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Gleason придобива направлението за хонинговане на зъбни колела на
Daetwyler Group
В края на февруари т. г. компанията Gleason подписа споразумение с Daetwyler
Industries и MDC Max Daetwyler за придобиване на всички активи на бизнес направлението Faessler, произвеждащо хонинговащи машини за обработка на зъбни
колела. Това съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Бимекс Лимитид, представител на Gleason за България.
Бизнес подразделението Faessler, което разполага с персонал от близо 70
служители, ще бъде придобито от ново дъщерно дръжество на Gleason – Gleason
Switzerland, и ще продължи да използва настоящите си локации в Блайенбах и
Дитикон в Швейцария. Gleason ще задържи ръководния екип на Faessler, както и
настоящите служители.
„Faessler е лидер в технологията за хонинговане на зъбни колела и идеално
допълва съществуващата ни продуктова линия. Утвърденото присъствие на
компанията на световния пазар и добре разработената организация на Gleason
по отношение на продажби и обслужване ще донесат редица ползи за настоящите и бъдещите ни клиенти“, коментира Джон Пероти, президент и главен изпълнителен директор на Gleason.

ЕК одобри отпускането на 33 млн. евро за интерконектора Гърция-България
На 2 април т. г. Европейската комисия (ЕК) одобри отпускането на 33 млн.
евро от бюджета на ЕС за изграждането на междусистемната газова връзка
Гърция-България, съобщиха от ICGB. Средствата ще бъдат отпуснати по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, като общият размер на
безвъзмездното финансиране е 39 млн. евро, от които 33,15 млн. евро (85%) са
осигурени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а
останалите 5,85 млн. евро (15%) са национално съфинансиране.
„Одобреното безвъзмездно финансиране е ключово за реализацията на газопровода и поредното доказателство за значимостта на проекта“, коментира
Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB от българска страна. Георгиева изрази благодарност за съдействието и усилията на Управляващия орган
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Министерство
на енергетиката и Европейската комисия.

Морски дар 09 откри нова производствена и складова база
На 3 март т. г. рибопреработвателното предприятие и верига магазини
Морски дар 09 отпразнува 16-ия си рожден ден и откриването на новата си
производствена и складова база в с. Горни Богров. Инвестицията в новия цех
възлиза на 1,5 млн. евро.
На събитието присъстваха управителите на компанията Радослав Радков,
Божидар Радков и Виктория Радкова, мениджър „Корпоративни клиенти“, изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ
ФИШ д-р Йордан Господинов, Зико Бехор, един от водещите търговци на риба
в Израел, кметът на район Кремиковци Ивайло Панев и др.
„За тези 16 години успяхме да се докажем и да спечелим доверието на нашите клиенти, да покажем, че сме коректни и почтени партньори, на които може
да се разчита“, сподели Христо Радков, собственик на Морски дар 09.
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АBB и Dassault Systemes стартират глобално партньорство за
дигиталните отрасли
ABB и Dassault Systemes обявиха стартирането на широкообхватно глобално
партньорство с цел да предложат на клиентите в дигиталните отрасли уникални софтуерни решения, вариращи от управление на жизнения цикъл на продуктите до решения за здравето на активите. В рамките на партньорството ще
бъдат комбинирани предимствата на дигиталните решения от ABB AbilityTM и
платформата 3DEXPERIENCE на Dassault Systemes.
„ABB добавя Dassault Systemes към своята силна партньорска мрежа за индустриална дигитализация, включваща компании като Microsoft, HPE и IBM. Очакваме с голямо нетърпение да работим с целия глобален екип на Dassault Systemes,
за да стимулираме иновациите и създаването на още по-голяма стойност за
клиентите“, сподели главният изпълнителен директор на ABB Улрих Шписхофер.
„В този индустриален ренесанс, един базиран на платформа подход дава възможност на реалния и виртуалния свят да се информират и подсилват един друг“,
заяви Бернар Чарлс, вицепредседател и изпълнителен директор на Dassault
Systemes.

София Тех Парк стартира програма в подкрепа на новатори и стартъпи
София Тех Парк обяви, че организира програма в подкрепа на новатори и
стартиращи компании от цялата страна. Основните й насоки бяха представени по време на конференцията Investum Supersonic. По време на събитието стана
ясно, че новата програма ще се насочи към приложната наука и комерсиализацията на изследователски разработки. Реализацията й ще се осъществи в партньорство със Source Institute - водеща международна организация за предприемаческо образование, разработила програми за университета в Оксфорд, London
Business School, Кралската академия по инженерство на Великобритания, както
и за някои от водещите акселератори в света като Techstars, Seedcamp и 500
Startups.
„Програмата ще предостави широк набор от услуги и възможности за изобретатели, новатори и предприемачи като менторство, обучения, форуми и сбирки,
на които да презентират своите идеи и да обменят опит, а основните дейности
ще бъдат представени пред научните общности на обиколка в страната“ сподели Натанаил Стефанов, член на управителния съвет на София Тех Парк.

Петер Копиец е новият изпълнителен директор на Загорка
От началото на април т. г. Петер Копиец е новият изпълнителен директор
на Загорка, съобщават от дружеството. Той наследява на позицията Никос Зоис,
който поема управлението на Heineken в Сърбия. Копиец стартира кариерата си
в Heineken през 2011 г. на позицията International Account Manager в ритейл екипа, отговарящ за създаване на партньорски взаимоотношения с клиенти като
Metro, Kaufland и Lidl. През 2013 г. той е назначен за генерален директор на
Heineken Германия. Петер Копиец има магистърска степен по Бизнес администрация от Икономическия университет във Виена.
„В новата си роля той ще се фокусира върху развитието и привличането на
талантите в компанията, създаване на добавена стойност за потребители,
клиенти и други заинтересовани страни“, завяват от компанията.
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Microchip представи нови dsPIC цифрови сигнални контролери
Microchip обяви нови дву- и едноядрени dsPIC33C цифрови сигнални контролери (DSC) с допълнителни възможности, които отговарят на променящите се
приложни изисквания по отношения на паметта, температурата и функционалната безопасност. Новите опции ще помогнат на системните разработчици да
проектират гъвкави и мащабируеми микроконтролерни приложения от висок
клас.
Новият двуядрен цифров сигнален контролер dsPIC33CH512MP508 осигурява
поддръжка на приложения с по-големи изисквания за системната памет. Той е
разходно оптимизиран за приложения, които изискват по-малко памет и по-малки габарити. Разработчиците могат лесно да мащабират продуктови серии,
използвайки новите прибори, които са съвместими по изводи с фамилиите
dsPIC33CH и dsPIC33CK.
Фамилията dsPIC33CH512MP508 (MP5) разширява наскоро представената
dsPIC33CH с Flash памет от 128 KB до 512 KB и утроява програмируемата RAM
от 24 KB до 72 KB. Това позволява поддръжка на по-големи приложения с множество софтуерни стекове или по-голяма програмна памет, като например автомобилни приложения и безжично зареждане. Допълнителната памет е необходима за по-ефективна работа със софтуера AUTOSAR, драйверите MCAL и периферните устройства CAN FD в автомобилните приложения.

Sensor+Test 2019 с фокус върху процесната автоматизация
Тазгодишното издание на международното изложение за сензори и контролно-измервателни технологии Sensor+Test ще се проведе между 25 и 27 юни в
Нюрнберг, Германия. Специалната тема на събитието ще бъде „Сензорни и измервателни технологии за процесна автоматизация“, съобщават организаторите от AMA Service.
Към момента броят на изложителите, които ще представят сензорни системи и компоненти, измервателна апаратура и софтуер, лабораторна техника,
аналитично и тестово оборудване, е 530. Посетителите на Sensor+Test 2019
могат да очакват множество иновации от предприятия и институти от 30
държави. Организаторите очакват интереса на гостите да предизвика и общият щанд „Иновации, произведени в Германия“, спонсориран от Германското федерално министерство на икономиката и енергията за 12-а поредна година.
Понастоящем щандът е резервиран на 80%.

МИ отчита над 200 млн. лв. инвестиции в автомобилостроенето за 2018 г.
Инвестициите в автомобилостроенето през 2018 г. надхвърлиха 200 млн.
лв, а разкритите работни места възлизат на 3200, заяви заместник-министърът
на икономиката Лилия Иванова при откриването на конференция, посветена на
италианския дизайн в автомобилния сектор. На събитието, организирано от
Конфиндустрия България и Аутомотив Клъстер, присъстваха посланикът на
Италия Н.Пр. Стефано Балди, председателят на Конфиндустрия България Мария
Луиза Мерони, както и изпълнителният директор на Аутомотив Клъстер арх.
Любомир Станиславов. Официален гост бе италианският автодизайнер и изпълнителен директор на компания Пининфарина инж. Паоло Пининфарина, който
представи постиженията и тенденциите в сферата на автомобилния дизайн,
интериор и архитектура.
„Последните години развитието на аутомотив сектора в България е изключително положително и все по-динамично, а страната ни се е превърнала в
атрактивна инвестиционна дестинация в автомобилостроенето. В сектора вече
има 220 фирми, в които работят над 50 000 души, произвеждащи компоненти
за всеки от големите световни производители на автомобили“, коментира зам.министър Иванова.
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bauma CTT Russia 2019 представя новостите в строителното оборудване
От 4 до 7 юни т. г. в Москва ще се проведе 20-ото издание на едно от найголемите изложения за строителната индустрия в Русия, Общността на независимите държави и Източна Европа - bauma CTT Russia, организирано от Messe
Muenchen.
Профилът на посетителите на изложението включва представители на компании, произвеждащи строителни машини и материали, научни институти,
международни търговци, дистрибутори, строителни фирми, доставчици на
услуги и др. „За да могат изложителите и посетителите да установят по-ефективно качествени бизнес контакти, за първи път тази година екипът на bauma
CTT Russia организира В2В срещи“, разказва Кремена Вълчева, представител на
Messe Muenchen у нас.
Сред основните продуктови направления на bauma CTT Russia са: подемни
съоръжения, земекопни машини, трошачни и пресевни инсталации, различни
строителни материали - цимент, гипс, бетон, асфалт и др., резервни части и
компоненти за машини, контролно-измервателна апаратура и др. През 2018 г.
на площ от 60 000 кв. метра изложението привлече 586 изложители от 26
страни и 22 681 посетители от 59 страни и 75 региона на Русия.

