичен аспект търсенето също се променя.
Все по-широко в индустриалните системи за управление
навлизат информационните технологии. Освен това се
завишават изискванията по отношение на безопасната
работа, сигурността и надеждността на съоръженията.
Търсят се по-интелигентни и сигурни решения, отговарящи на европейските и световни норми за безопасност.
В България търсенето на иновативни продукти следва световните тенденции вследствие на все по-голямата интеграция на българското производство с европейското. Освен високотехнологични, интелигентни продукти, които помагат за подобряване ефективността, надеждността и сигурността на производството, клиентите все по-често търсят цялостни решения.
Как компанията отговаря на динамично променящите се очаквания на пазара в контекста на
все по-нарастващото влияние на Индустрия 4.0?

Все по-често се говори за Индустрия 4.0. Германското правителство е създало проект Индустрия 4.0, който се реализира съвместно от Германската търговска
асоциация BITKOM, VDMA и ZVEI. Повечето фирми, на
които сме представители и дистрибутори за България,
участват активно в него.
Понастоящем в проекта участват повече от 80 различни организации и над 7000 фирми. Основа за утрешното интелигентно производство е използването на консистентна цифрова информация. Например, технологичната мрежа от Eplan, Rittal и Phoenix Contact реализира
консистентен автоматизиран процес от цифровия продукт през инженеринга до неговото производство.
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Електроника за
автомобилостроенето

И

Стефан Куцаров

зползването на електронни системи в автомобилите е с повече от 50-годишна история, но през
последното десетилетие то придоби внушителни мащаби и с основание се наложи терминът автомобилна електроника. Благодарение на нея,
към подобряването на основните параметри на автомобилите (работа
на двигателя, разход на гориво, сигурност на движението) се прибави
втора група – за по-добър комфорт
на пътуващите, осигуряване на развлечения и комуникационни възможности. За мащабите на автомобилната електроника е достатъчно да се
спомене, че през 2016 г. се очаква
произведените за нея интегрални
схеми (ИС) да са на стойност около
28 милиарда USD. Сравнително тежките условия за работа на автомобилната електроника налагат повисоки изисквания към ползваните в
нея електронни елементи, възли и
устройства, за които са в сила специфичните стандарти AEC-Q100, ISO
26262 и TS 16949. Същевременно,
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все повече производители на електронни прибори предлагат допълнителни разновидности на своите компоненти в съответствие с първия
стандарт, а в каталозите им
присъства специализиран раздел за
тях. През 2010 г. автомобилната
електроника е била около 30% от
цената на произвежданите автомобили, а за 2030 г. се очаква тя да
достигне 50%.
Увеличаването на дела на електрониката в системите на автомобила
вече влиза в противоречие с максималната осигурявана мощност (около 3 kW) от 12-волтовите оловни
акумулатори и затова се очаква преминаването към 48-волтови бордови
ел. системи, които ще осигуряват
мощност до 10 kW при аналогичен и
по-малък диаметър на захранващите
кабели. Първите изделия на автомобилната електроника с работно напрежение до 48 V са вече на пазара.

Двигател
В този раздел се дават сведения
за автомобилната електроника, необходима за работата на алтернатора в автомобили с двигатели с

вътрешно горене, за контрол на акумулатора, на нивото на горивото в
резервоара, на течностите в други
системи.
Предназначението на алтернаторите е да осигуряват по време на
движение на автомобила постоянно
напрежение за зареждане на акумулатора и работата на всички консуматори на електроенергия. За нормалното им функциониране в съвременните автомобили се ползват ИС,
пример за каквато е CR719 на Bosch
с външен вид на фиг. 1а. Алтернаторът, заедно с трифазен мостов
токоизправител, осигурява постоянното напрежение, което захранва ИС
чрез прилагането му между изводи 4
и 8. За следене на работата на алтернатора са предвидени изводи 1,
6 и 7, към 2 се свързва контролна
лампа, а 3 и 5 не се използват.
За осигуряване на максимално дълъг
експлоатационен срок на акумулатора се ползват специализирани ИС
(Intelligent Battery Sensor) за непрекъснато измерване на напрежението му,
консумирания от него ток и температурата му, като същевременно се
оценява наличното количество елек-
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a
в

Фиг. 1.

б

тричество (State of Charge) и състоянието му (State of Function). Примери
са ZSSC1956 на компанията ZMDI
(вече част от IDT) и ADuC7036 на
Analog Devices, предназначени за 12волтови акумулатори. За контрол на
работата на акумулатори с напрежение до 80 V е предназначена ИС
LT2940 на Linear Technology, която
измерва тока и доставяната от него
мощност при зареждане и разреждане. Същият производител предлага и
ИС LTC2944 за контрол само на за-
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реждането на акумулатори до 60 V,
като измерва напрежението, тока и
температурата им заедно с наличното количество електричество
(Coulomb Counting).
Предпазването от повреда на
свързаните към електрическата система на автомобила прибори от
грешно присъединяване на акумулатора (размяна на полярността Reverse Battery Protection) се осъществява от модули, поставяни във
веригата между тях. Такъв е
РМР9498 (фиг. 1б) на Texas Instruments, който има поведение на
прекъсната верига при обратно
свързване и при напрежение и ток на
акумулатора над определена стойност.
Освен контрола на наличното количество гориво, за нормалната работа на други системи (спирачна, охладителна) е необходимо постоянно
следене на нивото на течността в
техните резервоари. То се осигурява от сензори за ниво (Liquid Level
Sensor), типични представители на
които са приборите, произвеждани
от Standex Meder. Основният принцип на действието им е изяснен на
фиг. 1в – по вертикален пластмасов
прът (с дължина обикновено 10-25

cm) течността движи постоянен
магнит, който задейства най-близкия рид-контакт (нормално отворен,
нормално затворен или превключващ) и отчита съответното ниво.
Максималният ток на контактите
обикновено е до няколко ампера, а
максимално допустимата температура на течността в някои модели
(например LS05) достига 200 °С.
Подобна е LLN Series на Honeywell,
която удовлетворява изискванията
на IP67 и включва защити от напрежение над определена стойност и
смяна на поляритета му. За контрол
на нивото на течността за спирачките обикновено са достатъчни два
контакта (КSS Series на Standex
Meder) за минималното и максималното й ниво.
При управление на работата на
помпите за впръскване на гориво се
ползват сензори за налягане (Pressure
Sensor), каквито са HSC Series и SSC
Series на Honeywell, позволяващи измерване на твърде малки налягания.

Каросерия
Сред свързаните с нея приложения
на електрониката са функционирането на вратите, системите за охрана и външното осветление.
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Врати. Идея за структурата на
електронния им блок е дадена на фиг.
2. Управлението се осъществява чрез
контролера Contr, представляващ самостоятелна ИС, например ST72F561
на STMicroelectronics. На нея се подават сигнали от бутоните на командното табло (Keyboard) KB за движение на прозорците на двете предни
врати, заключването им и завъртане
на огледалата за обратно виждане,
като всяка от тези функции се осъществява с един или два постояннотокови електродвигателя в блока
МС, задействани от вградената в
него ИС L9950. Блокът обикновено
задейства и различни лампи, например
при отваряне на врата и за осветяване на стъпало. Контролерът допълнително може да включва нагревател за отстраняване на заледяването на стъклата, а с LIN е означена
неговата връзка с бордовия компютър чрез допълнителна ИС L9638.
Системи за охрана. Най-често използвани са два типа, първият от
които се задейства при механично
въздействие върху колата и включва
звукова и светлинна аларма, и евентуално изпращане на съобщение до
собственика. Ефективен начин за
осъществяването й е чрез ИС на
акселерометър, който дава електрически сигнал при извеждане на колата от неподвижното й състояние.
Сред подходящите примери за такъв
е ADXL313 на Analog Devices, който
реагира при отклоняване в произволна посока. Вторият тип позволява
достъп до колата само чрез дистанционно устройство (Key Fob),
съдържащо точно определен код (двоично число, обикновено 128b). Класическата разновидност е задействане чрез натискане на бутони на дистанционното (Remote Key Entry).
Връзката между него и колата може
да е еднопосочна или двупосочна, а
за реализацията й Silicon Labs произвежда ИС Si4010 (предавател в дистанционното), Si1000 (приемо-предавател с микроконтролер в колата) и
множество други. С аналогично приложение е Car Access Product Family
на Texas Instruments, включваща 16
ИС. Сред тях е драйверът TPIC84125Q1 за захранване на предавателните
антени, създаващи електромагнитно поле (честота 125 kHz) във и около колата, приемо-предавателят
CC1101QRHBRG4Q1 за връзка дистанционно - автомобил в един от
честотните обхвати 315 MHz, 433
MHz, 868 MHz и 915 MHz,
RF430F5978, съчетаваща възможностите на предните две и приемо-
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Фиг. 2.

предавателят CC2541-Q1 за обхвата на Bluetooth (2,4 GHz) с вграден
микроконтролер.
Още по-висок комфорт при ползването носят системите от втория
тип с наименование PEPS (от Passive
Entry Passive Start), които не изискват
при работата си физически контакт
на ползвателя с дистанционното
(достатъчно е то да се носи в джоба или чантата). Действието им се
основава на наличието на споменатото поле във и около колата (реално то е налично до 2-3 m), създавано
от предавател и 4-6 антени в нея, и
един от типичните примери е системата на Atmel. Тя е с няколко функции и за реализацията й се предлага
набор от ИС, като полето се създава от ИС на предавател АТА5972С.
Първата функция е само за отключване на вратите (Passive Entry), като
е достатъчно приближаване до колата, при което частта от системата в колата започва да търси дистанционно със своя код и при откриването му те се отключват. Подобно е включването и спирането на
двигателя (Passive Start/Stop) – при
натискане на необходимия за това
бутон в колата системата установява наличие на дистанционно в нея
и изпълнява операцията. За връзка с
дистанционното на разстояние до
30 m се използва високочестотно
електромагнитно поле със споменатите честоти, създавано от ИС
АТА5831. Добре познатият стремеж за свеждане до минимум на постояннотоковата консумация на
приборите с батерийно захранване
не отминава дистанционните на
PEPS. Нормалният им режим е на
„очакване“ (Sleep Mode) с нищожна
консумация и те се активират (Key
Fob Wake-Up) само при наличие на
нискочестотно поле. Друга съществена особеност е определяне на
местоположението на дистанционното (Key Fob Location) спрямо това
на колата (в нея и отвън на определено разстояние). Това се осъществява, като дистанционното измерва
интензитета на нискочестотното
поле и изпраща резултата към съответния блок на частта от системата в колата.
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Фиг. 3.

Външно светодиодно осветление
(Exterior LED Lighting). От многобройните предимства на светодиодите
две са особено съществени за автомобилите - дългият експлоатационен срок (над 10 пъти по-голям от
този на източниците с нажежаема
нишка) и голямата издръжливост на
вибрации, увеличаваща експлоатационната сигурност. Първите им приложения бяха за мигачи, стопове и
габарити, но появилите се преди
няколко години мощни LED с достатъчно голям интензитет на излъчваната светлина (High Brightness
LED) HBLED вече позволяват и реализацията на фарове (Headlight). Според
принципа на работа интензитетът
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на светлината им е правопропорционален на протичащия през тях постоянен
ток, което позволява чрез
електронно управление автоматично да се регулира
силата на светлината на
фаровете в зависимост
от околното осветление и
наличието на насрещно
движение – това е добиващото все по-голяма популярност адаптивно предно
осветление (Adaptive Front
Lighting) AFL. Малката излъчваща
площ на LED (до няколко mm2) налага
лампите да са със значителен техен
брой, без да е задължително всички
да светят едновременно. По този
начин посоката на лъча на фаровете
може да се променя – „къси“ (Low
Beam) и „дълги“ (High Beam) светлини, а при завиване винаги да е насочен пред колата. Към това трябва
да се прибави, че светлината на
фаровете е максимално близка до
дневната, което намалява умората
на водача при нощно каране, а тази
за дневните светлини (DRL) е със
студен бял цвят за по-лесно забелязване от останалите участници в
движението.