НКИЗ отбеляза 10-годишнина
Национална компания индустриални зони (НКИЗ) отпразнува своята десета
годишнина през месец февруари т. г. Търговското дружество се занимава с
проектиране и развитие на индустриални, икономически и свободни зони, като
предоставя индустриални терени и комплексни услуги на инвеститорите.
Дружеството има шест опериращи зони - Икономическа зона София – Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас, Индустриална зона Видин, Свободна зона Русе, Индустриална зона Свиленград и Транзитна търговска зона –
Варна. НКИЗ управлява и пет проекта в процес на развитие – в Карлово, Телиш
(Плевен), Варна – Запад, Кърджали и Стара Загора. „Направихме своя собствена
програма, която се казва Fast Tracking Success. Тя е за ускорено професионално
развитие на младите хора. Идеята ни е да свързваме инвеститорите, които
инвестират при нас, директно с университетите“, отбеляза изпълнителният
директор Антоанета Барес по време на кръгла маса, организирана през февруари т. г.

България и Румъния подписаха меморандум в подкрепа на МСП
Министърът на икономиката Емил Караниколов и Щефан-Раду Опря, министър
на бизнес средата, търговията и предприемачеството на Румъния подписаха
меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия (МСП) в рамките на съвместното заседание на съвета за сътрудничество
на високо равнище между двете страни.
Целта на споразумението е повишаване на производителността и икономическите резултати на МСП. „Ще бъдат насърчени модерните технологии, управление на качеството и развитие на човешките ресурси и повишаване на конкурентоспособността на предприятията както на национално, така и на международно ниво“, подчерта министър Караниколов.
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накратко
6,9 млрд. лв. са германските инвестиции в България за периода 1990-2017 г.
Германският бизнес е инвестирал 6,9 млрд. лв. в България за периода 19902017 г., стана ясно от презентация на Германо-Българската индустриалнотърговска камара (ГБИТК) в рамките на икономически форум, който се проведе
на 28 март т. г. Събитието бе с акцент върху две изследвания, изготвени по
поръчка на ГБИТК с финансовата подкрепа на германските фондации „Конрад
Аденауер“ и „Ханс Зайдел“.
Според проучването „Германските инвестиции в България 1990-2017“ на
Института за пазарна икономика (ИПИ) делът на германските инвестиции в
страната от всички преки чуждестранни инвестиции е 8,49%. Така Германия се
нарежда на второ място по този показател след Холандия. Съгласно резултатите от изследването официалната статистика подценява германските инвестиции в България с около 25% или близо 1,4 млрд. лв. 94% от инвестициите в
България (директни и индиректни) са концентрирани в три икономически дейности – преработваща промишленост (42%), търговия (43%) и финансови услуги
(9,3%).
Проучването „Германо-Българските търговски отношения (2001-2018)“, изготвено от Института за икономическа политика (ИИП), показва, че за последното десетилетие общо три пъти българският износ изпреварва вноса от
Германия. В периода 2001-2018 г. при двустранния стокообмен е регистриран
среден годишен ръст от 10%, като само за последните десет години той нараства два пъти и половина - от 3,2 млрд. евро до близо 8,3 млрд. евро.

РУ "Ангел Кънчев" организира Ден на отворените врати
На 26 март т. г. в Канев център на Русенския университет "Ангел Кънчев"
се проведе Ден на отворените врати. На откриването ректорът на университета чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев приветства посетителите и представи възможностите на РУ, като наблегна върху множеството разработвани проекти и подписаните над 500 договора по програми за студентска мобилност.
В рамките на събитието бяха откроени нови моменти в учебния процес, като
например възможността, която предоставя факултет Електротехника, електроника и автоматика, за получаване на двойна диплома по специалност „Компютърни системи и технологии“ съвместно с Шанхайския политехнически университет. В специалност „Електроника и автоматика“ се очаква да започне
обучение за получаване на двойна диплома през месец септември. Беше анонсирано и въведеното модулно обучение от Машинно-технологичния факултет за
работещите студенти по специалностите „Индустриално инженерство“ и
„Мениджмънт на качеството и метрология“.
Гостите имаха възможност да посетят лабораториите на университета,
да се запознаят с възможностите за дуално обучение и да разгледат множество
иновации и студентски разработки, представени на щандовете на факултетите и филиалите.

Гранд Енерджи ще добива въглища от участък "Бобов дол"
Дружеството Гранд Енерджи ще поеме изцяло правата и задълженията по
концесионния договор за добив на въглища от участък „Бобов дол“ на находище
„Бобовдолски въглищен басейн“, стана ясно след заседание на Министерския
съвет. Решението бе взето след подадено искане за прехвърляне от досегашния концесионер - „Въгледобив Бобов дол“. Находище „Бобовдолски въглищен
басейн“ е разположено в землището на община Бобов дол, област Кюстендил.
Концесионният договор за добив на въглища от него е сключен през 2005 г. за
срок от 35 г.
Към новия концесионер ще бъде отправено и предложение за промяна на клаузите в концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция,
която за момента покрива 50% от паричните задължения на концесионера, а
след измененията ще покрива 100% от тях.

Софийска вода инсталира интелигентни водомери с функции за управление
Софийска вода съобщи, че въвежда първата по рода си в страната услуга за
от разстояние

управление на консумацията на вода в дома в реално време. Услугата е достъпна
чрез инсталирането на по-висок клас водомери с модул за дистанционно отчитане.
Интелигентните водомери се свързват със специално разработено приложение, което генерира данните от уреда и предоставя непрекъснат достъп на
клиента до информация от неговите водомери през личния му профил на сайта
на дружеството.
Софтуерът, свързан с водомерите, генерира информация за потреблението
през 6 часа и тя се предоставя обобщена веднъж на ден. Освен обобщени данни
за потреблението, приложението предоставя и допълнителни функции за цялостен анализ на база ден, месец или година. По този начин може да се засече
своевременно всяко отклонение от нормалната консумация – например наличие
на течове, нерегламентирано ползване и др.
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бизнес

Работещо сътрудничество
на бизнеса и образованието
в България
ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ удостоена със специална награда от Mitsubishi Electric
за изграждането на две учебни лаборатории по роботика и автоматика

В

началото на декември м. г. в
Технически университет-София и Технически университет-София, филиал
Пловдив, официално бяха открити
нови учебни лаборатории по роботика и автоматика, оборудвани с последните технологии и продукти на
Mitsubishi Electric. Те са изградени и
оборудвани от фирма ЕХНАТОН
БЪЛГАРИЯ - водеща в областта на
индустриалната автоматизация у
нас вече повече от 20 години.
Като признание за реализирането
на лабораториите, наскоро ЕХНАТОН
БЪЛГАРИЯ бе удостоена със специална награда от Mitsubishi Electric.

Изключително ценен факт в съществуването на лабораториите е интересът от страна на студентите
и възможността да се обучават на
практика с най-съвременна техника и
високи технологии. Това споделиха
единодушно пред сп. Инженеринг ревю
ръководителите на двете лаборатории. Те разказаха за супер модерната
техника, внедрена в лабораториите,
както и за съвместната работа със
специалистите от ЕХНАТОН, която
не е изчерпана с доставката на техниката в тях. И в двете лаборатории колаборацията продължава –
сътрудници на компанията подпомагат пряко учебния процес и благодарение на усилията на ЕХНАТОН студентите имат постоянен достъп до
новостите от първа ръка.
„Интересът към лабораторията
може да се определи като доста
голям - както от студенти, така и
от страна на университета. На 14-
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15 март се проведоха Отворени
врати в ТУ-София и лабораторията
беше включена в инициативата. Интересът към нея беше значителен –
от страна на кандидат-студентите, а и от студенти от други специалности на ТУ-София“, споделя гл.
ас. д-р инж. Владимир Христов, катедра Автоматизация на електрозадвижванията, факултет Автоматика, Технически университет-София.
„На 20 март се проведе посещение на лабораторията от ученици
от Професионална гимназия по телекомуникации-София, които искаха да
се запознаят с индустриалната роботика и съвременните системи за
управление на електрозадвижванията в индустрията. През май-юни се
подготвя и обучение на студенти от
клуба по роботика към ТУ-София, чиято цел е да се ориентират към индустриалната роботика и управлението на роботизирани системи“, разказва за активната дейност в лабораторията нейният ръководител.
„Смятам, че интересът към лабораторията и нейните постижения
тепърва предстоят. Ние постоянно
поддържаме връзка със специалистите-инженери от ЕХНАТОН, от които
получаваме обратна връзка за реалните проблеми в индустрията. Благодарен съм на целия екип от фирма
ЕХНАТОН, които ни оказаха съдействие по внедряването и пускането
на лабораторията в действие“, споделя инж. Христов.
„Роботите и задвижванията на
Mitsubishi Electric в лабораторията са
върхови постижения в областта и с
основание предизвикват интерес“,
заяви пред списанието ас. д-р инж.
Радослав Хрисчев, катедра Системи
за управление, Факултет по електроника и автоматика, Технически университет-София, филиал Пловдив.
„Благодарение на добрата съвместна работа с професионалистите
от ЕХНАТОН предварително бяха
подготвени презентации, лабора-

Лабораториите в София и в Пловдив

торни упражнения и материали, и със
започването на новия семестър
стартира обучението на студенти
в новата лаборатория. На база предоставеното оборудване – роботи
и електрозадвижвания на Mitsubishi
Electric и система за техническо зрение на Cognex, дипломанти подготвят дипломните си работи. Освен
българските студенти, дипломни
работи в областта на електрозадвижванията готвят и чуждестранни студенти с обучение на английски език. За студентите от други
специалности, проявяващи интерес
към новото оборудване, организираме извънучебни презентации и демонстрации“, разказва инж. Хрисчев.
„Съвместната работа със специалистите на ЕХНАТОН не приключи с
изграждането на лабораторията.
Контактите с тях са постоянни.
Благодарение на това имаме възможност да получаваме актуална информация за технологиите на Mitsubishi
Electric, които включваме в обучението на студентите. Това е отлична
възможност младите инженери, завършващи университета, да придобият
върхови знания и умения и в резултат
лесно и бързо да намерят реализация
в индустрията“, споделя той.
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събития

TAITRA представи
изложението
Taipei AMPA
AMPA на
семинар в София

На 22 март т. г. Тайванският съвет за международна
търговия и развитие (TAITRA) съвместно с Българска
търговско-промишлена палата (БТПП) организира семинар, посветен на предстоящото издание на водещия в
Азия търговски панаир за автомобилостроенето, включващ 6 изложения – Taipei AMPA (автомобилни части и
аксесоари), AutoTronics Taipei (автомобилна електроника),
Taiwan ITS (интелигентен транспорт), Taiwan EVS (електрически превозни средства), Motorcycle Taiwan (мотоциклети) и Taiwan Car Tuning (тунинг и поддръжка на
автомобили). Първите четири изложения ще се състоят
между 24 и 27 април, а останалите две ще се проведат
от 25 до 28 април т. г. Шестте изложения ще се обединят за първи път в зали 1 и 2 на изложбения център
Нанганг. Организаторите очакват събитието да е помащабно от всякога – 1530 компании изложители ще
заемат 4550 щанда. Прогнозите са и за рекорден брой
посещения на местни и международни купувачи. Събитието, което се провежда с подкрепата на компании като
Sonar Autoparts, SUM, Depo, Tong Yang Group, Nan Hoang,
и Eagle Eyes, се отличава и с богата съпътстваща програма от семинари, в рамките на които ще бъдат обсъдени последните иновации и бъдещите предизвикателства пред сектора.
Панаирът 6-в-1 предлага цялостен поглед върху веригата на доставки на тайванската автомобилна индустрия – двигатели, окачвания, предавателни механизми,
спирачки, фарове, акумулатори и др. За първи път участие ще вземе и платформата за онлайн търговия eBay,
която ще предложи на изложителите възможност за
провеждане на B2B срещи.
На семинара в София участваха и представители на
фирмите Инструменти Орг и Евро 07, които споделиха впечатления от предходни издания на панаира и изразиха силното си удовлетворение от партньорството си с TAITRA в България и от оказаното от страна на
организацията съдействие по реализиране на посещенията.
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интервю

10 години помагаме
на фирмите за бърз
прогрес в индустрията
Иван Вълков,
управляващ директор
на Рапид Прогрес,
пред сп. Инженеринг ревю
Рапид Прогрес празнува 10 години от създаването си - кое е най-важното, което характеризира изминатия път? Кои са най-значимите
постижения на компанията?
Живеех и работех дълги години в странство. Натрупал съм професионален опит, работейки във фирми като
ЕСПРИТ (централа в Калифорния), МОРИ СИКИ (завод в
Япония), МАЗАК (завод в Англия), много проекти за световни фирми и т. н. Но човек се чувства най-добре в
родината си и се върнах точно преди 10 години. Създадох фирма Рапид Прогрес, която бързо започна да бележи
успехи.
Пазарът в България се нуждаеше от модерни продукти и приложения, точно по същия начин като този в САЩ.
За успеха на Рапид Прогрес от ключово значение бе натрупаният опит и познанията ни за най-новото в сектора. Доказахме се в практиката като иновативни и
полезни и главоломно, за 1-2 години, петорно вдигнахме
обема на дейността. Започвайки от нулата, успяхме да
се превърнем в основен CAM доставчик на Балканите.
Много се гордеем с нашата XYZ Академия, която създадохме преди година, насочена към големия дефицит на
подготвени кадри. На този етап правим главно фирмени
обучения, обучаваме хората как да избегнат грешките и
опасностите, когато работят с машините. Групите са
малки, насочени изцяло към производствата. Инвестираме много от себе си, искаме да накараме мениджърите
да осъзнаят, че колкото повече инвестират в знания на
хората си, толкова повече и ще получат от тях. Има
случаи да се повреди техника за стотици хиляди евро, а
едно обучение струва едва няколкостотин.
Какви цели си поставяте за следващите 10
години?
По отношение на плановете ни за бъдещето – отдавна сме излезли от българския пазар и сме основали ESPRIT
CAM Center за Източна Европа. Имаме дилърска мрежа в
Румъния, в Гърция, в останалите Балкански страни. Реализирахме доста проекти в цяла Европа – от Санкт
Петербург до Рейкявик.
Още сме млади и бъдещето в момента за нас е безгранично.
Излизането от българския пазар в нашия бизнес изисква страшно много ресурс и време, нашата работа е
много и на място – във фабриките, до операторите. Това
е и едно от основните ни предимства - че винаги сме на
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място и, когато има някакъв проблем, веднага сме там.
Какво е важно за партньорствата на Рапид
Прогрес? Разкажете за най-новото партньорство - с DMG MORI.
Сключихме договор с DMG MORI Software Solutions,
които ни припознаха като техен партньор за Източна
Европа и гласуваха доверие на професионализма ни. Компанията има корпоративно партньорство с разработчика на ESPRIT CAM System - DP Technology, по силата на
което всяка машина може да се закупи със съответния
софтуер. След доставката на машина в пакет със софтуер, ние извършваме обучението и внедряването на
софтуера. DMG MORI са номер едно в света като доставчик на цифрови металорежещи машини.
За пореден път сте сред най-интересните изложители на MachTech&InnoTech (15-18 април),
какво да очаква пазарът като новости и акценти в участието ви на най-важния форум в
машиностроителния сектор у нас?
На MachTech&InnoTech 2019 ще представим някои
други нови ключови за нас партньорства. Ще присъстваме на повече от един щанд, ще бъдем при свои партньори - разпространители на металорежещи машини. Ще
покажем дигитални близнаци на техни модели машини и
последни новости в програмирането.
Имаме и предвидени два семинара по време на
MachTech&InnoTech. Единият от тях ще бъде за
SolidWorks, а в другия ще говорим за мониторинг. Мониторингът в момента е наболял проблем в България. Оказва се, че у нас капацитетът на работа на машините е
около 25% ефективност на натоварване на машината.
Имаме проекти, при които чрез CAM програмиране сваляме времето на един детайл до 3-4 пъти, а това спестява много средства.
По отношение на презентацията ни за SolidWorks, наш
представител бе сред участниците на SOLIDWORKS
World 2019 в Далас, Тексас, и ще разкаже за доста интересни и нови продукти, част от семейството на
SolidWorks, върху които искаме да акцентираме.
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Съветваме клиентите си
за бизнес процесите и подбора
на подходящо оборудване
д-р инж. Красимир Димитров,
управител на ИФД Инженеринг
Джойнт Венчър,
пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко себе си и дейността
на компанията, която представлявате, на читателите на сп. Инженеринг ревю.
Завършил съм Техническия университет - София през
1987 г. като магистър по машиностроене, а в Техническия университет - Кемнитц защитих докторска дисертация в областта на автоматизираното проектиране
на технологични процеси.
Фирмата ни съществува от 1993 г. като част от
iFD Group. Занимаваме се основно с разработване и внедряване на ERP системи и софтуерни решения за управление на складови стопанства, или накратко казано WMS
системи. Имаме WMS продукти на различни платформи:
NAV Advanced WMS: специализирано решение в средата
на ERP системата Microsoft Dynamics NAV; iFD WMS Lite:
самостоятелна WMS система, която се интегрира с ERP
системи и роботизирани складове.
Софтуерните ни продукти поддържат работа с мобилни баркод терминали и имат възможност за адаптиране към специфични бизнес процеси на клиента.
ИФД Инженеринг предлага широко портфолио
от решения за търговия, мобилност и управление на складови стопанства. Кои сектори са
Ваши основни клиенти?
Основни наши клиенти са търговията на едро, но и
производители. Имаме богат опит с хранителни асортименти, като се започне от плодове и зеленчуци, мине
се през охладени и дълбокозамразени стоки и се стигне
до спиртни напитки и вина. Други наши клиенти търгуват с технически асортименти като авточасти, батерии, текстилни изделия и др.
При някои клиенти сме внедрили комплексни решения,
съчетаващи ERP система, WMS система и други мобилни решения, а при други – само WMS система. Степента
на автоматизация на складовете също варира от изцяло ръчно обслужвани до високоавтоматизирани.
Какви са сравнителните преимущества на
предлаганите от Вас решения? Какво ги прави
конкурентни на пазара?
Основното преимущество на нашите решения е, че
клиентът получава консултантска услуга, техническо
изпълнение и внедряване на проекта, както и последваща дългогодишна поддръжка от една фирма. По този
начин постигаме ясни отговорности, съкратени срокове за реализация и, разбира се, по-добри цени.
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Друго предимство е, че познаваме в дълбочина процесите и техниката в склада, а също поддържаме добри
отношения с доставчици на хардуер. Това ни дава възможност да съветваме клиентите си по отношение на бизнес процесите и подбора на подходящо оборудване.
ИФД Инженеринг отговаря за бизнеса на iFD
Group за цяла Източна Европа. Как е организирана дейността Ви в региона и имате ли реализирани проекти тук? Разкажете за някои от тях.
В проектите си ние не се ограничаваме само на регионално ниво, даже бих могъл да кажа, че повечето си
проекти сме реализирали в държави от Западна Европа,
тъй като там инвестициите в технологии са много поголеми.
Като проекти, реализирани в България, бих могъл да
назова стъкларските заводи „Дружба“ в София и Пловдив, в които преди повече от 10 години инсталирахме
WMS решение, управляващо производството, вътрешноскладовия транспорт и дистрибуцията на заводите.
Най-интересният ни проект, за който бих искал да
разкажа, беше реализиран в Москва – WMS система за
цялостно управление на дистрибуционен терминал на найголямата руска фирма за канцеларски стоки и офис техника – един своеобразен Amazon на руска почва. Дневният
стокооборот от около 4000 палети представляваше
огромно предизвикателство за планирането на процесите в склада. Самият терминал е построен „на зелена
поляна“ по германски проект и оборудван с най-модерни
системи за автоматизирано складиране и транспорт.
Голяма част от стелажите са оборудвани с автоматична светлинна индикация, управлявана от нашата система. Реализирахме WMS проекта съвместно с германските си колеги, а на нас се падна разработването на математически апарат за генериране на т. нар. „вълни“ от
поръчки, с които се постига възможно най-голяма производителност на складовия персонал от над 200 човека.
За решаването на тази задача си сътрудничихме с Института по математика и информатика на БАН.
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Нашите продукти са напълно
приложими във всички сфери
на промишлеността
Станислав Савков, управител на СТРАТОНС,
пред сп. Инженеринг ревю
Представете дейността на фирма СТРАТОНС на
читателите на сп. Инженеринг ревю.