Структурата на системата за
външно осветление е показана на
фиг. 3, като за простота тя е само
за късите, дългите и дневните светлини. За всяка от тях има отделен
захранващ блок (LED Supply), свързан
към акумулатора VBAT. Управлението (включване, изключване и регулиране на интензитета на светлината) се извършва от микроконтролера Contr, който не е специализиран, а
има многобройни други приложения –
пример са сериите 8-битови PIC12F,
PIC16F и PIC18F на Microchip, които
осигуряват и възможност за следене на температурата на LED. Използват се и цифрови сигнални контролери като например dsPIC33 на същия
производител. От своя страна, Contr
получава необходимите данни от
централния контролер (Central Body
Controller) CBC, който осигурява работата на останалата електроника за
каросерията, част или изцяло на тази
за купето, като може да има и други
функции в зависимост от модела на
автомобила. По същия начин със самостоятелен захранващ блок работят фаровете за мъгла, мигачите и
други външни светлини. На фиг. 4 са
показани два характерни примера на
LED от OSRAM Opto Semiconductor -
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за 4,75–40 V, четворният МАХ16813 на същия производител, както и LM3406HV-Q1 на Linear Technology за 6 –
75 V, изискващ минимален брой външни елементи.

Купе

Фиг. 4.

а

б

фиг. 4а е такъв за фарове с пет LED и захранващ блок, а
на фиг. 4б е LA B6SP с кехлибарен цвят за габарити.
Две са основните изисквания към захранващите блокове – токът на LED да не зависи от напрежението на
VBAT и да имат малка разсейвана мощност, като последното определя ключовите стабилизатори като единствен принцип за реализация. Поради споменатото очаквано навлизане на 48-волтовите системи значителна
част от захранващите блокове работят с максимално
напрежение 60–80 V. В зависимост от съотношението
на напрежението на VBAT и осигуряваното за работа на
LED съществуват разновидностите понижаващи (Buck)
с напрежение върху LED под това на акумулатора, повишаващи (Boost) с по-голямо и понижаващо-повишаващи
(Buck-Boost) с по-малко или по-голямо напрежение върху
LED в зависимост от техния брой. Блоковете съдържат
ИС на драйвер (LED Driver, LED Regulator) и външни елементи, като много производители предлагат готови за
ползване модули. Примери за драйвери са LT3791 на Linear
Technology за акумулатори с напрежение 4,7–60 V, двойният (за две групи LED) МАХ16838В на Maxim Integrated

Една от основните цели пред електрониката в него е
улесняване на водача и подобряване на комфорта на него
и пътниците. През последните години интерфейсът „човек-машина“ (HMI) разшири класическите си индустриални приложения в посока на бита. Аналогичен процес се
наблюдава и в автомобилостроенето чрез създаването
на специализирани компютърни системи за водача
(Automotive HMI) с постепенното им разширяване и към
пътниците, превръщайки автомобила в тяхно временно
работно място (подробности по този въпрос могат да
бъдат намерени чрез ключовите думи UX Automotive и UI
Automotive).
Освен за споменатото вдигане и сваляне на прозорците водачите продължават да ползват механични бутони за регулиране на седалките и други подобни дейности. Описанията на тези бутони обикновено са в раздели
Telematics и Telematics Control Units на каталозите и друга литература. Вместо бутони на част от масово използваните дисплеи с докосване (Touch Screen) има съответните символи с прибавена допълнителна информация. Съществуват и многофункционални бутони с комбинирано (механично и с докосване) действие, като част
от операциите с докосване са върху самия бутон. Съвременна разновидност на таблото пред водача с необходимите контролни прибори е прожектираният върху
предното стъкло дисплей (Head-Up Display) HUD. Технологията DLP (Digital Light Processing) на Texas Instruments е
приложена за реализацията на HUD с опростена структура, показана на фиг. 5. Данните за изписване Data чрез
контролера DLP Contr задействат светодиодната матрица LED, която чрез оптичната система Optics прожектира цветното изображение върху дисплея Display.
Нарастващото приложение на дисплеи в автомобилите води до създаването на подходящи ИС. Примери са
МАХ9291 и МАХ9293 на Maxim Integrated за предаване
на видео, звук и управляващи сигнали с максимална скорост 3,12 Gbps по коаксиални кабели и усукани двойки с
дължина не по-малка от 15 m, което позволява и захранване на развлекателната система на задните седалки.
Към същия тип прибори (Display IC) спада серията TW88xx
на Intersil, като част от нея са видеопроцесорите
TW8834 и TW8836 за LCD дисплеи, преобразувателят
TW8809 на 24-разреден RGB формат в ITU-R BT.656, контролерът TW8819 за сравнително по-простия дисплей
на камерата за обратно виждане и видеодекодерът
TW9984.

Прибори с общо предназначение
Използват се във всички електронни устройства на
автомобила обикновено без значение за конкретните им
функции. Една от големите групи са постояннотоковите захранвания, а вероятно най-голямата им част са
понижаващите стабилизатори с преобладаване на ключовите без пренебрегване на ролята на линейните. Няма
принципни различия на действието им от тези в класическата електроника, но трябва да се подчертае широкият обхват на входното им напрежение. Съществува
огромно количество модели (някои фирми предлагат над
100), поради което тук ще дадем само няколко характерни примера.
Синхронни понижаващи стабилизатори са ISL78206 и
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Фиг. 5.

Фиг. 6.

специализираният за микроконтролери и процесори ISL78236 на Intersil,
LT8640 на Linear Technology с много
малки излъчвани смущения и
МСР16312 на Microchip, като последният производител предлага и линейния МСР1754. Нараства популярността на ИС с няколко ключови и
линейни стабилизатора заедно с такива за захранване на сензори, какъвто е CY325 на Bosch с допълнително
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вградени интерфейси LIN и CAN за
контрол на запалването. За подобни
ИС се ползва и терминът System
Basic Chip. Бързо нарастващата сложност на електрониката в автомобилите и свързаното с това увеличаване на физическия й обем налагат
вземането на мерки за неговото ограничаване. Принципите са както в
класическата електроника основно
чрез намаляване на броя на външни-

те елементи към ИС. Характерен
пример е стабилизаторът MPG4423
на Monolithic Power System с входно
напрежение 4–30 V, изходен ток 3 А,
размери 3x3 mm, изискващ само 8
външни елемента.
Друга група са микроконтролерите, като все повече производители
предлагат конкретно предназначени
за автомобилостроенето прибори с
3 основни насоки – за компютърната, за навигационната система и за
арматурното табло. От първата са
сериите R-Car Н3 на Renesas, като за
навигационната система са R-Car H1,
R-Car M1A и R-Car E1, а за таблото R-Car H2, R-Car M2 и R-Car Е2. Големите предимства на вграждането на
интерфейси в микроконтролерите
не отминава и автомобилостроенето – от 68-те модела на Silicon Labs
ще бъде отбелязан само C8051F546
c I2C, LIN 2.1, SPI и UART. Широкоразпространените Ethernet и USB бързо
навлизат в автомобилите. Типичен
пример за разработки в тази област
дава Microchip, която предлага контролери (Ethernet Controller), например
LAN89530, комутатора (Ethernet
Switch) LAN89303 и приемо-предавателя (Ethernet Transceiver) LAN88730.
Нуждите в автомобилите определят (засега) като достатъчен Hi-
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Speed USB 2.0, като Microchip има
хъбове (USB82514) и приемо-предаватели (USB83340). Чрез микроконтролери обикновено се извършва и управлението на конзолите за HMI, характерен пример за което е даден на
фиг. 6, като се използват 8-битови
(например серията PIC18F), 16-битови (dsPIC33F) и 32-битови (PIC32).
Разпространението на капацитивните сензори (не само за екрани)
с докосване доведе до създаването
на новия клас микроконтролери за
тях (Capacitive Sense MCU) като сериите C8051F7xx/8xx/9xx на Silicon
Labs. Друга подобна група са ИС за
инфрачервени сензори за обекти и за
околна светлина (Infrared Proximity
Sensor and Ambient Light IC), каквато
е серията Si11xx на същия производител.
Кондензаторите са масово използван пасивен елемент – един съвременен автомобил съдържа в своята
електроника около 3000 до 5000. За
удовлетворяване на тежките експлоатационни условия обикновено се
предлагат специализирани автомобилни кондензатори, като един от
масовите типове са многослойните
керамични (Multilayer Ceramic Capacitor) MLCC. Такива са PE Series и X7R
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на Samsung Electro-Mechanics за защита на входовете и изходите на устройствата от електростатични
разряди и високоволтовата серия
Flexiterm на AVX. За приложение като
прехвърлящи са предназначени полиестерните кондензатори Metalized
Polyester Capacitor от серия МКТ1820
на Vishay. На същия производител е
серията VCAS04A за защита на високочестотни блокове. В инверторите на автомобилите се ползват
мощни кондензатори (Power Film
Capacitor), позволяващи протичането
през тях на променливи токове от
десетки и стотици А. Типичен пример е HVC Series на Rubycon.
Все по-важни в съвременните системи за управление стават диодите
и MOS транзисторите от SiC главно
поради високата им работна температура съчетана с 2,5 пъти по-малкото топлинно съпротивление от това
на силиция. Сред типичните са диодът APT30SCD65 (максимален ток
30 А) и транзисторът APT70SM70S
(ток 70 А) на Microsemi. Диодите за
защита от отскоци на напрежението (TVS Diode) се използват за предпазване на комуникационните мрежи,
управляващи блокове, сензори и системи за развлечение. Характерни са

Фиг. 7.

сериите SMCJ-HR и SMDJ-HRA на
Littlefuse. Използват се и класически
предпазители (серия MICR02 на същия
производител) с токове 5–30 А за
нормална работа на устройствата.
Озвучаването на купето е с почти
100-годишна история (първият автомобил с радиоприемник е модел на
Chevrolet от 1922 г.), а днес в него се
ползват практически всички постижения на звукотехниката. Пример за
ИС на 4-канален усилвател клас D е
TAS5414C-Q1 на Texas Instruments,
идея за чието свързване е дадена на
фиг. 7 (показан е само един от 4-те
канала с неговия вход IN1 и изход
OUT1). Високоговорителят е свързан
през задължителния за този клас LCфилтър, а управлението се извършва
от съответния микропроцесор uP на
автомобила и интерфейса I2C.
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Серия ZENITH P на Scame за
работа в експлозивна среда
Scame предлага продукти, подходящи за монтаж в
среди с потенциален риск от експлозия, идентифицирани като Zone 1/2 и 21/22 и които попадат в области на приложение в съответствие с ATEX директивата (Европейска Директива 94/9 / CE и IECEx).

Серията ZENITH P
За ATEX-IECEx II 2GD приложения Scame предлага
предварително конфигурирани версии на кутии
ZENITH P с увеличена степен на сигурност, които са
специално произведени за потенциално експлозивна
атмосфера.
Гамата ZENITH P включва 19 типоразмера кутии,
произведени от армиран със стъклени влакна полиестер (GRP) с дебелина 4 мм. Полиестерът осигурява
отлична механична якост и продължителност на живота - този материал е изключително устойчив на
замърсяване, напълно неръждаем и е подходящ употреба при приложения с ниски емисии на дим и без халогени (LSZH).
Продуктите от гамата са наситени с въглерод, което помага да се намали повърхностното съпротивление на материала и следователно отстранява опасността от източници на възпламеняване, тъй като
не позволява създаването на искри от статично електричество.
Монтажните отвори са разположени в профила на
кутията, но са извън уплътнението. Дебелината на
стените е достатъчна, за да позволи входните от-
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вори да бъдат избаротени в стените на корпуса и това позволява добра алтернатива в сравнение с алуминия, неръждаемата стомана и желязото.

Приложение на ZENITH P
Кутиите могат да се доставят заедно с предварително монтирани клеми или задвижващи механизми, или като сертифицирана ненапълнена кутия. Във
втория случай, окончателната сертификация трябва да се предостави от страна на клиента, след като са монтирани необходимите компоненти.
Серията ZENITH P предлага сигурна защита за различни приложения, включително в промишлени и опасни среди, където са налице изключително неблагоприятни условия. Гамата е идеална за широк набор от
приложения, като например ОЕМ Приложения, системи за противопожарна защита, окабеляване на тунели, осветление, електроразпределителни и контролни кутии

Сертификация
Продуктите са преминали през лабораторни изследвания и притежават сертификат за безопасност,
одобрен от сертифициращите ATEX-IECEx органи.
Scame гарантира, че корпусите са произведени правилно и са съвместими със стандартите за безопасност. Правилната употреба на корпус системите по
тяхното предназначение е от съществено значение
за гарантирането на типа защита. Референтните
стандарти, на които отговарят продуктите от серията, включват IEC/EN 60079-0; IEC/EN 60079-11,
IEC/EN 60079-7 и IEC/EN 60079-31.
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Стандарти и
технологии за
за изпитване
на трансформатори
П

роизводителите на трансформатори и операторите в промишлеността винаги са облагодетелствани, когато при проектирането, производството, пусково-наладъчните
дейности и експлоатацията се прилагат нови технологии, подобряващи
качеството и надеждността на
електрооборудването. Сред начините персоналът, тестващ трансформаторите, да е в крак с новите
технологии, е да се следят дейностите на националните и международни регулаторни институции в
областта като Института на инженерите по електроника и електротехника (IEEE), Международната
асоциация за електрически изпитвания (NETA), Международният съвет
за големи електрически системи
(CIGRE) и Международната електротехническа комисия (IEC).

Стандарт IEEE C57.1522013
IEEE е най-голямата световна професионална асоциация, занимаваща се
с разработка на модерни технологични иновации и постижения в областта на електрониката и електротехниката. Комитетът по трансформатори на IEEE се среща през 2007 г. в
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Далас с идеята да ревизира съществуващото ръководство за рутинни изпитвания в областта, IEEE 62, Ръководство за диагностично изпитване
на електрооборудване в условия на
експлоатация – маслени силови трансформатори, регулатори и реактори
(R2005). По това време в областта
се използват огромен брой стари и
нови методики и практики за изпитване, които не са отразени в стандарта IEEE 62. Логично се създава
ново или ревизирано ръководство
като част от серията стандарти
C57. Стандартите C57 вече съдържат други, свързани с трансформаторите насоки, прилагани и контролирани от Комитета по трансформатори на IEEE. Новото ръководство
за диагностично изпитване на
напълнени с течност силови трансформатори, регулатори и реактори
в условия на експлоатация е гласувано и одобрено през 2013 г. Новата
система за изпълнение на диагностични тестове допълва старата, запазвайки съществуващите практики и
добавяйки нови методики, които не
са били включени на по-ранен етап.

CIGRE 445
Ръководството за поддръжка на
трансформатори CIGRE 445 пред-

ставя диагностична матрица с разделение между базови и усъвършенствани електрически изпитвания. В
тази публикация техниките за определяне на честотни характеристики във времевия и честотния диапазон са групирани като модерни електрически изпитвания с тези за измерване на частични разряди.
CIGRE са първите, които публикуват ръководства за методите за
определяне на честотните характеристики. През 2008 г. CIGRE публикува Технически бюлетин 342 – Оценка
механичното състояние на трансформаторни намотки посредством
анализ на честотни характеристики. Този документ е изключително
полезен и съдържа описание на принципите на FRA, считаните за найдобри практики за извършване на
периодични измервания, и насоки за
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разчитането им.
Също така CIGRE предприема мащабен проект за обследване на честотните характеристики на диелектричните компоненти в трансформатора, публикувайки през 2010 г.
Технически бюлетин 414 – Диагностика на диелектрични характеристики на трансформаторни намотки.
CIGRE предлага един подробен документ, описващ модела на диелектричните честотни характеристики
на трансформатора, най-добрите
практики за изпитвания и ръководство за интерпретация на резултатите.

IEC 60046
Серията стандарти IEC 60046,
изготвени от Технически комитет
14, покриват технически аспекти в
областта на трансформаторите.
Стандарт IEC 60046-1 е най-актуалната ревизия за силови трансформатори, а IEC 60046-18 разглежда методологията, най-добрите практики
и минималните изисквания за измервателните устройства, както и
предложения за форматиране на данните, получени при SFRA изпитване.
IEC 60046-18 включва и няколко
приложения. Приложение А обхваща
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начините на свръзки при измервания.
Приложение В третира факторите,
оказващи влияние върху FRA измерванията, като остатъчна магнетизация, използването на различни течности и нивото на течността в
резервоара, температурата и др.
Също така Приложение В включва
няколко примера за реални повреди по
намотките, открити при FRA изпитване. Приложение С разглежда приложимостта на FRA, а Приложение D
съдържа примерни конфигурации на
измерванията.

Усъвършенствани методи
за диагностициране на
трансформатори
посредством анализ на
честотните
характеристики
Целите и обхватът на всеки метод за анализ на честотни характеристики трябва да бъдат напълно
ясни преди избирането на най-подходящия за целта. Анализът на честотните характеристики или анализът
на честотните характеристики с
повишаване на честотата е изпитване за оценка на електро-механичното състояние на трансформатора чрез сравняване. Отклоненията

между честотните характеристики
показват механичните и/или електрическите изменения в активната
част на трансформатора.
Диелектричните честотни характеристики или спектроскопията на
честотни характеристики (FDS) е
изпитване за оценка на общото
състояние на изолацията на трансформатора, което определя следните параметри:
l процента на влагосъдържание в
твърдата изолация;
l проводимостта или коефициента
на разсейване на течната изолация,
коригиран до 25 °C;
l термичните характеристики на
диелектричните параметри при определени честоти, определящи точния коефициент на мощността или
корекцията на коефициента на разсейване, която не се основава на
табличните коефициенти на корекция, а на индивидуалната диелектрична характеристика на изпитвания
обект;
l наличието на замърсители, създаващи смущения в диелектричната
характеристика (известно още като
"нетипична диелектрична характеристика") .
По-задълбочен поглед върху всяка
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от техниките помага за разбирането на преимуществата им.

Анализ на честотните
характеристики
Съгласно теорията на управление,
поведението на линейна система с
един вход и един изход може да се
характеризира с импулсна характеристика или нейната функция на предаване. При силовите трансформатори физическата структура на
намотката може да бъде електрически изразена като сложен колебателен R-L-C контур с множество
последователни и паралелни комбинации на компонентите.
Входният променливотоков сигнал,
постъпващ от едната страна на
намотката при определена честота,
минава през сложния електрически
контур на намотката, като големината и фазата на изходното напрежение се измерват от другата страна. Честотата се покачва от 20 Hz
до 2 MHz. Обикновено, горна граница
от 2 MHz е достатъчна за силови
трансформатори, а магнитната верига реагира с ясен и възпроизводим
сигнал от 20 Hz до около 2 kHz, в зависимост от вида на трансформатора. IEEE и IEC са определили референтни граници на честотните характеристики за идентифициране на отделните части на трансформатора.

Диелектрични честотни
характеристики
Тази технология вече се използва
от много производители на трансформатори и техническо оборудване, които извличат големи ползи от
огромното количество информация,
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получена от уникалните и индивидуални диелектрични характеристики
на трансформаторната изолация.
Процедурата на изпитване е доста сходна с тази, която се прилага
за определяне коефициента на мощността или коефициента на разсейване. Основната разлика е широкочестотната лента, използвана от DFR
– обикновено от 1 kHz до 1 mHz.
Изпитването на трансформатори
се извършва при ниско напрежение
(върхово напрежение 200 V). В среда
с висока степен на интерференция с
усилвател на напрежението се увеличава отношението сигнал към
шум. Употребата на усилвател на
напрежението е от основно значение
за анализа на проходните изолатори
и измервателни трансформатори.
В трансформатор с две намотки
чрез DFR може да се направи анализ
на следните характеристики на изолацията: капацитет между високо- и
нисковолтови намотки; капацитет
между високоволтова намотка и
земя; капацитет между нисковолтова намотка и земя; капацитети на
проходни изолатори, но само ако в
проходния изолатор има приспособление за изпитване; DFR само на
маслени проби. Диелектричната характеристика дава подробна представа за изолационната система и
позволява диференциране между
състоянието на течната изолация и
състоянието на твърдата изолация.
Методът DFR продължава да се
усъвършенства. Част от това усъвършенстване е използването на
многочестотна измервателна система, която намалява времето на
изпитването с почти 40% само в

честотния диапазон. Времето за
изпитване е от основна важност за
крайните потребители. Извършващите изпитванията трябва да са
наясно с най-добрите практики на
DFR изпитвания като температурна стабилност на образеца и по
възможност не много ниски температури на изолацията, които водят
до удължаване времето за изпитване при много ниски честоти.
Топлинното влияние измества
диелектричната характеристика
към по-високи честоти при по-високи температури и към по-ниски честоти при по-ниски температури.
Това явление води до ново приложение - определяне термичните характеристики на диелектричните параметри като например коефициент
на мощността или коефициент на
разсейване. С други думи, DFR предоставя възможност за преминаване
от честотния диапазон към температурния диапазон на изолацията,
като може да се използва и за много
точна температурна корекция на
стойностите на коефициента на
мощността при честотата на захранващата мрежа или извън нея.
С развитието на техниката се
разработват нови технологии за
изпитване, като международната
общност трябва да проумее ползите и ограниченията им. Международните организации проучват процесите, като до съставянето и издаването на ново ръководство могат да
минат няколко години. Това е единственият начин в един документ да
бъдат събрани знанието и опитът
на цялата техническа общност, която се занимава с тези дейности.
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Технологични
тенденции при
индустриалните PC
И

нтегрирането на по-добри технологии и автоматизация в комерсиалните продукти, производственото
оборудване и станциите за изпитване е постоянно предизвикателство.
Същевременно това е продължителен
процес, необходим за подобряване на
производителността и повишаване
на приходите на компаниите. Системните интегратори, инженерите и проектантите на оригинално оборудване
трябва да избират измежду разнообразни компоненти и методи за постигане на крайния резултат по по-добри,
по-бързи и по-евтини начини. При специфицирането на платформи за автоматизация, най-често се налага да се
вземе решение дали да се използват
стандартни индустриални персонални
компютри (IPC) или да се внедри
напълно специализиран хардуер за управление.
Специализираният хардуер за управление може да е направен по
поръчка и оптимизиран специално за
конкретно приложение, но разработката му е свързана със значителни
начални разходи. Той може да е икономичен, когато се прави в големи
количества, но цената му би била
недостъпна при по-малки поръчки.
За подобни малки поръчки потребителите обикновено трябва да купуват стандартни индустриални
компютри (IPC), след което им се
налага или да ги персонализират, за
да отговарят на техните нужди, или
да ги „вкарат“ в употреба по не особено оптимален начин.
Някои производители на индустриални компютри и други продукти за
автоматизация наскоро разработиха
концепция, с която най-разнообразни
стандартизирани хардуерни плат-
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форми могат да бъдат конфигурирани предварително, за да отговарят
на определени нужди на потребителя. С тази програма потребителите
могат да избират измежду разнообразни видове и протоколи за комуникация, стандартни памети и различни формати запаметяващи устройства, между много различни функционални модули, които се внедряват във
вертикалните пазари с професионално приложение и между цифрови и аналогови входове и изходи със стандартния размер 81 x 19,4 mm. Тъй като
подобренията на вградените операционни системи и високопроизводителните методи за съхранение на
данни стават все по-широко разпространени в индустрията, доставчикът на индустриални персонални
компютри може безпроблемно да ги
интегрира в продуктова серия и да
направи тези нови технологии леснодостъпни за своите клиенти.
Доставчикът на усъвършенствани IPC не само предлага най-модерни
технологии, но може да подпомогне

развитието на специфични функционални модули, конструирани за разнообразни индустрии като енергодобива, хранителната и транспортната промишленост.