СТРАТОНС ЕООД е единственият официално оторизиран представител за България на Баумър груп (Baumer
International), Шмерсал груп (Schmersal GmbH) и Сатех
(Satech SRL). Това са водещи световни марки, лидери в
областта нa електрониката, електротехниката, автоматизацията и иновационните технологии. Нашите
продукти са утвърдени имена във всяка индустриална
сфера, напълно приложими във всички видове промишленост както в леката, така и в тежката, хранителновкусовата и т. н. Решенията, които предлагаме, са сертифицирани съобразно всички актуални европейски изисквания за стандарт, качество и безопасност. СТРАТОНС
ЕООД предлага технологии, иновации и безопасност.
Кои решения от портфолиото Ви са най-търсени
към момента? От какво се обуславя този факт?

Безспорно най-търсени са решенията, отнасящи се до
безопасност на работната среда, защита както за човека, така и за машината. В тази връзка бих искал да
отбележа, че от тази година СТРАТОНС предлага завършени проекти за обезопасяване на работното пространство на закрито. Предпазните оградни съоръжения Satech
в три степени на защита, заедно със защитните блокировки и системи на Schmersal, са цялостен проект по
обезопасяване на рискови зони на работното място.
Разбира се, не изключвам и цялата продуктова гама
на Baumer, включваща едни от най-прецизните и високотехнологични сензори на индустриалния пазар, които са
приложими дори в труднодостъпни и тежки условия,
където други продукти от сферата не успяват да се
справят.
Компанията е в списъка на изложителите на
MachTech & InnoTech 2019. Какви продукти ще видят посетителите на щанда Ви и какви резултати очаквате от участието си в изложението?

На нашия щанд ще бъдат представени всички продукти на СТРАТОНС, включително посетителите ще могат нагледно да видят сглобени и трите вида оградни
панели Satech, действаща защитна блокировка Schmersal,
крайни изключватели, сензори и т. н. Очакванията ни са
да привлечем интереса и да задоволим любопитството
на всеки гост.
Като част от съпътстващата програма
СТРАТОНС е планирала фирмена презентация на
16 април. Какви ще бъдат основните акценти в
нея?

Фирмената презентация отново ще обхваща цялостната дейност на СТРАТОНС, като акцентът в нея обаче
ще е портфолиото и новостите в Baumer, представени
от Кристиан фон Кригерн, търговски директор за Източна Европа в Baumer Group и наш гост на изложението.
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OSG придоби WEXO Präzisionswerkzeuge
Как двете компании за инструменти
виждат общото си бъдеще
През декември 2017 г. WEXO Präzisionswerkzeuge
GmbH от Бад Хомбург премина напълно към групата OSG. Ясуши Сузуки, управител на OSG Германия,
и Щефан Дилман, ръководител на отдел Маркетинг
в OSG и управител на WEXO, обясняват какви са
стратегическите им планове след сливането.

Господин Дилман, това сливане между
OSG и WEXO дойде за мнозина
изненадващо, независимо от факта,
че вече от десетилетия има
партньорство между двете
компании. Как се стигна до тук?
Щефан Дилман: Както вече споменахте, още от
1971 г. съществува съвместно партньорство между WEXO и OSG. През 2014 г. акциите на WEXO
Präzisionswerkzeuge GmbH са придобити въз основа
на наследственото регулиране на основателя на
дружеството, господин Хоесрих от OSG. Така и сегашното присъединяване към групата OSG беше
вече предвидимо. Ние искаме по този начин да обединим своите експертни познания и да централизираме някои дейности.

Какво влияние за в бъдеще ще окаже
сливането на WEXO и OSG върху
клиентите?
Щефан Дилман: Ползите от тази наша стъпка
за клиентите е, че те ще могат да избират от една много по-голяма гама продукти, което конкретно означава, че поръчките вече ще се обработват
от OSG, като познатите лица за контакти в Бад
Хомбург ще останат същите.

Извинете, но за мен това звучи малко
объркващо и не особено логично. Как
да го разбираме конкретно?
Ясуши Сузуки: Нашите инструменти ще продължат да се произвеждат в Гьопинген и в Япония, както и досега. Но продуктовият мениджмънт ще бъде извършван от WEXO. Това означава, че шефът
на отдел Продажби ще определя търговската
стратегия с клиентите. Изборът на продуктовата категория е отговорност на ръководителя на
отдел Маркетинг, тоест на г-н Дилман, който ще
взема решения въз основа на търсенето и ценообразуването.
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Щефан Дилман (в ляво) и Ясуши Сузуки ©OSG

Как бихте искали да реализирате тази
стратегия на практика?
Щефан Дилман: OSG има за цел да се разраства
в областта на универсалните инструменти за резбонарязване. Тук можем да дадем за пример метчиците от групите A и S. Що се отнася до съотношението производителност-цена на инструментите за обработка на неръждаеми стомани или високолегирани CrNi-стомани, има възможности за
развитие. Тази ниша може да бъде запълнена със
серията XTOP на WEXO.

Господин Сузуки, какъв беше
интересът на OSG да присъедини
WEXO към групата?
Ясуши Сузуки: Ние от OSG Германия вече сме
част от големите играчи в глобален мащаб, предимно в голямото серийно производство, където
искаме да се разширим. Производителността, качеството, надеждността са изключително важни
за нашите клиенти. Но изискванията и браншовете в Германия са толкова различни, почти няма
друга страна с такова разнообразие. OSG Германия не може да задоволи този пазар или поне много
трудно. Друг важен момент със сигурност са езикът и културата. Тук имам предвид например разликите в DIN и ISO нормите спрямо JIS (Japanese
Industrial Standards). В тази сфера WEXO има мно-
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го повече опит, особено при локалните приложения,
които бихме искали да използваме за в бъдеще.
Щефан Дилман: По отношение на споменатите
целеви групи бих искал да допълня, че между клиентите на OSG и WEXO има почти 80% разлика. Естествено, има и допълващи продукти, които обаче в Германия вече не са необходими в този вид, затова пък са търсени на международния пазар в различни сфери на различни предприятия. Например,
въпреки факта, че WEXO е номер едно при метчиците за обработка на колянови валове, големите
производители на автомобили не бяха между нашите клиенти. Не, че не можехме да ги снабдяваме
с инструменти, но WEXO не можеше да осигури необходимото сервизно обслужване в световен мащаб.
Затова тук в Бад Хомбург се бяхме концентрирали повече върху средни и малки предприятия, защото искахме и те да се развиват. Ето защо възнамеряваме да продължим да обслужваме тези клиенти в бъдеще, но с помощта на продуктите на
OSG, защото така се сдобиваме с огромен асортимент от продукти.

Вие току-що засегнахте асортимент
от продукти. В това отношение OSG
е най-големият производител на
инструменти за резби в целия свят.
От друга страна казахте, че с
помощта на WEXO ще бъдат запълнени
ниши. Как да разбираме това?
Ясуши Сузуки: OSG всяка година развива и разработва нови инструменти. Колко ефективни са те
в даден случай не може да се каже предварително.
Например, съществува голямо разнообразие в използването на охлаждащи средства. Има ситуация, в която конкретен инструмент за резба да
работи добре с MMS (Minimalmengenschmierung минимално количество за смазване) или масло, но
същият инструмент би могъл да бъде по-малко
ефективен при използване на емулсия. Това означа-

През 2013 г. новите сгради на OSG в Гьопинген бяха осветени с японска церемония. Оттогава фирмата непрекъснато разширява присъствието си в Германия.
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Клиентите печелят от сливането, убедени са
двамата управители. ©OSG

ва, да се концентрираме само върху голямо серийно и масово производство, това би могло да бъде
пагубно, не води до развитие.

Нека в заключение кажем няколко думи
и за логистиката, складовите
наличности и потенциала за доставки,
както и за служителите. Как ще ги
организирате за в бъдеще?
Ясуши Сузуки: Засягате интересна тема. През
2017 г. OSG Германия отбеляза 20% ръст на продажбите. Затова трябва да инвестираме повече в
производството в Гьопинген, защото искаме да
увеличим обема на продукцията "Made in Germany"
(Произведено в Германия). Това, естествено, касае
и капацитета на складовете. WEXO в Бад Хомбург
предлага включително и откъм експертни знания
идеална възможност да централизираме склада и
доставките в Германия.
Щефан Дилман: Марката WEXO продължава да
бъде търсена и на международния пазар и от различни търговски марки. Тук виждам достатъчен
потенциал за растеж, независимо от факта, че в
момента тук в Бад Хомбург месечно се разпращат
60 хил. инструмента. Но по втората част на въпроса - всички служители на WEXO бяха поети от
OSG, това никога не е стояло под въпрос. Напротив, в отдела "Обслужване на клиенти" също бяха
назначени 31 нови служители, така искаме за в бъдеще да подобрим обслужването и да разширим пазарните си дялове.
Интервюто води: Манфред Лерх, журналист

Квартал Витоша, бл. 5 Б, ап. 33
1700 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
+359 897 226 118
delphi.engineering.bg@gmail.com
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Инженерите на Хенлих споделят:
igus летят по бизнес магистрала и е
предизвикателство да ги следваш,
без да изоставаш
предложения за опаковъчната и хранително-вкусовата индустрия. А за фотографи и продуценти предлагаме интересен лагер от серията drylin W, който може да се движи по
крива, при това тихо, равномерно и без вибрации.
Р: Кабелите и кабеловодещите вериги се търсят основно от
машиностроители и хора, които извършват поддръжка на машини. Кабелите са динамични т.е. предназначени са за приложения с движения и се използват, когато трябва да се захрани
нещо, което се движи. Асансьори, например.

Имате ли продукти, които са с по-широко приложение в конкретна индустрия?
Х: Разбира се. Металните лагери на ТНК се прилагат основно в прецизното машиностроене, докато тези на igus са
перфектни за работа в запрашени среди и са с 40% по-ценово изгодни от алтернативите на ТНК.