Предимства на стандартната персонализация
Специализираните продукти могат да предложат много по отношение на оптимизацията за конкретни
приложения. Възможно е да се персонализират комерсиалните компоненти, за да се постигне желания резултат, но по такъв начин, че да не се
увеличат разходите.
Индустриалните персонални компютри с комерсиални операционни
системи представляват зряла и добре доказана платформа, чиито предимства могат да са от полза на
потребителите за техните приложения. Независимо какво е основното
изискване - чистата процесорна мощност, графичният интерфейс, или да
има много мрежови и входно-изходни
връзки - един IPC ще свърши работа.
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Технологията на комерсиалните компютри напредва
и се променя бързо. Много технологични постижения в
областта на сменяемата памет, твърдите дискове и
намалената консумация на енергия са много желателни
за автоматизацията. Ако проектантите разработят
свой собствен персонализиран IPC, те няма да са изправени пред трудната задача непрекъснато да актуализират неговия хардуер, за да внедряват нови технологии.
От друга страна, производителите на комерсиални IPC
са в идеална позиция да възприемат бързо най-добрите
комерсиални технологии за персонални компютри, за да
подобрят своите продуктови оферти.
В миналото някои индустрии като енергийната и
транспортната използваха продукти само от определен доставчик на IPC, който работеше само за техния
специфичен пазар на приложения. Но бързото развитие
на технологиите превръща в реалност характеристики
като „универсален“ и „с просто внедряване“. Това дава на
доставчика на усъвършенствани IPC възможност да предлага интегрирани продукти, съответстващи на специфични изисквания, като усъвършенства някои технологии за комерсиални компютри.

Опциите улесняват внедряването
Твърде често се случва индустриалните персонални
компютри да се интегрират с друго оборудване. Затова богатият избор опции за мрежово свързване дава
огромно предимство. Когато има много стандартизирани опции за мрежова връзка, съхранение на данни и др.,
проектантите могат да конфигурират оптимизирано
решение за своя проект.
Стандартизираните опции имат и друго предимство

наред с оптимизацията - това е доказаната им производителност. Всяка комуникационна карта на запаметяващо устройство е разработена, за да изпълнява определена задача и да бъде интегрирана като част от цялата
система. Производителят на IPC координира и тества
всеки компонент в разнообразни конфигурации. Това гарантира на крайния потребител известно ниво на сигурност, че неговият индустриален персонален компютър ще работи надеждно.

Решения, които могат да се поддържат
Разбира се, инженерният процес не свършва с доставката на окончателния продукт. При поява на нови технологии или когато се изискват допълнителни възможности, производителят на продукта трябва да оцени пазарното търсене. Автоматизирането на продукт или единица оборудване с решение, включващо IPC, е идеалният
начин дизайнерите да внедряват променящи се технологии и потребности. Модулната конструкция на индустриалния персонален компютър позволява на дизайнерите
лесно да подобряват своите продукти с алтернативни
комуникационни възможности или с нови запаметяващи
устройства. Този тип адаптивност позволява на производителите да реагират на промените на пазара.
Специално конфигурираните IPC на утвърдени доставчици предлагат напълно изчерпателно и комерсиално
достъпно решение от компания с утвърдено име в бранша. Производителите на оригинално оборудване, системните интегратори и крайните потребители признават
ползата от внедряването на доказани технологии в
продукти, дори когато едно напълно специализирано
решение е възможен вариант.

Технологични тенденции
Перспективата за внедряване на доказаната мощ на
стандартните компоненти на един IPC в системата за
автоматизация е един от най-положителните аспекти
при поръчката на стандартизирано решение. Докато
типичният настолен персонален компютър изисква допълнителни проучвания, преди да бъде внедрен в платформа за автоматизация, индустриалните персонални компютри са по-подходящи за тази роля, тъй като са специално разработени за индустрията.
Вградените операционни системи са по-подходящи за
платформите за автоматизация на производителите
на оригинално оборудване/системните интегратори,
отколкото за настолните операционни системи, тъй
като предлагат кратки времена на първоначално зареждане и минимални изисквания за текуща поддръжка. Те са
достатъчно гъвкави, за да могат на тях да работят
много видове приложения, и същевременно достатъчно
мощни, за да се справят с огромно количество входни
данни и тяхната обработка – например от камери и
системи за наблюдение. Това означава, че вградените
операционни системи ще продължат да са предпочитан
път на автоматизация за производителите на оригинално оборудване и системните интегратори.
Определени характеристики на вградените операционни системи ги поставят в редиците на софтуера за
обслужване на оборудване. Например функцията „една
хибернация, множество възстановени процеси“ (HORM) и
„подобрен филтър за запис“ (EWF) позволяват на тези
системи да запазват своята фабрична конфигурация по
време на работа, и всеки път след рестартиране да се
зареждат бързо въз основа на запаметеното състояние.
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Подобни възможности са желателни
за производственото оборудване.
Вградената операционна система е
привлекателна и по друга причина: тя
е опростена и специализирана, въпреки че има много общо с операционните системи за комерсиални персонални компютри.

По-добро от PC
Стандартният комерсиален персонален компютър, било то настолен, преносим или таблет – представлява технология за масова употреба, която лесно се разбира от много хора. Индустриалните персонални
компютри използват същите стандартни основни технологии и компоненти, като техните комерсиални
варианти за масова употреба.
Но индустриалните персонални
компютри имат по-различен дизайн
и размери на кутиите си в сравнение традиционните. IPC имат компактни и здрави корпуси, подходящи
за предназначението им. Възможностите за монтирането им, например
на монтажни шини, на панел или свободностоящи, осигуряват пълна
гъвкавост при свързването на IPC с
различно оборудване.
Намаляването на размерите на
корпусите на индустриалните персонални компютри е основната причина за все по-широкото им внедряване като платформи за техника за
автоматизация, доставяна от производители на оригинално оборудване, тъй като физическото пространство често пъти е от критично
значение. Не по-малко важно е това,
че индустриалните персонални компютри могат да бъдат конструирани, за да устояват в далеч по-агресивни среди, отколкото тези, при
които работят настолните PC.
Предпазването им от екстремни
температури, вибрации и мръсотия
се осъществява чрез вентилатори,
специална физическа конструкция и
чрез запълване на електронните схеми с изолационна желатинова паста
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за предпазване от вибрации.
Докато повечето комерсиални
персонални компютри имат вентилатори, много индустриални работят без тях. Тъй като вентилаторите са елемент от оборудването,
който има сравнително висок процент повреди, премахването им увеличава средното време между повредите. Вентилаторите се заменят с
топлоотвеждащи радиатори, използващи пасивен въздушен поток. В
резултат се получава много по-надеждно устройство, което работи
по-тихо, консумира по-малко енергия
и има вероятност да работи дори и
при по-високи температури на околната среда.

Внедряване на подобрения
на процесора и паметта
Често пъти индустриалните персонални компютри са оборудвани с
най-модерните многоядрени процесори, и то не само заради чистата
изчислителна мощност. Всяко ново
поколение процесори има по-ниска
консумация на електроенергия, понякога с голяма разлика. Това не само
намалява производствените разходи
и общата консумирана мощност на
цялата система, но и намалява генерираната топлина.
Друга тенденция при комерсиалните персонални компютри, която се
пренесе и при индустриалните, е
свързана с паметта и запаметяващите устройства. Паметта
CompactFlash (CF) и твърдотелните
запаметяващи устройства (solid
state drives, SSD) са две технологии,
които вършат чудесна работа в IPC.
Тъй като те нямат механични движещи се компоненти, те са изключително надеждни, имат минимална
консумация на електроенергия и далеч по-високи скорости отколкото
традиционните твърди дискове.
В частност SSD представляват
бързо разрастващ се и променящ се
комерсиален сегмент, в който цените спадат. Която и технология или
технологии да се наложат на огромния пазар на комерсиалните РС, те
ще се окажат икономични и ще пробият и на по-специализирания пазар
на индустриалните персонални компютри.
Пример за това как индустриалните персонални компютри следват
в развитието си комерсиалните е
флаш-паметта CFast. CFast е развиваща се технология за памет, подобна на компакт-флаш (CF), но е базирана на серийната шина ATA (SATA) и

предлага по-високи скорости. Ако
комерсиалният пазар внедри тази
технология, то ще има доста добра
вероятност форматът и скоростта
на паметта да станат подходящи за
внедряване при индустриалните персонални компютри. Друга подобна
технология - mini-SATA (mSATA), е
адаптация на SATA с по-малък размер.
Разработена първоначално за лаптопи, тази малка по размери памет е
много подходяща за внедряване в IPC.

Предизвикателства при
комуникациите и
мрежите
Разпространението на лични електронни устройства, сложни уебсайтове, смартфони и таблетни приложения повишава очакванията на всички потребители за облика, въздействието и интерактивността на
системите. Но модерните технологии на широкоекранните монитори
с висока разделителна способност,
графичните карти с висока производителност, HDMI свързаността и
мулти-тъч входове намират приложение и в индустрията на IPC.
Наскоро компютърната общност
на Института на инженерите по
електроника и електротехника (IEEE
Computer Society) установи няколко
най-важни тенденции в развитието
на високите технологии. Най-популярните между тях са технологиите
за свързаност, като мобилната компютърна обработка в облак, Интернет на нещата, мобилните мрежи и
т. н. Индустриалните персонални
компютри притежават известен
брой технологии за взаимна връзка,
които им дават възможност да
отговарят не само на днешните
изисквания, но и на бъдещите технологични постижения.
Много IPC от по-нисък клас използват класически цифров и аналогов
вход/изход или различни видове серийни средства за комуникация. Индустриалните приложения биха могли да изискват протоколи за промишлени мрежи (fieldbus протоколи), като
ProfiBus, APAXBus или CANOpen. Дори
системите с по-висока производителност биха могли да работят с
Ethernet протоколи като Profinet,
EtherNet/IP, EtherCAT или PowerLink.
Ethernet технологии като PoE или
оптична връзка, или безжични опции
като Wi-Fi, GPRS, 3G/4G или ZigBee,
биха превърнали един индустриален
персонален компютър в идеалното
устройство за конкретно приложение.
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Автоматизация на
водоснабдителни
системи
Е

дно от предизвикателствата,
пред които са изправени ВиК дружествата, е подобряването качеството на услугите и поддържане на нивото на доходност при запазване
цените за крайните потребители.
За постигането на тази цел е необходимо значително редуциране на
загубите на вода от системата.
Изпълнението на план за повишаване на експлоатационната и икономическата ефективност на водоснабдителни системи изисква подходяща
комбинация от предвидливост, технологични инструменти и опростяване на процесите.
Ефективната експлоатация на
водоснабдителните системи рядко
е планирана и управлявана, тъй като
обикновено по-голямо внимание се
обръща на поддържането на безопасността и високото качество на водата. Резултатът от това е, че се
стига до загуба на значителни количества вода от мрежата. Една от
причините за това е, че операторите не разполагат с данни за показателите на съоръженията. От друга
страна, дори и тези данни да са налични, операторите не знаят как да
ги оценят или как да ги съпоставят
с параметрите на ефективност на
други водоснабдителни системи.
Предизвикателство за ВиК дружествата е и сравняването на действителните данни с проектните
характеристики, които се очакват
от съоръженията.
Измерването и повишаването
ефективността на водоснабдителните системи в съвремието е
възможно и разумно. Освен намаляване загубите на вода, новите технологии допринасят за по-голяма произ-
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водителност на мрежите. Автоматизацията на водоснабдителни системи позволява измерването, оценяването и моделирането на ефективността им. Интелигентните водоснабдителни системи използват
получени от съоръженията данни за
настройване на процесите с цел подобряване на крайната производителност и експлоатационната ефективност. Събраните данни предоставят възможност за визуализация
на мрежата в реално време.
При автоматизираните водоснабдителни мрежи софтуерът, който
анализира сигналите от системи за
контрол и събиране на данни (SCADA),
може да подаде информация на операторите за наличието и приблизителното местоположение на течове. Това директно намалява загубите на вода. Обвързването на симулацията на мрежата със софтуера за

управление на поддръжката осигурява ефективна комуникация с полеви
екипи и крайни потребители, което
спомага за ремонта на водопроводи,
по-бързото възстановяване на услугите и високата удовлетвореност
на клиентите. Системите за управление на напора използват софтуер
за контрол, работещ с действителни данни в реално време. Хидравличните модели, свързани с анализиращ
софтуер и други IT инструменти,
подпомагат вземането на решения
за подмяна или ремонт, програми за
оценка на състоянието и управление
на мрежовите активи. Решенията за
управление на измервателните данни в комбинация с усъвършенствана
измервателна инфраструктура (AMI)
и системи за автоматично отчитане (AMR) служат за идентифициране
на загуби в резултат на неизправни
измервателни уреди или грешки в
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ръчната обработка на измервателните данни. Ключовите индикатори,
които предоставят тези системи,
позволяват на операторите да сравнят показателите си с референтни
стойности и други вътрешни данни.
Това спомага за набелязване на зоните, нуждаещи се от подобрение.
Автоматизацията на водоснабдителни мрежи допълва инвестициите,
направени за основната инфраструктура. Чрез внедряването на интелигентни технологии за водоснабдителни мрежи физичният слой от
водопроводи, помпи, резервоари и
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вентили става автоматизиран. Това
се постига посредством датчици,
които събират данни, и софтуер,
който ги интерпретира и задава
команди за изпълнение на действия
за повишаване на ефективността.
Интелигентната водоснабдителна мрежа не е просто самостоятелна система, която оптимизира ефективността, но е и средство за
свързване на много системи и споделяне на данни в различни платформи.
Тези технологии удължават живота
и увеличават надеждността на
съоръженията чрез измерване, събиране и анализ на данни от широка
гама събития в рамките на мрежата. Използването на информационни
технологии във водоснабдяването
позволява: мониторинг в реално време, автоматизация и оптимизация
на сложни процеси; споделяне на бази
данни и синхронизация, като се избягват неефективни дублирания и
несъответствия; визуализация на
постъпващата от различни системи
информация в стандартизирани
платформи, например географски информационни системи (ГИС); съпоставимост и докладване на данните;
планиране на процесите.
Базовите нива на интеграция в

рамките на интелигентните мрежи
носят почти непосредствени ползи.
Пример е трансформирането на получените в реално време данни в
ценна информация за по-бързо вземане на решения извън контролната
зала. Чрез изместването на действителните данни извън контролната
зала операторите са наясно за състоянието на водоснабдителната система във всеки един момент и могат да реагират навременно и адекватно при възникване на проблем.
Следенето на данните в реално време подобрява процеса на поддръжка,
тъй като системата автоматично
генерира информация при случването
на събития. Например когато има
повредена част от оборудване или
теч от водопровод, операторите
могат веднага да изпратят екипи
към точното местоположение на
аварията със специфицирана информация за повреденото съоръжение.
Използването на усъвършенствана
ГИС система за насочване на аварийните екипи намалява разходите за
труд. Редуцира се и времето между
възникването на аварията и отстраняването й, което понижава рисковете и разходите, свързани с повредата. Освен за съкращаване време-
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то за реакция, свързването на полевите данни в реално
време позволява изграждането на точни хидравлични
модели за сравнение между това какво би трябвало да е
състоянието на системата и действителното й състояние. Провеждането на онлайн симулации е мощен инструмент, който дава възможност на операторите да
установят ясна базова линия за измерване на експлоатационната ефективност на водоснабдителната мрежа.
Автоматизацията на системите за водоснабдяване
гарантира намаляване загубите на вода чрез:
l внедряване на софтуер, изпълняващ специфични задачи, например автоматична детекция на течове;
l включване на нови технологии в традиционно ръчно
изпълнявани дейности, например мобилни ГИС решения,
подпомагащи управлението на прекъсванията на работа;
l редуциране неточностите на измервателните уреди
чрез интегрирано управление с помощта на информационна система за клиенти и специфициран софтуер за оптимален избор и подмяна на измервателните устройства;
l елиминиране на грешките при обработка на данни чрез
внедряване на системи за автоматично отчитане, усъвършенствана измервателна инфраструктура и решения за управление на данните от измервателните уреди.
При интелигентните автоматизирани водоснабдителни мрежи има четири подхода за намаляване загубите на вода – активен контрол на течовете, ремонт на
водопроводите, управление на напора и управление на
активите. Системите за детекция на течове, познати
още като системи за компютърен мониторинг на водопроводи, са специфицирани софтуерни инструменти,
които анализират сигналите от SCADA системите в
реално време. Те позволяват на операторите да оценят
наличието и приблизителната локация на течове в различни зони на водоснабдителната мрежа. Детекторите
за течове могат да донесат ползи дори и на съоръженията с малки загуби на вода, защото разходите за свеждане на течовете до минимум често могат да надвишат тези за поддръжка на система за активния им контрол.
Системата за управление на прекъсванията, използваща база географски данни и свързана с различни други
системи – ГИС, SCADA и хидравличен модел, осигурява
цялостно решение за управление ремонта на водопроводи. Този интегриран подход опростява полевата комуникация и процеси с цел ефективно използване на ресурсите и ограничаване на неудобството за клиентите.
Ефективното управление на напора обикновено съчетава инсталирането на устройства (например редуцир
вентили и помпи с променливи скорости) и съответния
софтуер за контролирането им. Усъвършенстваните
водоснабдителни процеси се характеризират с динамични настройки на вентилите и програмирани на база
променливото търсене на вода помпи.
Повечето дружества, обременени с финансови ограничения и остаряло оборудване, често са изправени пред
дилемата „подмяна или ремонт“. Технологични инструменти с доказана ефективност в тези случаи са хидравличните модели, ГИС, компютърните системи за управление на процесите по поддръжка. Те дават възможност
на операторите да вземат информирани решения за
това къде и кога да бъдат предприети ремонтните
дейности.
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CAD/CAM новости
за ЦПУ машини
продукти и
доставчици
Като продължение на темата за CAD/CAM новостите за ЦПУ машини списанието на българската индустрия Инженеринг ревю представя някои от водещите компании в областта. В
коментарите си те разказват за тенденциите на пазара и за своите най-актуални решения.

Shape Generator предоставя на
потребителите възможността да
използват генеративен дизайн в
средата на своя CAD продукт
Когато възниква въпросът как ще се правят нещата
в близко бъдеще, инструментите на генеративния дизайн бавно, но сигурно се превръщат в един полезен и
незаменим компонент от инструментариума на съвременния проектант и инженер. Процесът на генеративен
дизайн e съсредоточен около безкрайните компютърни
възможности и цели намиране на оптимални конструкторски решения, базирани на зададени параметри. Това
е не само начин да се подобрят качеството и характеристиките на новия продукт, но и да се намалят драстично разходите и материалите с цел оптимизиране на
производствените стратегии в ранен етап от процеса
на проектиране на новите продукти. Генеративният
дизайн води до оптимизация на разходи, материали и
производствени ресурси в най-ранен етап на конструкторския процес, вместо на по-късен етап, когато промените са значително по-скъпи.
Вече съществуват специални софтуери, които позволяват да извършвате топологични оптимизации. Inventor
е първият продукт, който предлага инструмент за генеративен дизайн, интегриран в познатата CAD среда.
Въвеждането на оптимизацията в етапа на проектирането с CAD довежда олекотяването по-близо до фазата
на идейния проект. С новия си инструмент Shape
Generator Autodesk Inventor предоставя на потребителите възможността да използват генеративен дизайн в
средата на своя CAD продукт.
Shape Generator е концептуален инструмент за проектиране, който използва методите на крайните елементи, за да оптимизира материала спрямо зададен набор
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от критерии. Вие определяте граничните условия, натоварването и целта, а той изчислява как да промени
материала за постигане на крайната цел. Резултатът е
3D мрежа, която може да бъде свързана обратно с модела и да продължи усъвършенстването на своя продукт.
Тъй като Shape Generator е вграден в Inventor, потребителят може да наложи оптимизираната геометрия,
предложена от софтуера, върху оригиналната част и полесно да идентифицира местата, където може да се
направи допълнително отнемане на материал, без да се
нарушава структурната цялост на частта. По този
начин работата със Shape Generator е идентична с топологичната оптимизация в специализиран CAE софтуер,
но с по-добре познат интерфейс.
С развитието на технологиите и с по-голямата достъпност до неограничения изчислителен ресурс на
облака се откриват все повече възможности пред съвременния инженер. Генеративният дизайн като инструмент предлага на конструкторите и инженерите
възможността да оптимизират геометрията на всеки
нов продукт още в ранен етап на проектиране. Това,
от своя страна, позволява оптимизиране на разходи и
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материали при производството, както и подобрени
технически характеристики на крайния продукт. Въпрос
на време е генеративният дизайн да се наложи като
основен инструмент при проектирането и производството на нови продукти. Autodesk предоставя инструменти за генеративен дизайн в Inventor на клиентите, които имат абонамент, като ги подготвя и обезпечава с необходимите средства за революционно проектиране и производство.

Ради Димитров, продуктов специалист
машиностроително проектиране,
БиЕмДжи Дейта ООД

Предимствата на NX ни дават
възможност да покриваме с комплексни
решения различни етапи от
продуктовия цикъл
Солтех ЕООД е официален представител на Siemens
PLM и внедрява неговите софтуерни решения при своите български клиенти. NX не е просто CAD/CAM/САЕсофтуерът на Siemens PLM, нито продуктова линия, а
цялостна платформа, съвместима с всички масово използвани 3D файлови формати. Освен че разполага с
множество надграждащи модули, практика на NX е да
интегрира ценни програми на други разработчици, което значи, че може да ги ползвате, без да напускате единната NX среда. Този подход не само пести време, но и
неутрализира риска от несъвместимост или загуба на

информация, съществуващ при прехвърлянето на файлове между повече от един програмни продукти. Ако
говорим за Индустрия 4.0 като за революция, основана
на умелото използване на информацията, то NX е сред
най-добрите примери в това отношение. Солтех
стъпва на тези предимства на NX, за да покрива с комплексни решения повече етапи от продуктовия цикъл.
Особено ефективно е интегрираното използване на специализирани CAD модули (например за конструиране на
щанци, матрици, електроди за обемна ерозия), задаването на технически атрибути (PMI) още на етап моделиране и работата с фичъри (FBM). Така не само моделирането, но и времето за машинна обработка се скъсява значително. Ако разполагате с измервателна машина и добавите CMM модула на NX, тогава окачествяването на готовото изделие става по цифров път, подобен на сравняването на пръстови отпечатъци – пропускането на брак е невъзможно. За машини с повече
от 3 оси особено полезно е използването на модула за
NC-симулация с реални G-кодове, в съчетание с виртуалния модел на машината. Солтех внедрява този модул
за сложни многоосни машини и изготвя нужните постпроцесори. Вече всеки производител доставя виртуален 3D модел на машината си, но за да се използва той
пълноценно, трябва да бъде интегриран в CAM програмата и тя да заработи с него, и тогава виждате един
нагледен пример от Индустрия 4.0 - виртуалната реалност.
По отношение на технологичните тенденции в областта е редно да направим уговорката, че има времево
отместване между технологични и пазарни тенденции.
Не всички от последните технологични пробиви са достигнали пазарна зрялост и масова приложимост, още помалко на родния пазар. Във всеки случай внимание
продължава да привлича развитието на 3D печата, използването на облачни и уеб базирани решения, навлизането на таблетите дори в прецизната конструкторска
работа, т. нар. „симултанен инженеринг“, при който
мултидисциплинарни екипи работят едновременно върху
развоя на един продукт. В същото време прилагането на
виртуални машини, симулацията и визуализацията на
цели производствени процеси вече е факт – Солтех е
сред пионерите при тяхното внедряване. Нарастват
случаите на роботизирано обслужване на металорежещите машини – тук Солтех отново може да се похвали
с интегрирани приложения металорежеща машина –
робот – помощна автоматизация.