Предизвикателно ли е да работиш с толкова
големи компании като igus и ТНК?
Днес се срещаме с двама инженери, специалисти по линейна техника. Христо Биндев и Радослав Радев са част от
мениджърския екип на инженерингово-търговската компания Хенлих България, част от международната Хенлих Група с офиси в 22 европейски държави.

Двамата сте продуктови мениджъри в отдел Линтех на Хенлих България. Каква е ежедневната ви
работа и за какви продукти отговаряте?
Х: Аз съм продуктов мениджър за всички лагери, линейни направляващи и защитни покрития. Официални
представители за България сме на марки като igus и
THK. Работим и с AR Filtrazioni, но за тях ще ви разкажа
малко по-късно.
Р: Аз работя само с igus. Продуктов мениджър съм за техните кабели и кабеловодещи вериги, като асортиментът
ни е огромен - над 150 000 артикула.

Откъде идва името на отдел Линтех?
Х: Имената на отделите ни са унифицирани за всички
фирми в Хенлих Груп. Нашето произлиза от linear technic,
защото предлагаме всичко за линейното движение. Портфолиото ни се състои от всякакви лагери за линейно и радиално задвижване: плъзгащи, линейни, радиални, радиално-аксиални, сачмени и др. Имаме голямо разнообразие и от
защитните покрития.
Р: Кабелите и кабеловодещите вериги са част от нашия
отдел, защото при тях има движение на енергия и данни.
Предлагаме контролни кабели, за пренос на данни, bus кабели, серво, захранващи, за роботи и т.н. Произвеждали сме
дори кабели по поръчка на клиенти и за всички можем да
предложим кабеловодещи вериги.

Х: igus не просто вървят по пътя на успеха - те буквално летят по бизнес магистралата. Техният оборот
е 1% от БВП на Германия. Предизвикателството е да се
движим паралелно с тях и да не изоставаме. За да сме
техни партньори, трябва да отговаряме на големи изисквания и да сме иновативни постоянно. И ние успяваме.
Вече почти 15 години.
Предизвикателството при работата с ТНК е културният сблъсък, защото са японска компания и имат поразлично виждане за отношенията клиент-доставчик.
Въпреки това тази година се преборихме за правото в
Хенлих да даваме персонализирани решения за лагери на
ТНК т.е. монтираме чистачи, сменяме танкети на лагерите и т.н. Досега това се правеше единствено в техни заводи, като най-близкият е във Франция. Очакваме
голям интерес към тази нова услуга.

През последните 2 години Линтех бележи огромен ръст - 100% през 2017 г. и 40% през 2018. На
какво го отдавате? Знаем, че имате много редовни клиенти, но има ли и друга тайна?
Р: В Хенлих винаги даваме компетентна инженерна кон-

Кои са индустриите, в които сте лидери?
Х: Наши клиенти са основно машиностроители. Но! Всяка индустрия, която използва или прави изделия, свързани
с движения, има какво да получи от нас. Имаме интересни
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султация както на настоящите, така и на новите ни клиенти. Имаме огромен асортимент, но познаваме продуктите си в най-малкия детайл. Те са с гарантирано качество и 100% тествани от производителя.
Ние не просто продаваме даден артикул, ние се съобразяваме с изискванията на клиентите и ги съветваме кое е
най-добро за тях. Посещаваме ги на място, правим професионална диагностика, предлагаме монтаж на кабеловодещи вериги, филтриращи системи или др. Пловдив е на централно място в страната, така че можем да посетим всеки клиент в рамките на 1 седмица.
Мисля, че успехът ни е съвкупност от тези фактори. Освен това Хенлих винаги следва концепцията да бъде един
доставчик с много решения.

Кое е най-голямото предимство Хенлих България да е част от международна група с 22
страни членки?
Р: Това, че имаме възможност да си помагаме и да черпим знания един от друг. Можем да поръчваме стоки от
съседните ни страни членки като Чехия и Полша. Работим в тясно сътрудничество с доставчиците ни и като
група запитванията ни имат по-голяма тежест.

Какви са допирните точки между Линтех и
Индустрия 4.0?
Х: Имаме серия лагери с марка igus, в чиито полимерен материал е вложен сензор и следи износването на пластмасата.
Когато стигне определени стойности, изпраща сигнал до приемно устройство и показва, че има лагер за подмяна. Процесът
осигурява достатъчно време резервната част да се достави и
подмени своевременно. Така се предотвратява счупване на лагера, поява на аварии или спиране на машината.
Р: Имаме и кабеловодещи вериги, в които са интегрирани
сензори. Освен за износване, сензорите сигнализират и ако в
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системата попаднат чужди тела, които могат да попречат
на свободното движение на кабеловодещата верига.
Ако сензорите уловят отклонение в параметрите при
нормална работа на кабеловодещата верига, те подават
сигнал и спират движението с цел да се предотврати
по-голяма повреда.

Имат ли тези продукти пазар в България и каква са очакванията ви за индустриалното развитие у нас в следващите 5 години?
Х: Представете си, че тези сензори изпращат директна поръчка към доставчика. Ние я получаваме и още на следващия
ден вие имате резервната част налична, навреме и в най-удобния момент. Това е процес, който вече се случва в Германия.
Надявам се да го видим скоро и в България.
В Линтех предлагаме продукти с вграден сензор, така че първите производствени компании, които ги вложат в своите процеси, ще бъдат пионери на нашия пазар.
Очаквам също производствата в България да започнат да обръщат все по-голямо внимание на филтриращите системи за
въздух. Инсталирането им във фабриките дава много добавена
стойност и бележим интерес към тях през последната година.

По време на изложението MashTech&InnoTech в
София имате интересна презентация: История
за производствата, в които дишаш свободно. Там
ли ще разкажете повече за тях?
Х: Щандът ни ще е посветен на Линтех и продуктите, които предлагаме. Разбира се, няма как да покажем всичко, но екипът ни ще е на линия. На 16 април ще направя презентация за
филтриращите системи за маслена мъгла AR Filtrazioni. Избрахме тази тема, защото вярваме, че замърсеният въздух в
производствата е голям проблем и оказва пряко влияние върху
здравето на хората. А ние имаме решение, което е ценно да се
покаже. Така че, елате. Обещавам, че ще е интересно!
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Съвременни
дисплеи
С

Стефан Куцаров

ред характерните особености
на настоящото десетилетие е
бързото технологично развитие при
дисплеите, които са важен компонент на средствата за обмен и
съхранение на информация. Постоянното усъвършенстване разширява
техните възможности и удобството при употреба (типичен пример са
дисплеите с докосване - Touch
Display). Към това се прибавя масовото ползване на дисплеи в устройства и системи за контрол и управление на производствени процеси и
машини, в сградни системи и автомобили. Усъвършенстването на електронните прибори за диагностика и
лечение в медицината също е практически невъзможно без подходящи
дисплеи. От многобройните статистики и прогнози за бързото нарастване на производството на нови
типове дисплеи е достатъчно да се
спомене, че през 2014 г. са били произведени 6 млн. гъвкави дисплеи, а
през 2023 г. се очаква те да бъдат
560 млн.
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Течнокристални дисплеи
с тънкослойни
транзистори
Независимо че относителният
дял на течнокристалните дисплеи
намалява, те продължават да са наймасово произвежданите. Двете основни групи на класическите им разновидности за изписване на букви и
цифри (Character Display, Alphanumeric
Display) и на графични изображения
(Graphic Display) продължават да

имат своите многобройни приложения и да се предлагат на пазара, но
новите модели са твърде малко. Типичен техен представител са произвежданите от компанията Orient
Display модели JASS Graphic LCD с
диагонал 6,86 cm и разделителна
способност 128x64.
Съвременните модели с тънкослойни транзистори (TFT LCD) дължат
наименованието си на използването
на транзистор от аморфен силиций
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Таблица 1. Течнокристални дисплеи с тънкослойни транзистори.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Модел

Производител

VDD,V/IDD,mA; (VBL,V/IBL,mA) [интерфейс]; {време
на реакция}

Раб. темп.обхват,oС
(активна площ, mm)

AM1280800N1 TZQW-00H
Ampire
10.1; (1280x800) [16.7M]; {800/350}
3-3.6/270; (16/200) [LVDS]; {25ms}
TA=-20 +70 (217x136)
S231AJ1-LE1
Data Modul
23.1; (1920x158) [1.07B]; {3000/500}
10.8-13.2/480; (11.4-12.6/2430) [LVDS]; {9.5ms}
TA=0 +50 (585x48.2)
DEM320240B MMH-PW-N
Display Elektronik
5.7; (320x240) [монохр.]; {800/1000}
3-3.6/20; (8-9.9/140) [8b MCU]; {20ms}
TA=-20 +70 (115x86.4)
DT028BTFT
Displaytech
2.8; (240x320) {300/280}
2.6-3.3/8; (3/80) [3x6b MCU]; {10ms}
TA=-20 +70 (43.2x57.6)
DLC0784AZL
DLC Display
7.84; (400x1280) {900/850}
3.3/; (25/90-180) [LVDS]; {40ms}
TA=-20 +70 (59.4x190)
KWH014TG01-F01
Formike Electronic
1.45; (128x128) [65K/262K]; {350/140}
2.3-4.6/; (3.2/20) [CPU, SPI3W]; {25ms}
TA=-20 +70 (26.03x26.03)
MTD0350SZG
Microtips Technology
3.5; (480x640) [262K]; {500/120}
2.3-3.3/; (18-21/20) [DBI Type B]; {30ms}
TA=-20 +70 (53.6x71.4)
MI0430L1T-5
Multi-Inno Technology
4.3; (480x272) [16.7M]; { /550}
3.3 [8/9/12/16bit CPU]
TA=-20 +70 (95x53.8)
NHD-5.0-HDMI-N-RTXL
Newhaven Display
5; (800x480) [16.7M]; {350/500}
5-9/560-420 [HDMI]; {20ms}
TA=-20 +70
AFY800480B0-7.0N12NTM
Orient Display
7.0; (800x480) [16.7M]; {500/520}
2.7-3.6/140; (25.6/60) [SPI]; {25ms}
TA=-20 +70 (154x85.6)
28QVF1H
Seiko Instruments
2.8; (240x320) [262K]; {800/350}
3.3;(12) [8/9/16/18bit CPU]; {35ms}
TA=-20 +70 (43.2x57.6)
NL12880AC20-20D
Tianma Microelectronics 12.1; (1280x800) [16.7M]; {1000/400}
1.8/20.5; (2.8/92.9) [LVDS]; {25ms}
TA=-20 +70 (261x163)
LCF-102PTIFG DBN0H
Vishay
10.2; (800x480) {300/350}
3-3.6/190 (5/750max) [HDMI/I2C/RS232/SPI/USB] {20ms} TA=-20 +70 (222x132)
WF0096ATYA A3DNN0
Winstar Display
0.96; (80x160) {800/500}
3-3.6/2; (2.8-3.3/20) [SPI]
TA=-20 +70 (10.8x21.7)
YB-TG800480 S23A-N-A0 Yeebo Display Europe
9; (800x480) [16.7M]; {8300/500}
3.3/100 [TTL]; {15ms}
TA=-20 +75 (198x111)