Момчил Якимов, мениджър продажби CAD/CAM,
Солтех ЕООД
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СпейсКАД предлага ефективни CNC
стратегии за механична обработка на
матрици
Като 20-годишен партньор на Siemens PLM, Спейскад
ООД предоставя ефективни решения и услуги за автоматизация на производствения процес „от начало до край“.
Повечето производители на матрици разчитат на 3осoви машини за по-голямата част от техните механични обработки. 5-осoвите машини не се считат за
достатъчно здрави, за да обработват твърдите метали, използвани във формообразуващите. Нещо повече, 5осoвите обработки са по-трудни за научаване и програмиране. Тези предизвикателства ограничават използването на 5-осoви обработки при по-сложни детайли, често срещани в аерокосмически продукти, които не могат да бъдат обработени само по 3 оси.
Значителните възможности на SIEMENS NX CAM предлагат по-лесно преминаване от 3- към 5-осoво програмиране „в движение“, позволяващо по-добро използване на
5-осoвите машини и от производителите на матрици.
Поради сложността на програмиране на 5-осoва обработка някои производители използват по-проста, погъвкава алтернатива: 3+2-осoва обработка. Тук зоната
за обработка е разделена на под зони и всяка една е изработена с различен инструмент, с фиксирана ос.
Оста на инструмента се променя, когато инструментът не е в режим на рязане и след това остава
фиксирана, докато инструментът изрязва материала в
дадена зона. 3+2-осoвата обработка е стандартна за NX
CAM, в които операциите за обработка на повърхности
поддържат локална обработка в зона с граници и позволяват ползване на инструмент с ос различна от Z оста
на координатна система. С проверка за колизии на държача тези 3+2 операции за машинна обработка използват
възможно най-късия инструмент, който моментното
направление на оста позволява. Областите, които не
могат да бъдат обработени, са маркирани с граничен
контур, създаден автоматично.
Това позволява на потребителите да ги локализират и
да добавят обработка на тези неизрязани зони със същия
инструмент, но с различна ос. Макар че 3+2-осoвата обработка осигурява по-добра кинематична стабилност по
време на рязане, тя има някои недостатъци. Стратегията на „разделяй и владей“ програмиране изисква създаване
на граници. Също така в преходните зони между региони
с различни ос инструменти остават следи върху повърхността, които изискват полиране на ръка.
Едновременната 5-осoва обработка изисква добре конструирани водещи повърхности, които трудно се намират в компонентите на матрицата/поансона. NX, като
модерен CAM софтуер, предлага процесор, който използва „streamline“ техника, която повишава гладкостта и непрекъснатостта на повърхностите, които се обработват. Този тип процесор позволява управление на оста на
инструмента на базата на водещите повърхности, определени от водещи криви, независими от повърхностите,
които се обработват. Това води до по-гладка, по-точна
траектория и направление на оста на инструмента.
NX CAM предлага нови софтуерни асистенти, които
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подпомагат програмистите в прилагането на техники
за многоосно CNC програмиране - директно от традиционни операции с фиксирана ос. Например, при 5-осoвия CAM
процесор със стратегията „ватерлиния“ входните данни
са подобни на тези при 3-осово програмиране. Получената траектория също прилича на 3-осoва траектория, с
изключение на променливата ос на инструмента.
Последните софтуерни разработки в NX CAM подпомагат конверсията от 3-осoво и 3+2-осoво позициониране към едновременни 5-осoви машинни обработки, да
стане достъпна за NC програмистите. Въпреки че някоя
от тези техники може да изисква допълнително време
за програмиране, ползите от намалената механична
обработка, време за настройка и намаляване на ръчното
полиране надвишават разходите за това.

Бальо Динев, управител на СпейсКАД ООД
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Вертикални
стругови машини
с ЦПУ
О

бработката на ротационно-симетричните детайли от типа на
валове, оси, втулки, дискове се извършва основно върху традиционни
стругови машини с хоризонтална
компановка. Заготовката се закрепва в хоризонталния шпиндел и чрез
ротацията й се реализира главното
движение. Инструментите се разполагат в ножодържач или револверна
глава и получават подавателни движения благодарение на двата супорта – надлъжния и напречния. Висока
производителност се постига чрез
„непрекъснатата“ заготовка - калибровани пръти със стандартна дължина, които се подават автоматично
през централния отвор на шпиндела.
Но при обработването на отделни заготовки – в единия случай голямогабаритни и тежки, във втория малогабаритни и леки, хоризонталната стругова машина показва своята
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неефективност. Тя се дължи на две
основни причини.
Първата причина е свързана с негативите на конзолното разположение на тежките патронникови заготовки. Доскорошната практика
предполага обработка върху хоризонтални бандажни стругове – заготовката се закрепва в подходяща по
диаметър планшайба, монтирана към
хоризонталния шпиндел. Недостатъци са: трудностите при базирането
и закрепването на масивните заготовки, големите еластични деформации на носещата система под
действието на конзолното положение на заготовката, значителното
радиално биене, вибрации и ниска
скорост на рязане, свързани с дебаланса на ротиращата система.
Втората причина се отнася до
необходимостта от специално манипулиращо устройство (робот, манипулатор) за смяна на патронниковите заготовки (отливки, щамповки,
изковки, прокат) със сравнително

малки размери и маса през работната зона на машината. Освен повишаването на стойността, габарита и
теглото на струга, роботът/манипулаторът не показва нужната рационалност - спомагателното време за
смяна надвишава неколкократно машинното.
Алтернативата е във вид на вертикални стругови машини. Названието им идва от вертикално разположената ос на шпиндела. Използват
се две компановки - права и обърната. Термините „права“ и „обърната“
не са свързани с определена ориентация на работните органи, а отразяват разпределението на подавателните движения между тях.
Правата компановка е предназначена за заготовки с голямо тегло и
размери. Поради това подавателните движения се изпълняват от супортите, придвижващи инструмента
(както е и при традиционната хоризонтална компановка). Заготовката
няма движения по линейните оси, а
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участва единствено чрез ротацията
(посредством шпиндела) в реализацията на главното движение и кръговото подавателно движение по ос С.
Обърнатата компановка, за разлика от правата, е особено подходяща
за малки по размер и тегло детайли,
във връзка с което подавателните
движения се реализират от супортите по линейните оси, които придават подавателни движения на шпиндела и закрепената в него заготовка.

Вертикални стругови
машини с ЦПУ - права
компановка
Нейни представители са известните каруселни стругове, предназначени за обработката на големогабаритни и тежки заготовки. „Каруселен“ е понятие, което се свързва с
ръчно управляваните машини. Преминаването към цифрово управление
разширява значително технологичните възможности, води до нарастване на обхвата на приложенията и
подобяване на ефективността на
използването им, поради което за
тези машини е възприето названието „вертикални стругове“.
Въртенето на тежката заготовка около вертикална ос дава възможност за преодоляване на недостатъците на машините с хоризонтален
шпиндел. Шпинделът се изпълнява
във вид на планшайба, заготовката
се разполага върху нейната хоризонтална работна повърхнина, а товарът, създаван от теглото на заготовката, се разпределя по-рационално върху тялото и фундамента на
машината. Елиминирането на конзол-
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ността има съществени
предимства - облекчава се
зареждането със заготовки
и снемането на готовите
детайли, намалява се изкривяването на носещата система, повишава се точността и производителността, проявява се принципен
резерв на компановката за
разширяване на типоразмера на машината. Приложение имат два основни вида
вертикални стругови машини - едноколонни и портални.

Едноколонни
вертикални
стругови машини с
ЦПУ - права
компановка

Фиг. 1. Едноколонна едносупортна вертикална
стругова машина с ЦПУ - права компановка.

Общото им устройство
е показано на фиг. 1. Планшайбата,
върху която се установява заготовката, е лагерувана в тялото на машината. Оформени са радиални Тобразни канали за затягащите приспособления, чрез които се извършва
закрепването на заготовката. Ротацията на планшайбата около вертикалната ос е с честота на въртне n,
която може да се регулира плавно и
безстепенно, или да бъде с определен брой z фиксирани оборотни степени. Супортът, носещ режещия инструмент, се състои от два подвижни елемента. Супортът по ос X се
премества хоризонтално по направляващите на траверсата. В него се
движи супортът по ос Z, в чийто
край е разположен ножодържачът. Супортът по ос Z има достатъчен ход

за достигане до обработваните
повърхнини по височина на заготовката. Траверсата изпълнява установъчно движение по ос W по направляващите на колоната, което е необходимо за изходно настройване на
положението на работните органи
спрямо височината на заготовката.
Осигуряването на достатъчен работен ход по ос Х налага хоризонталният габарит на траверсата да надвишава разстоянието между направляващите на колоната, вследствие
на което двата края на траверсата
се оказват конзолни, което намалява коравината й.
Върху траверсата могат да се
разположат диаметрално два супорта, чието движение съответно по
осите X1 и Z1 и X 2 и Z2 се координи-

май 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2016

65

машини
ра точно от системата за управление. Едновременното рязане с два
инструмента повишава производителността, а също така и точността, тъй като силите на рязане
взаимно се уравновесяват. Използването на два инструмента е показано на фиг. 2 при едновременната
обработка на вътрешни и външни
повърхнини. Използваните интерполации позволяват обработка на практически произволни контури на тези
повърхнини.

Портални вертикални
стругови машини с ЦПУ права компановка
Порталът се състои от две неподвижни колони, съединени помежду си с напречна хоризонтална греда. Това способства за повишаване
на собствената коравина на корпусните детайли на носещата система на машината, а оттук - за постигане на по-висока точност и производителност на обработката. Подобрява се и работата на траверсата
- тя е закрепена и задвижвана синхронно в двата й края. По този начин
се отстранява конзолността и се
подобрява точността на позициониране. Порталната компановка позво-
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3000 милиметра.

Моноблокови вертикални
стругови машини с ЦПУ права компановка

Фиг. 2. Едновременно струговане с
два инструмента на вътрешни и
външни повърхнини.

лява вариране в широки граници на
диаметъра на планшайбата посредством изменение на разстоянието
между колоните.
Тази компановка може да се изпълни като едносупортна, но по-често е двусупортна благодарение на
стабилната и дълга траверса.
Порталните машини превъзхождат едноколонните по отношение
на теглото и габаритите на обработваните детайли. Върху някои
уникални машини могат да се струговат детайли с маса над 20 тона
и диаметър над 5000 милиметра,
докато при едноколонните ограничението обикновено е до 5 тона и

Тези машини заемат междинно
положение между едноколонните и
порталните и притежават предимствата и на двете. Вместо по колона или портал, траверсата се движи
по специален корпусен детайл - моноблок. Моноблокът представлява
монолитна отливка, в която се различават две колони, съединени помежду си по цялата своя височина.
Характеризира се с компактност и
висока собствена коравина. В нишата между колоните влиза част от
габарита на планшайбата.

Стругови центри на
базата на вертикални
стругови машини - права
компановка
С цел повишаване на концентрацията на операциите при една установка, струговите машини се надграждат до стругови центри. По
този начин заедно с основната обработка - струговата, могат да се
извършват фрезови, пробивни и др.
технологични преходи, изискващи
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Фиг. 3. Вертикален стругов център - права компановка с
инструментален магазин.

Фиг. 4. Обработки с въртящ се инструмент върху
вертикален
стругов център - права
компановка.

въртящ се инструмент. Освен главното движение, планшайбата получава кръгово подавателно движение по ос
С. В работа се въвеждат и задвижвани въртящи се инструменти - фрези, свредла, метчици и др.
На фиг. 3 е показана схема на вертикален стругов
център. Обработката със задвижван инструмент може
да се извърши както при неподвижна заготовка, така и
при нейното кръгово подавателно движение по ос С.
Илюстрирано е фрезоване на заготовката с опашкова
фреза, разположена в шпиндела на машината, който от
своя страна е монтиран в супорта по ос Z. Инструментите са разположени в инструментален магазин и са
със стандартни базови присъединителни конуси (примерно SK, BT). В магазина са както въртящите инструменти, така и ножовете за стругова обработка. При работата на последните, шпинделът се ориентира ъглово и
се фиксира стабилно в това положение за да се осигури
характерната стационарност на струговия инструмент. Смяната на инструментите става по принципа
„pick-up“ - шпинделът сам взема инструмента от магазина, след което го връща в същото гнездо.
Различни видове обработки с въртящ се инструмент
са илюстрирани върху фиг. 4 - челно фрезоване, пробиване с винтово свредло, нарязване на резба с метчик.
В последните години се прояви тенденция към разширяване на обхвата на габаритите на заготовките.
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Заедно с традиционното приложение за тежки и големогабаритни заготовки, достойнствата на порталната и моноблоковата компановка се прилагат все по-широко за
изграждане на стругови центри,
предназначени за средни по размер
на диаметъра детайли. Характерен
пример за това са центрите за
обработване на джанти от алуминиеви отливки.

Особености на
конструкцията на
вертикалните стругови
машини с ЦПУ - права
компановка
Корпусните детайли са отливки
от високояк чугун. За повишаване на
собствената им коравина и виброустойчивост се оребряват по подходящ начин. Опционално, обикновено
тялото, се предлага от полимербетон, който има значително по-добри вибропоглъщащи свойства и понисък коефициент на линейно разширение.
Планшайбите се лагеруват върху
комбинирани специални аксиално-радиални ролкови или сачмени търкалящи лагери. При големи диаметри на
планшайбата и изисквания за висока
товароносимост, се предпочитат
хидростатични лагери, конструктивно оформени в близост до периферията на планшайбата. Освен изключително плавната работа, хидростатичните опори се проявяват
като добри демпфери за гасене на
появилите се вибрации.