(a-Si Thin Film Transistor) във всеки субпиксел, благодарение на което се увеличава ъгълът за наблюдение на изображението в сравнение с класическите LCD, получава се по-голям контраст и се елиминира влиянието на
светлината от един пиксел върху
съседните (по-ясно могат да се различават малки детайли). Прието е един
от параметрите на дисплеите да са
стойностите на максималния ъгъл на
наблюдение (Viewing Angle) спрямо перпендикуляра към повърхността на
дисплея от четирите посоки с последователност на изписване L/R/U/D,
които стойности са в границите от
60° до 88°. Така например на дадения
с №2 в табл. 1 те са 88/88/88/88.
Разделителната способност или резолюция (Resolution) се дава чрез броя
на пикселите в един ред x броя на
редовете, като при цветните дисплеи обикновено се прибавя RGB, напри-
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Диагонал, инча; (разд. способн.)
[цветове]; {контр./ярк.cd/m2}

мер 360(RGB)x240. Съществена особеност е, че при максималния ъгъл контрастът е няколко десетки пъти помалък от давания като параметър на
дисплея.
Сравнително малък е относителният дял на едноцветните графични
дисплеи (Graphic Monochrome TFT
Display), какъвто е даденият с №3 в
табл. 1. Най-често цветът на излъчената светлина се задава с 24b число
и съответно има 224≈16,7М негови
стойности, но се ползват и 16b, 18b
и 30b числа - пример за последното е
дисплеят с №2 в табл. 1. Параметрите контраст (Contrast Ratio) и яркост (Brightness) нямат никакви специфични особености. Постояннотоковото захранване обикновено се
дава поотделно за дисплея чрез захранващото му напрежение VDD и консумирания от него ток IDD, и напрежението VBL и токът IBL на подсвет-

ката, която при цветните дисплеи
е реализирана с бели светодиоди. Порядко вместо токовете се ползва
консумираната от дисплея мощност,
например в този с №12 тя е 1 W.
Разнообразни са начините за управление на дисплеите - чрез интерфейс
(обикновено един), от микроконтролер или с двоични числа за всеки от
трите основни цвята, означавано
като RGB интерфейс.
Като конструкция този тип дисплеи представляват модули, които
освен матрицата със светодиоди
(LCD Array, TFT Array/Cell) съдържат
блок за захранването й (LCD Driver),
реализиран в зависимост от модела
с една интегрална схема (ИС) или
отделни ИС за гейтовете и сорсовете на TFT. Отделен блок е осигуряващият подсветката (Back Light Unit)
BLU, а практически винаги модулите
включват и дискретни елементи,
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например куплунги за връзка и индикаторни светодиоди. Част от моделите, например №6 в табл. 1, са с
гъвкава печатна платка (Flexible
Printed Circuit) FPC.
В табл. 1 са дадени някои основни
данни за TFT LCD, като особеност на
тези с №5 и №6 е възможността
чрез управлението да се задава броят на цветовете - в първия 262К или
16,7М и 65К/262К във втория. Наличието на интерфейс HDMI в дисплей
№9 позволява работата му с компютри с Windows и Linux. Освен това
той се произвежда и в разновидностите NHD-5.0-HDMI-N-RTXL-CTU с
капацитивен сензорен екран и NHD5.0-HDMI-N-RTXL-RTU с резистивен
сензорен екран. Дисплеят с №13 е от
типа 16:9, има разновидности за
всеки от дадените в табл.1 интерфейси и освен със светодиодна се
предлага и с подсветка чрез флуоресцентна лампа със студен катод
(CCFL). Полезно е да се има предвид,
че производителите обикновено
предлагат набор от дисплеи от даден тип с диаметри в широки граници – например в TFT LCD на Holitech
Europe те са между 10,9 cm и 39,6
cm при контраст от 350 до 1000 и
яркост между 250 и 450 cd/m2.
Преносимите и стационарни прибори с възможност за ползване при
произволно външно осветление е
желателно да притежават дисплеи,
осигуряващи качествено изображение дори при непосредствено попа-
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дане на слънчева светлина. Тези модули са известни като Sunlight
Readable Module и примери за такива с TFT LDC са MI0350BT-5 на производителя Multi-Inno Technology и
WF43HSIAEDNNB на Winstar.

Дисплеи с органични
светодиоди
Органичните светодиоди (Organic
LED, OLED) са основното засега направление в развиващата се органична електроника, като най-голямо е
приложението им в дисплеите с органични светодиоди (OLED Display). Тези
дисплеи излъчват светлина и не се
нуждаят от подсветка, което е
принципна предпоставка за намаляване на постояннотоковата им консумация, за опростяване на структурата и постигане на по-малка дебелина и тегло в сравнение с LCD дисплеите. Освен това непосредственото излъчване е предпоставка за висококачествено изображение по няколко причини, първата от които е
принципната възможност за реализиране на големи ъгли на наблюдение.
Към нея се прибавя получаването на
по-висок контраст (в някои модели
до стотина пъти) в сравнение с TFT
LCD и запазване на сравнително големи негови стойности (например не
по-малка от 1000 в дисплея на ред 4
в табл. 2) при максималния ъгъл на
наблюдение. Качеството на изображението е свързано и с неговата
равномерност (Uniformity) по цялата

площ на дисплея, оценявана чрез яркостта в различни негови точки.
Следващо предимство на някои модели е много по-малкото време на
реакция и запазването му в целия
работен температурен обхват, което очевидно е възможност за изобразяване на бързо движещи се обекти. И не на последно място е типичната дебелина на структурата от
няколко десети от микрометъра.
Същността на действието на
OLED дисплеите е, че протичащият
през тях ток от захранващия източник предизвиква електролуминесценция в органичния излъчващ слой
(Emissive Layer) и съответно превръщане на част от въведената
електрическа енергия в светлина.
Пасивните дисплеи (Passive Matrix
OLED, Passive OLED) PMOLED не
съдържат транзистори и основните
им приложения са като буквено-цифрови и по-рядко като графични. Всеки пиксел при едноцветните или субпиксел при цветните дисплеи с активна матрица (Active Matrix OLED)
AMOLED съдържа MOS транзистор.
За сметка на това усложнено устройство те са подходящи за графика и изображения, осигуряват по-голяма яркост, възможност за работа
при непосредствено попадане на
слънчева светлина, имат по-голям
контраст и намалена постояннотокова консумация. Като особеност
при ползването на каталожна информация трябва да се отбележи, че в
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Таблица 2. Дисплеи с органични светодиоди. (1ColAN - монохр. буквено-цифрови; 1ColIm - монохр. графични; RGB - цветни графични)
№

Модел (тип)

Производител

Активна площ,mm (реда x
знака/разр.способн.) [цветове];
{контр./ярк.,cd/m2}

VDD,V/IDD,mA (VOLED,V/IOLED,mA)
[Интерфейс]; {Време на реакция}

Раб. темп.обхват,oС
(размери,mm) [Експл. срок]

1

SO12864H (1ColIm)

Brightek Europe

55x27.5 (-/128x64) [жълт, зелен]

2.8-3.5/45; (13/-) [паралелен 8b]

(75x52.7x8); [50 000h]
TA=-40 +80 (182x38.5x6.3);
[100 000h]
TA=-20 +70 (35.3x36.8x0.678)

2

DEP 40201-Y (1ColAN)

Display Elektronik

148x11.8 (40x2/-) [жълт; {2000/90}

4.8-5.3/60 [паралелен 8b]; {10ns}

3

DLC0130BZOG (RGB)

DLC Display

4

MTD0550AZOM-T-3; (RGB)

Microtips Technology

5

MI7240AO-W (1ColIm)
OLED-100H032B-BPP5
N0000; (1ColIm)
WEX025664D (1ColIm)
5.8" Character OLED
Display; (1ColAN)
G1120TB101GG-001; (RGB)

Multi-Inno Technology

32.9 (-/360x360) [16.7M] {10000/350}
68.3x121; (-/1080x1920) [16.7M];
{60000/300}
9.19x5.18; (-/72x40) [бял]; {min100/-}

2.7-3.6/45; (4.55-4.65 и -1.4 -3/17) [MIPI]
2.5-4.8/13.2; (4.6 и -2.3/190) [MIPI];
{max35ns}
[SPI,I2C]

Vishay/Dale

58.9x19.1; (-/100x32) [син]; {2000/60}

4.8-5.3/50 [6800]; {10ms}

Winstar
WiseChip
Semiconductor
Yeebo Display Europe

135x35.8; (-/256x64) [зелен]

2.8-3.3; (14-16/36) [6800,8080,SPI]

TA=-20 +60 (12x11x1.25)
TA=-40 +80 (98x60x10);
{50 000h}
TA=-40 +80 (146x45x2.05)

147x11.5; (40x2/-) [жълт, бял]; {10 000}

[паралелен,SPI,I2C]; {10ms}

TA=-40 +85 (160x18.3x2)

D 30.4; (-/390x390) [16.7M]; {10000/350}

2.7-3.6; (4.55-4.65) [MIPI]; {max4ms}

TA=-20 +60 (33.2x34.7x0.67)