Вертикални стругови
машини с ЦПУ - обърната
компановка
Тези машини представляват
стругови центри за патронникови
детайли и придобиват популярност
през последните 20-25 години. Кла-
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сическият техен представител е
служи като базов вариант за разработване на различни по предназначение и свойства изпълнения. Заготовката с примерен диаметър до
100 mm се закрепва в патронника
на шпиндела, който има традиционна конструкция с възможност и за
кръгова подавателна ос С. Разположен е в шпинделната кутия 3, движеща си по ос Z по направляващите
на шейната по ос Х 4. Към колоната
неподвижно е монтирана револверната глава 1, съдържаща стационарни и задвижвани инструменти. Тъй
като заготовките са с неголеми
размери, работните ходове са малки, машината е компактна и с висока статична стабилност. Разположението на заготовката над
стружкосъбирателния отвор облекчава отвеждането на отпадните
продукти на рязането, което става по естествен, гравитационен
начин.
Особено важно предимство на
машините с обърната компановка в
сравнение с хоризонталните алтернативи е малката заемана площ
върху цеховия фундамент.
Основен проблем тук е времето
за смяна на заготовките. Решението се състои в отказа от използване на специално манипулиращо устройство. Ролята му се поема от
шпиндела, който взема и връща заготовката/детайла в магазина по
принципа „pick-up“. Магазинът за заготовки/детайли е дисков тип с
вертикална ос на въртене, разположен странично на колоната на машината. Чрез супортите по осите
X и Z шпинделът се премества в позиция за зареждане, където челюстите на патронника захващат заготовката от магазина, въвеждат я
в работната зона, където тя се
подлага на обработване, след което

по обратния път готовият детайл
се поставя в магазина.
За по-нататъшно повишаване на
производителността при детайли
с особено малки машинни времена,
се прилага двушпинделна компановка. Шпинделите са разположени
отляво и отдясно на колоната и
извършват движенията по осите
Z1 и Z2 , а револверната глава - по
ос Х. Магазинът за заготовки/детайли е или праволинеен, или кръгообразен, обхващащ колоната. Докато левият шпиндел извършва обработката, десният взема заготовката, след което ролите се сменят.
Непроизводителното време е елиминирано почти напълно поради редуващите се цикли на работа на
шпинделите.
Двушпинделната компановка се
използва и за двустранна обработка
на патронниковите детайли - подобно на функциите на главния и насрещния шпиндел при хоризонталните
машини. Преобръщащ манипулатор
поема от единия шпиндел обработената от едната страна заготовка
и я предава на втория шпиндел за
обработване на другата.
Идеята за обърната компановка
може да се използва не само за патронникови детайли, но и за валове.
В едношпинделната машина на фиг.
5 е предвидено и задно седло със
заден център. В револверната глава (с движения по оси X и Z) е развит хващач, чрез който заготовката се поема от странично разположения магазин (фиг. 5а) и се въвежда
в позицията за обработване (фиг.
5б), обработва се и след това обработеният детайл се връща обратно. Спомагателните времена са намалени значително, конструкцията
е опростена, тъй като е избегнато
използването на допълнително манипулиращо устройство, заготовка-
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Фиг. 5. Вертикална едношпинделна стругова машина
с ЦПУ - обърната компановка
за обработване на валове за
детайли.

та не се огъва под действие на собственото си тегло.

Особености на конструкцията на вертикалните
стругови машини с ЦПУ обърната компановка
Корпусните детайли са отливки
от високояк чугун или полимербетон.
Конструкцията на шпиндела е близка
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до традиционната при хоризонталните компановки - в двете опори се използват радиално-аксиални едноредови сачмени лагери. В предната опора,
която е по-натоварена, лагерите се
сдружават по няколко и се разполагат
по познатите схеми - О, Х, тандем и
други, с цел да се подобри стабилността и товароносимостта й. Усилена е носещата способност в аксиал-

но направление с цел поемане на теглото на шпинделния възел като цяло
плюс теглото на патронника. През
централния отвор преминава тяговият прът на устройството за задвижване на челюстите на патронника,
чиято роля нараства чрез функцията
за манипулиране на детайлите.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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платена публикация

C 250 и C 400 изграждат собствена серия
- високопрецизна, бърза, надеждна и
икономична - истинска Hermle
С C 250 Hermle AG допълва вече пуснатата на пазара от
2012 г. C 400 и създава собствена серия, класифицирана под
двуцифрената серия с моделите C 12, C 22, C 32, C 42, C 52 и
C 62 и не отстъпваща от тях по нищо. Разликите се състоят единствено във вариантите на оборудването, цената и
разбира се - името.
Също като C 400, C 250 е с доказалото се модифицирано
изпълнение на портала на Hermle и разполага с машинно легло от Полимербетон. Интегрираната неподвижна маса може да поеме детайли до максимум 1100 kg (600 x 550 x 450 mm)
при 3-осевото си изпълнение. На кръглата въртяща се маса
при 5-осевото изпълнение е възможно високо прецизно обработване на детайли до максимум 300 kg (∅ 450 x 355 mm).
Ходовете в облицованата с неръждаема стомана работна
зона са 600 x 550 x 450 mm при машина с разстояние от челото
на шпиндела до масата 550 mm и отвор на вратата 688 mm.
Оптимални условия за лесно и безопасно зареждане с кран.
C 250 разполага с интегриран магазин за инструменти с
30 места. Като опция е възможно адаптирането на два допълнителни магазина с 50 или 88 допълнителни места за инструменти. И при C 250 пултът за обслужване може да се
завърти лесно до мястото за зареждане на инструменти,
така че операторът да може да въведе директно данните за
инструментите в управлението.

Работното пространство с кръглата въртяща се маса ∅ 450 x 360

Основните характеристики накратко:
Ходове по оси X-Y-Z : 600-550-450 mm
Линейни скорости на бърз ход по оси
X-Y-Z: 35-35-35 m/min
Линейно ускорение по оси X-Y-Z: 6 m/s2
Шпиндели: 15000/18000 об/мин
Кръгла въртяща се маса:
∅ 320/∅ 450 x 360 mm
Наклон на А-ос: +/-115°
Тип задвижване на ос C: червячно
Обороти на ос C: 40 об/мин
Обороти на ос A: 25 об/мин
Товароносимост на масата: 300 kg
Неподвижна затегателна маса
Затегателна повърхност:
800 x 616 mm
Натоварване на масата: 1100 kg

Обработващият център C 250 с кръглата въртяща се маса с
цифрово управление ∅ 450 x 360 и управлението TNC 640

C 250 е оборудвана серийно с Heidenhain TNC 640 и предлага
пълната функционалност за програмиране на това доказало
се управление. Пултът за обслужване има голям 19" цветен
TFT плосък екран и като опция може да се оборудва с ергономично настройващ се комфортен пулт за обслужване. В управлението са интегрирани утвърдилите се собствени настройки на Hermle, които осигуряват на оператора оптимална помощ при обработката чрез различни фрезови операции.
В C 250 е осигурена и употребата на HIMS (Hermle
"Information-Monitoring-Software").
При необходимост от сервизно обслужване на разположение е "Системата за техническо обслужване и диагностика
- WDS" на Hermle, която непрекъснато следи състоянието
на машината. Тя служи за бърза диагностика и за ориентиране на работите по техническото обслужване в зависимост
от състоянието.
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Управление: TNC 640
Опциите за индивидуална и ефективна експлоатация допълват областта на приложение на C 250. Благодарение на
това е възможно адаптирането на допълнителни магазини за инструмент, различни охладителни системи, системи за отвеждане на стружките, аспирационни системи,
контрол за измерване/ счупване на инструмента, измервателни сонди.

За допълнителна информация:
Hermle South-East Europe
e-mail: info@hermle.bg
tel.: +359 896 715 277
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Пълнене на течности
във фармацията
Ф

армацевтичните пълначни машини ускоряват модерния фармацевтичен производствен процес. Оборудването за пълнене на спринцовки
се използва за пълнене в големи количества и осигурява стерилност и наливане на правилния обем. Пълначната машина за флакони може да
пълни стотици контейнери за минута, като същевременно предотвратява загубата на продукт и напълването на различни обеми продукт във
флаконите. Фармацевтичните контролни везни се използват, за да се
отстранят счупени таблетки или
такива с други недостатъци. Те гарантират, че крайният продукт ще
отговаря на стандартите за качество преди опаковането. Разнообразното фармацевтично оборудване за
пълнене опростява фармацевтичния
производствения процес.
Някои от ключовите функции и
характеристики на фармацевтичните пълначни машини са: спедиция в
малък и голям производствен мащаб;
контрол за стерилност и прецизно
обемно наливане; улесняване на непрекъснатия режим на работа, за да
се отговори на изискванията за край-
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ния продукт; осигуряване на автоматичен или полуавтоматичен контрол на производствения процес.
Когато се започва търсенето на
пълначна техника за даден продукт,
е важно да се помисли за различните
аспекти на продукта и за изискванията на проекта. Има четири характеристики, които подпомагат определянето на вида на машината за
пълнене, необходима за специфично
приложение: природата или характеристиките на течността; обема на
пълнене; производителността и описанието на контейнерите.
Първият въпрос, на който трябва
да се обърне внимание във връзка с
характера на даден продукт, е вискозитетът му. Вискозитетът може
да се опише чрез термини като
„рядък“, „полувискозен“ или „вискозен“.

Техники за пълнене
Естеството на продукта определя правилната дозаторна помпа, която трябва да се използва във вашата пълначна машина, както и технологията на пълнене, която следва да
бъде прилагана. Например някои фактори, които следва да се имат предвид, са дали продуктът има тенденция да образува пяна, дали съдържа

материя във вид на дребни частици,
дали съдържа примеси (като етилов
спирт или ацетон) и дали е запалим.
Различните характеристики на продуктите изискват различни техники на пълнене.
Пълнене от долу нагоре: Използва
се за пенливи продукти или за пълнене без пръски. Преди този тип
напълване дюзите се монтират ниско, до дъното на контейнера, след
което се издигат точно над течността, докато контейнерът се пълни.
Пълнене в контейнер: Използва се
за продукти, които не образуват
пяна. Дюзите са разположени в контейнер, пълнят се и след това се
изваждат навън. С помощта на този
метод обикновено се постига повисока производителност.
Статично пълнене: Тази техника
за пълнене обикновено се използва с
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машини, при които дюзите не се
движат. Много полуавтоматични
пълначни машини използват този
вид пълнене.
Профилно пълнене: При него се
използва технология със сервомотор,
която позволява да се променя скоростта на процеса на пълнене във
вътрешността на контейнера. Ако
продуктът изисква извършване на
пълнене с по-висока скорост през
първата половина от времето на
напълване, а през втората половина
да забавите процеса, методът на
профилно пълнене е предпочитан.
Пълнене със запалими и опасни материали: Всеки продукт, който е запалим и опасен, трябва да бъде пълнен
с вътрешно обезопасена машина.
Вътрешно обезопасените машини са
конструирани с дистанционна, обезопасена система за управление, или
работят само с въздух (без електричество), за да е сигурно, че процесът
на пълнене е безопасен за работниците, които се намират близо.
Пълнене с горещи продукти: Тази
техника се използва за продукти,
които трябва да бъдат затоплени и
пълнени при по-високи температури.
Такива са сосовете, подправките и
хранителните съставки; налага се
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те да бъдат загрявани до по-висока
температура по време на процеса на
пълнене, за да е сигурно, че се постига стерилна среда в контейнера. За
други, като дезодорантите, свещите, червилата и спиралите за мигли,
се използват техники на пълнене с
висока температура, защото продуктът обикновено е сравнително
твърд или гъст при стайна температура, поради което не може да
тече през помпите.