6
7
8
9

някои модели ъглите на наблюдение
не се задават както при TFT LCD, а
като общия във вертикала (V)q и
общия по хоризонтала (H)ϕ - например (V)θ=160° означава 80° нагоре и
80° надолу. Съществена особеност
е значителният относителен дял на
новопроизвежданите едноцветни
OLED дисплеи, обикновено предлагани като набор от модули с два или
повече различни цвята. Специфична
особеност на OLED дисплеите са помалките им размери в сравнение с
TFT LCD с минимален диагонал около
0,4" (вж. дадения на ред 5 в табл. 2)
и максимален рядко надхвърлящ 8".
От гледна точка на конструкцията
може да се отбележи, че ИС на управляващия драйвер (Driver IC) обикновено е вградена в модула, той все
по-често е снабден с FPC и куплунг
на нея за лесно свързване в устройството, където ще работи.
В табл. 2 са дадени основни параметри на класически OLED дисплеи,
чиято конструкция и начин на използване нямат принципни различия от
LCD. В колона 4 за буквено-цифровите са дадени броят на символите в
един ред и броят на редовете, а на
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тези за изображения (вкл. графични)
– разрешаващата им способност.
Захранващото напрежение VOLED на
светодиодите обикновено, но не
задължително, е по-голямо от VDD на
драйвера и нерядко е двойно.
Специфични типове OLED дисплеи.
Един от тях са появилите се през
настоящето десетилетие прозрачни
дисплеи (Transparent OLED Display)
TOLED или T-OLED, всички слоеве на
чиято структура позволяват преминаването на светлина и съответно
освен изображението им се наблюдават и разположените зад тях обекти. Един от примерите от типа
PMOLED е 4.1" Transparent OLED на
WiseChip Semiconductor със символи с
червен, оранжев, зелен и син цвят,
яркост 1000 cd/m2, работен температурен обхват от -40 до +105°С и
размери 106x37,9x1,4 mm. Засега
едно от основните приложения на
TOLED е в т. нар. Head-Up Display
(HUD), позволяващи освен изписваните на тях букви, цифри и символи да
се наблюдава и околният свят. Те
твърде бързо навлизат в автомобилите, като все повече автомобилни
фирми започват да ги считат като

TA=-20 +60 (76.6x141x2.2)

задължителен елемент в новите си
модели. Други приложения на TOLED са
в технологията „допълнена реалност“
(Augmented Reality) и в управлението
на медицински прибори. Полезно е да
се има предвид, че част от TOLED
могат да се огъват (Flexible Display).
Наименованието на микродисплеите се дължи на диагонала им (до
25,4, а според някои източници до
38,1 mm) при запазване на висока
разделителна способност и съответно качествено възпроизвеждане
на цветни изображения. Това логично изисква пикселите им да са с много малки размери – те трябва да са
не повече от 0,025 mm и съответно
най-малко 1000 ppi. Засега микродисплеите се реализират почти изцяло
на базата на OLED, Очевидните им
приложения са за наблюдаване от
непосредствена близост (Near-to-eye)
в областта на т. нар. носима електроника (например M3000 Smart
Glasses на Vuzix), в медицината и
индустрията. Първите серийни модели се очакват на пазара през настоящата година, а според някои
прогнози през 2025 г. ще бъдат произведени 330 млн. броя. Експеримен-
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Таблица 3. Дисплеи с докосване.

1
2
3
4
5
6
7
8

Модел

Производител

Диагонал,инча/акт.площ, mm
(разр.способн.); [цветове]
{контраст/яркост, cd/m2}

AAEON
Technology

15; (1024x768) [16.7M]; {-/450}

VDD,V/IDD,mA; (VLED,V/ILED,mA)
[интерфейси] {ъгъл на
наблюдение,o}

TFT LCD; (5-wire R) [80];
12; [VGA/DVI;RS-232]
{107}
{160°H/140°V}
5
T
F
T
L
C
D
;
(
R
)
[
8
0
]
;
{
1
0
и
2
.
5
3
.
3
;
(
3-3.5/60) [i80-system);
AM-240320-024DT
Brightek Europe
2.4/36.7x48.9 (240x320); {500/200}
107}
{45/45/45/20}
10.1/226x139; (1280x800) [16.7M/262K];
3-3.6/265; (10.8-13.2/450)
eTD101W2201-INA-A
Data Modul
T
F
T
L
C
D
;
(
R
)
{800/500}
[LVDS); {85/85/85/85}
DEM 480227D1 TMXDisplay
3
3
.
6
/15; (19.8/40) [RGB 24b);
4.3/95x53.8; (800x480) {500/360}
TFT LCD; (C)
PW-N (CN_TOUCH)
Electronic
{65/65/50/60}
10.4/15.7; (9.6/180) [RGB 24b);
DT070CTFT-TS
Displaytech
1.45/154x85.9; (480x272) [16.7M]; {350/850}
TFT LCD; (R)
{70/60/70/70}
M
u
l
t
i
I
n
n
o
MI0145B1T-2ARP
7/25.5x26.5; (128x128) [262K]; { /190}
TFT LCD; (R)
[SPI]
Technology
N
e
w
h
a
v
e
n
T
F
T
L
C
D
;
(
4
w
i
r
e
R
)
4
.
8
5
.
5
/
3
3
0
;
(
m
ax10) [SPI,I2C]);
MHD-4.3RTP-SHIEL-N
4.3; (480x272) [262K]; {500/780}
Display
[min80]; {105 и 106}
{50/70/70/70}
YB-TG240320 S26A-C- Yeebo Display
2.8/43.2x57.6 [262K]; {800/280}
TFT LCD; (C)
2.6-3/15.6 [35pin]; {80/80/80/80}
A0
Europe
AGD-315D V2

тират се и двупосочни OLED микродисплеи (Bidirectional OLED Microdisplay) с добавен фотоприемник.
Интерес буди изследователската
работа в областта на дисплеите с
квантови точки (Quantum Dot Display,
QD Display), които мнозина специалисти считат за следващата революция в създаването на изображения.
Тези точки представляват полупроводникови кристали с диаметър до
10 nm (nanocrystal) с две разновидности за формиране на светлината –
субпикселите са сини и чрез филтри
се създават червеният и зеленият,
или съществуват отделни субпиксели за непосредствено излъчване на
трите цвята.

Дисплеи с докосване
Ежедневното ползване на смартфони, таблети и лаптопи напомня за
мястото на дисплеите с докосване
Освен в бита не по-малко сериозни
са приложенията им в индустрията,
сградната автоматизация, медицината и т. н.
В зависимост от принципа на действие съществуват два основни
типа, първият от които са резистивните дисплеи (Resistive Touch
Display). Върху твърдата им базова
повърхност (обикновено стъклена) са
поставени две тънки и гъвкави пластини с нанесен индиево-калаен окис
от едната страна и приложено между тях напрежение. При натиск с
достатъчна сила с пръст или острие се осъществява електрически
контакт между тях и електронният
управляващ блок установява неговото положение. Този принцип не позволява задействане от случайни докосвания или въздействия на околната
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Тип екран; (тип панел)
[пропускане,%]
{активирания}

среда и определя основните приложения на резистивните дисплеи в индустрията и ползването на публични
места, което не изключва смартфони, таблети и монитори. За предпазване от надраскване и влияние на
прах докосваната страна има предпазно покритие. Специфичен параметър е гарантираният брой задействания с пръст (Hitting Duration) с
типична стойност 107 и с „писец“
(Pen Sliding Durability) типично 105.
Четирипроводните дисплеи (4wire Analog) имат успоредни проводящи ленти в двата края на едната
плоскост и подобни перпендикулярни
на тях на другата. Петпроводните
(5-wire Analog) имат по една лента
на всяка от страните на долната си
плоскост и Sensing Wire на горната.
С повишена чувствителност и найсигурно действие са осемпроводните дисплеи (8-wire Analog), които
продължават функционирането си и
при повреда на част от лентите.
В зависимост от начина на реакция при въздействие съществуват
дисплеи регистриращи докосване в
една точка (Resistive Single-Touch
Display) и такива от няколко близко
разположени точки (Resistive MultiTouch Display), например от пръстите на ръката. Масовото използване
на резистивните дисплеи се дължи
на сигурността на действието им,
включително при наличие на влага и
топлина, а недостатъците са необходимостта от определена сила на
натиск и реалната невъзможност да
се ползват с ръкавици. Специфична
особеност е, че често се предлагат
серии TFT LCD дисплеи, една от разновидностите на които е с докосване, реализирани чрез поставяне на

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm) [тегло]

TA=-20 +60 (390x324x72);
[4.1kg]
TA=-20 +70 (42.7x60.4x3.5)
TA=-20 +70 (42.7x60.4x3.5)
TA=-30 +80 (124x85x6.53)
TA=-20 +70 (165x100x6.9)
TA=-20 +70 (38x32.4x3.8)
TA=-20 +70 (106x67.2x7.25)
TA=-20 +70 (53x73x3.43);
[21.2g]
sky-technology.eu

№

Фиг. 1. Многоточков капацитивен
дисплей.