Системи за дозиране –
помпи и дюзи
Има и други компоненти на системите за пълнене, които зависят от
естеството на продукта. Изборът
на система за дозиране е един от
най-важните моменти. В зависимост
от изискванията на вашия продукт
за точност на дозиране, вискозитет, обем за напълване и т. н., оптималната система за напълване
може да е с бутална, перисталтична, лобова или зъбна дозаторна помпа, или с дебитомер. Компонентите
на системата за дозиране, които са
в контакт с продукта, обикновено се
изработват от неръждаема стомана. За продукти, несъвместими с
неръждаемата стомана, се използ-

ват неметални компоненти.
Дюзата е устройство, конструирано, за да управлява дебита на флуида, когато той излиза от системата за дозиране и навлиза в контейнера. Дюзите се предлагат в различни разновидности за дозиране и
напълване на продукта без капки,
утечки и пенообразуване. Конструкциите на дюзите най-често се изработват от неръждаема стомана или
неметални материали.
При повечето течни продукти за
дозиране се използва стандартна
дюза. Стандартната дюза с вграден
в нея контролен вентил предотвратява капенето при дозиране и пълнене на течности с малко повърхностно напрежение. За същата цел може
да се използват защитни прегради,
монтирани на върха на дюзата. Дюзите с вграден контролен вентил
осигуряват навременно прекъсване
на потока за пълнене без капки и
утечки. Този тип дюзи се задействат от въздушното налягане и се
използват при пълнене на пенливи и
непенливи течности. Дюзата с вграден контролен вентил може да е
необходима, когато за дозиране при
пълнене се изискват лобови и зъбни
помпи или дебитомери.
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Капацитет и описание на
контейнера
Естеството на контейнера също
оказва влияние на определени елементи на машината за пълнене, която
се използва. Колкото повече информация е налична за контейнера, толкова по-добре. Важни са например
параметри като да речем от какво
е направен той – от стъкло или пластмаса и т. н., каква е формата му,
стои ли контейнерът стабилно, когато бъде поставен на движещ се
конвейер, какъв е неговият капацитет, какъв е размерът на контейнера, какъв тип затваряне се използва
за него и т. н.

Производителност
Производителността е ключов
фактор при избора на типа машина
за пълнене. Съществуват два основни вида пълначни машини: автоматични и полуавтоматични. Полуавтоматичната машина за пълнене,
наречена още настолна, е портативна и удобна за управление, но работата й изисква известна намеса от
страна на оператора. Този тип
пълначни машини са икономически
ефективно решение за новосъздадени компании и са идеални за малки
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производства, за научноизследователските сектори на корпорациите
и за лаборатории за изпитване. Полуавтоматичните пълначни машини
имат модулна конструкция с вградени възможности за разширение в
случай на промени на производствения процес. Те са лесни за настройка,
управление, почистване и смяна.
Автоматичните пълначни системи варират от такива само за пълнене до интегрирани машини, обикновено наричани „моноблок“, които изпълняват много функции, свързани с
опаковането. Автоматичните
пълначни системи имат конвейер,
който придвижва контейнерите, без
да е необходимо ръчно поставяне на
същите под зоната за пълнене. При
автоматичните пълначни системи
производителността е по-висока, но
и цената им е по-висока от тази на
полуавтоматичните.
Контейнерите могат да се
пълнят чрез движение с прекъсвания,
при което контейнерът е неподвижен по време на процеса на напълване, или чрез непрекъснато движение,
при което често се постига по-висока производителност, отколкото
при сравнимите системи, работещи
с движение с прекъсвания. В зависи-

мост от конкретното приложение
и нуждите на проекта има различни
видове системи за пълнене на течности – поточни, моноблок, касетъчни, кубични, като има и възможност
за интегриране на технологии на
производители на оригинално оборудване в пълначните системи.
За постигане на напълно интегрирана система потребителите могат
да съчетават пълначната машина с
различни системи на производители
на оригинално оборудване например:
системи за подреждане на контейнери в опаковки; системи за залепване
на етикети; машини за индукционно
запечатване на контейнери; системи
за повдигане на картонени опаковки
с контейнери; системи за затваряне
и запечатване на картонени опаковки с контейнери; системи за палетизиране; системи за нанасяне на кодове на опаковките и т. н.
След като бъде осигурена достатъчно информация за естеството на продуктите, обемите на
напълване на контейнерите, описания на същите и за производителността, процесът на взимане на решение за най-доброто оборудване за
пълнене за конкретни нужди се ускорява значително.
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IoT в индустриалното
осветление
О

т времето на първите изпратени имейли през Web 2.0 и чак до
облачните услуги и мобилния достъп,
интернет направи невероятен напредък през последните десетилетия. Една от основните иновации на
бъдещето е Интернет на нещата
(Internet of Things) или мрежово свързаните уреди и машини, които динамично и интелигентно се адаптират
към нуждите и предпочитанията на
потребителите. Ключова роля в
тези иновации играе осветлението.
С развитието и разширението на
възможностите за дигитално и
свързано осветление интелигентната инфраструктура все повече се
превръща в ключов елемент между
физическия и дигиталния свят. Всички тези технологични новости,
свързани с Интернет на нещата,
водят и до създаването на т.нар. концепция „Интернет на светлината“.
В света на свързаната интелигентност осветлението има реална
възможност да се превърне в централна част от всекидневната среда
на хората.
Осветлението, което в момента
се разглежда като услуга, се развива
като модерна сградна комуникационна инфраструктура, която се използва от потребителя за много повече приложения, отколкото първоначалното й предназначение. А тъй
като индустриалното осветление
от своя страна се развива все повече в посока цифрови, LED-базирани
решения, за осветителните системи се създава сериозна причина да
служат като основен компонент в
индустриалния Интернет на нещата
(IIoT).
IoT функционалност може да се
добави към съществуваща осветителна мрежа само чрез актуализация
на драйвер. Висящите осветителни
системи се срещат навсякъде в
съоръженията и често са разположени по определен начин, който е оптимален както за жичното, така и
за безжичното им свързване. Фиксираната им позиция е идеална и за
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приложения като системи за
вътрешно позициониране и термографски изследвания. Контролерите,
които управляват останалите системи в съоръжението, са свързани
мрежово чрез жични или безжични
мрежи. Системата работи постоянно и може да захранва IoT устройства, така че за тях не са необходими батерии или допълнително окабеляване. Всяко осветително тяло
може лесно да бъде оборудвано с
интелигентни сензори, които измерват конкретни данни и ги връщат
към back-end платформа за електронна обработка.
В случай че всяко осветително
тяло разполага със собствен IP адрес, то управителите на съоръженията могат да ги използват в своя
полза. IoT осветлението позволява
дистанционното наблюдение на осветителните инсталации за повреди в самите лампи, неизправности
на аварийното осветление и евентуално дори амортизация на светлинно оборудване. По този начин управителите на съоръженията могат да
контролират кога точно в сградата
трябва да се извърши поддръжка на
място. Освен това тази поддръжка
не е необходимо да се извършва от
човек. Цялостната процедура изисква известна първоначална инвестиция за монтиране на осветителите,
но тези разходи лесно се компенсират с времето благодарение на повишената ефективност на поддръжката.

Популяризиране на
сензорите
Осветителните тела са просто
източник на светлина, докато към
тях не се свърже сензор, още известен като устройство за управление
на осветлението – след това сензорът става интелигентно устройство. В зависимост от данните,
които събира сензорът (най-често за
светлина или движение), източникът
на светлина автоматично се включва и изключва. Сензорните модули за
осветителни тела сами по себе си
са станали толкова сложни през пос-

ледните години, че възможностите
за управление вече са много по-разнообразни от просто включване и
изключване. Модерните осветителни системи могат да изключат определен брой осветителни тела в
дадено пространство според количеството естествена светлина в помещението или да ги димират до
известна степен, когато е необходимо.
Понастоящем сред най-разпространените индустриални приложения
на сензорите за светлина са пасивните инфрачервени фоточувствителни датчици, които създават поефективна работна среда, като изключват светлините, когато в помещенията няма хора. Мрежовите
контролери пък работят със софтуер, който позволява дистанционно
наблюдение, конфигурация, привеждане в съответствие с местни регулации, димиране според извършваните дейности, настройка и създаване
на системни известия и отчитане
на енергия. Командният център за
управление на осветлението и сензорите е самият контролер, така че
добавянето на интелигентни
възможности обикновено изисква
само модернизиране на самото устройство.
Управлението на осветлението
играе ключова роля в индустриалното IoT планиране по два начина – на
първо място то подобрява комуникацията. Когато устройствата за управление на осветлението са
свързани мрежово то същата мрежова инфраструктура може да се използва и за извличане на данни за IIoT,
като така се премахва нуждата от
създаване на допълнителна мрежа за
обмен на данни. На второ място,
съвременните устройства за управление на осветлението позволяват
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осветление
актуализиране на софтуера за приложения, които преди това не са били
разглеждани.

Свързани с интернет
устройства
Сензорите за осветление сами по
себе си не свързват дадено устройство към IoT – за това е необходима
интернет връзка. С въвеждането на
уеб-базирани осветителни системи,
било то безжични или кабелни, отделните устройства стават не само
интелигентни, но и част от все поразрастващия се и малко необичаен
IoT пейзаж. Потребителите могат
да анализират събраната информация, след като свържат устройствата и получените от тях данни към
интернет. В днешно време редица
сензори, които събират разнообразна информация за околната среда –
от замърсяване до задръствания по
пътищата, са свързани към осветителни тела.

„Интернет на
светлините“ се среща с
Интернет на нещата
Т. нар. „Интернет на светлините“
се сформира, когато всички интелигентни осветители в дадено пространство се свържат в цифрова
мрежа и комуникират помежду си,
със сървър или портал, както и със
сензори и системи за контрол на
осветлението. При такава конфигурация Интернет на светлините действа като своеобразен гръбнак на
мрежата за сградно управление или
домашна автоматизация. Факторът, който прави тази система
изключително привлекателна в промишлените предприятия, е, че осветлението е инсталирано почти
навсякъде и вече притежава електрическа мощност, която захранва
самата светлина. Същата тази
енергия може да се използва и за захранване на други електронни компоненти и устройства, интегрирани
във или приложени към свързаните
мрежово светлини.
Интернет на светлините се обуславя от успеха на светодиодното
осветление. В миналото да се интегрира електроника в осветлението
беше трудна задача заради високата температура, електромагнитните смущения и ограничения експлоатационен живот на крушката. Светодиодите обаче са полупроводникови компоненти, които работят при
ниски температури, близки до температурите, при които работят
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останалите силови полупроводникови устройства в електрониката.
Затова е и много лесно към LED модулите да се добавят и допълнителни функции. Освен това почти всички електронни компоненти, които се
използват за комуникация и контрол,
както и сензорите, са нисковолтови
и могат да се захранват от един и
същ източник, като така намаляват
необходимите за инсталация компоненти и разходите.
Връзката между светлините и
другите устройства в индустриалната мрежа е съсредоточена върху
управлението на осветлението и
оперативните данни от самите
светлини. Те могат да се контролират от потребителско устройство
(компютър), а оперативните данни
да се четат чрез сървъра и да се
представят на клиента. Тези данни
представляват актуална информация за експлоатационните часове на
интелигентния модул (колко време
работи), температурите на различните компоненти на осветителния
модул, история на температурата
в процеса на работа (производителност при различни температури),
както и електрически характеристики на захранването и натоварването на светодиода. Тези данни могат
да се използват на същия принцип
като километража или индикацията
за проверка на двигателя в колите –
те могат да известяват за оставащия експлоатационен живот на
светлината или да показват на системата за сградно управление, че
има проблем, много преди лампата
да изгасне. Предварителното известие позволява на управителите на
сгради да извършват своевременна
поддръжка на осветлението.
Сензорите и контролерите могат пряко да се свързват със осветителните тела и осветителната
мрежа или пък да се въведат в системата чрез късообхватния решения
за безжична връзка като 6LoWPAN
или Bluetooth Smart. По този начин
светлините се превръщат в IoT
точки за достъп, които имат късообхватни безжични радиопредаватели с много дълъг живот на батерията поради близкото си разположение.
Тъй като радиопредавателите в
светлините са свързани към електрическата мрежа, те постоянно следят останалите устройства и са в
състояние да определят местоположението им, стига и физическото
местоположение на светлините в
сградата да е известно.
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