допълнителен блок (Touch Panel) –
такива са дадените на редове 1, 2, 4
и 5 в табл. 3. Предлагат се и отделно изработени панели с докосване
(без дисплей), каквато е QST Series на
производителя
DMC,
чиято
повърхност е устойчива на попадане на течни храни и някои химични
субстанции. Серията позволява 105
задействания с писец и 107 с пръст.
Компанията Holitech Europe произвежда такива дисплеи с диагонал между
6,1 cm и 38,1 cm и работен температурен обхват от -10°С до +60°С.
Полезно е да се има предвид, че се
предлагат и резистивни дисплеи с
кутии като прибори – пример е даденият на ред 1 в табл. 3.
Капацитивните дисплеи с докосване (Capacitive Touchscreen) предшестват с появата си резистивните
и действието им се основава на паразитния капацитет на човешкото
тяло. С най-голямо приложение са
Projective Capacitive Touchscreen (PCAP
Touchscreen). Възможно е да се използва многоточков капацитивен дисплей, тъй като при работата си те
разчитат на едновременното
въздействие в няколко съседни точки (multi touch). Това се вижда от
устройството им на фиг. 1.
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Стъклената основа е устойчива
на повишени температури и много
химикали, но е сравнително по-чуплива и не се огъва, които недостатъци
при запазване не са характерни за
дисплеите с основа от пластична
материя. Към предимствата на многоточковите капацитивни дисплеи
са и дългият експлоатационен срок
заедно с възможността за ползването им с тънки ръкавици. Много
тънкият предпазен слой на тяхната
повърхност позволява практически
цялата светлина да преминава през
него, което е предпоставка за много
добри оптични качества. Всичко
това определя многоточковите капацитивни дисплеи като основните
ползвани в лаптопи, таблети и смартфони, но с приложения и в индустрията, търговски терминали (POS),
игрални автомати и др.
В табл. 3 са представени основни
сведения за дисплеи с докосване,
като даденият интерфейс е за изображението, например означените с
RGB 24b имат 3 групи по 8 проводника, всяка за 8b число на един от
основните цветове. В някои модели
има друг интерфейс за данните от
въздействието, например RS-232 за
дисплея на ред 1 и USB за този на
ред 3. Интересна особеност са произвежданите от Holitech Europe многоточкови капацитивни дисплеи с
диагонал между 8,9 и 140 cm.
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Дисплеи
за автомобили
Функционалността на съвременните автомобили е немислима без
масовото използване на електроника. През настоящото десетилетие
тя вече включва и дисплеи (Automotive Display). Диагоналът им зависи от предназначението и съответно мястото в автомобила, като
най-често е между 15 cm и 30 cm и
по-рядко по-малко (до 4 cm). Цветовете са между 262К и 16,7М, типичната разрешаваща способност е
между 800x480 и 1920x1080 с нарастваща тенденция за използване на
2К и 4К дисплеи. Яркостта е не помалка от 300 cd/m2 с възможност
за нейното регулиране в някои модели с цел адаптиране към околното осветление, например АМХ072
на Ampire. Сред специфичните изисквания са широк ъгъл на видимост,
по-голям температурен обхват (например от -40°С до 105°С), издръжливост на вибрации и експлоатационен срок не по-малък от гаранционния на автомобила. Основният
тип са TFT LCD, за които се предлагат и специализирани контролери
(например TW8845 на Renesas
Electronis). Очаква се нарастващо
приложение на прозрачните OLED
дисплеи за монтиране под предното стъкло.
В зависимост от предназначение-

то съществуват 3 типа дисплеи,
първият от които могат да бъдат
наречени индикаторни дисплеи (Car
Dash Board Display), тъй като заместват класическите прибори на
таблото пред водача, представящи
функционирането на различните системи на автомобила, скоростта на
движение и др. Сред последните новости (ноември 2018 г.) са Car Cockpit
Display на Tianma Microelectronics. Реалното избягване на криещото опасност отклоняване (макар и за кратко време) на вниманието на водача
от пътя се осигурява от разновидността HUD дисплеи (Automotive
Head-Up Display, Auto HUD). Дисплеите представляват прозрачно покритие върху част от предното стъкло
непосредствено пред погледа на водача, върху което чрез оптична система се прожектира изображение. То
може да представя множество данни, сред които скорост на движение
и обороти на двигателя, допустима
максимална скорост, телефонни
обаждания и др.
Друг тип са електронните огледала (E-mirror, Digital Mirror), които са
съвкупност от дисплей (обикновено
OLED), поставен на мястото на класическото огледало за обратно виждане и камери на задната страна на
автомобила. Основните предимства са по-ясно виждане при дъжд,
сняг и нощем, без пътниците на
задната седалка да пречат. За камерата се предлагат специализирани
процесори за обработка на изображения например GW5200 на GEO
Semiconductor. Съществува и разновидност с допълнителни камери от
двете страни на автомобила и дисплей за всяка от тях за следене на
страничното движение. Електронните огледала все по-широко се прилагат при камиони, автобуси и селскостопански машини.
Третият тип са дисплеите за осигуряване на развлечение и информация
на пътниците в автомобила - отново TFT LCD. Сред типичните примери
е MI0840АТ на Multi-Inno Technology с
диагонал 21,3 cm, формат 16:9, разделителна способност 1440х234, контраст 350 и яркост 400 cd/m2. От
контролерите за такива дисплеи
може да бъде отбелязан SAT0096 на
Texas Instruments.
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Окабеляване на
дейта центрове
Т

енденциите за сървъри с висока
плътност, конвергирана инфраструктура и висока експлоатационна готовност водят до нарастване на
броя кабели за захранване и пренос на
данни в IT шкафовете. Изготвянето
на цялостна стратегия за полагане на
тези кабели е от решаващо значение
за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на
охлаждането в центровете за данни.
С усъвършенстването на дизайна на
IT шкафовете се подобрява и разполагането на кабелите за захранване и
за пренос на данни в тях.
Ефективното окабеляване е свързано с редица ползи за IT инфраструктурата, включително оптимална експлоатационна готовност чрез намалено време за престой, повишена производителност на системата чрез
намален шум и интерференция между
кабелите, подобрени поддръжка и сервизируемост, осигуряващи по-лесен и
безопасен достъп до отделните компоненти, както и разширена възможност за надграждане чрез опростени
действия, допълнения и замени.

Планиране
Това е първата стъпка от процеса на окабеляване, която ако се изпълни правилно, улеснява всички след-
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ващи етапи. Ако окабеляването се
извършва за първи път, е препоръчително да се наеме професионален
изпълнител, който да реализира цялостния проект, включително тестването и сертифицирането на
всички кабели, както и документирането на всички свързани дейности.
Ключов резултат от етапа на
планиране е определянето на необходимия брой кабели. Това се прави чрез
изчисляване на броя и вида на връзките за едно устройство и общия брой
устройства въз основа на чертежите на разреза на шкафа. Количество-

то кабели във всеки шкаф варира в
широки граници в зависимост от
вида на използваното IT оборудване.
В този етап е важно да се отчетат
и плановете за бъдещо надграждане
и разширяване на центъра за данни.

Определяне на трасетата
След като вече е известен броят
на кабелите, следва да се определи
пътят за навлизането им в IT шкафа
– през покривния или през подовия му
панел. При вход отгоре трябва да се
вземе предвид местоположението
на отворите в покривния панел на IT
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шкафа и тяхната близост до вертикалните кабелни
канали. Ако входът е отдолу, трябва да се обърне внимание на всички препятствия в основата (като например
голямо оборудване, монтирано в долната част), които
могат да препречат пътя за въвеждане на кабелите.
Прокарването на кабелите през долната част на IT
шкафа означава, че трасето им най-вероятно ще преминава под повдигнат под. При този подход потребителят
губи видимост към противоположния край на кабела и
това прави по-трудно изпълнението на премествания или
замени на по-късен етап. Освен това загубата на възможност за визуално проследяване на кабелите увеличава
вероятността за изключване на грешен кабел. Ако кабелите влизат в шкафа от горната страна, проследяването и преместването на оборудване е по-лесно.
Следващият етап е да се разделят кабелите за захранване и пренос на данни, за да се предотврати нестабилна работа или податлив на грешки трансфер на данни. С цел да се сведат до минимум въздействията от
електромагнитни смущения (EMI) силовите кабели трябва да бъдат отделени от кабелите за данни, доколкото
е възможно от практична гледна точка. Когато кабелите за захранване и данни трябва да се пресекат, се препоръчва това да се стане перпендикулярно един на друг,
за да се сведат до минимум EMI. Добра практика е закрепването на кабелните снопове за данни да става от
едната страна на гърба на IT шкафа, а другата страна
да се използва за разполагане на силовите кабели. Друга
добра практика е използването на висококачествени
кабели като F/FTP CAT6A, за да се намалят EMI.
Разделянето на двата вида кабели помага и за намаляване на риска от човешка грешка чрез ограничаване на
контакта със захранващите кабели при работа с кабели
за данни. След като кабелите за пренос на данни бъдат
отделени на една от страните на шкафа, те могат да
бъдат организирани допълнително въз основа на крайните точки в рамките на рака в зависимост от това дали
връзката е основна или резервна, или на база друга подходяща характеристика, определяща се от специфичното разположение на оборудването. Това допълнително
ниво на организация може да е от полза, когато дойде
време за актуализиране на оборудването или отстраняване на неизправности, защото кабелите са групирани в
по-малки снопове и са аранжирани логично. Прилагането
на един и същ стандарт за полагане на кабелите улеснява управлението на IT шкафовете, а използването на
кабели с по-малък диаметър също е добро решение за
оптимизиране на пространството в рака. Важно е да се
изчисли общото количество вертикално положени кабели, за да се осигури достатъчно място в IT шкафа.
В центровете за данни се срещат основно два вида
кабели за пренос на данни – оптични и с усукана двойка
медни проводници. Оптичният кабел е по-лек от медния,
но е относително деликатен, с него трябва да се работи внимателно по време на инсталацията и може да
изисква допълнителни компоненти за защита. Повреденият оптичен кабел не е риск за безопасността, но може
да доведе до влошаване или прекъсване на работата.
Трябва да се гарантира, че медните и оптичните кабели
са разделени, тъй като оптичните могат да се повредят под тежестта на медните.

Идентифициране на кабелите
Ползите от изпълнението на тази стъпка включват
по-лесна и по-точна инсталация с намалено времетрае-
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при срязване и възможността да се
използват за разделяне на кабели в
различни снопове. Рамената за полагане на кабели могат да се използват за обиране на хлабините на кабелите от задната страна на
сървърите. Необходимо е обаче да
се внимава, тъй като те могат да
попречат на електроразпределителните устройства в шкафа (PDU) и
на изхода на топлия въздух от
сървърите. Това може да доведе до
загряване на определени зони в шкафа, което ще е причина за по-усилена работа на сървърните вентилатори и охлаждащите устройства.

Закрепване на кабелите и
конекторите
не, подобряване на маршрутизирането в кабелните канали и редуциране
на времето, необходимо за идентифициране и проследяване на кабела,
когато възникнат проблеми или когато е необходимо преместване,
добавяне или подмяна на оборудването.
Използването на цветни кабели
може да опрости обслужването на
оборудването в шкафа. Оранжевият
цвят например може да се използва
за мрежов трафик, сивото за системата за управление, зеленото за резервни мрежови кабели и червено за
кабелите, захранващи критични системи. Използването на кабели с
различни цветове за еднакво оборудване също е добра практика за опростяване на обслужването. Маркирането на двата края на кабелите
за захранване и данни също е нераз-

50

делна част от процеса на инсталиране и тестване на инфраструктурата.

Прокарване на кабелите
Кабелите трябва да бъдат защитени в местата, където може да
има триене или контакт с остри
ръбове или загрети зони. Трябва да
се обърне допълнително внимание на
захранващите кабели, тъй като повредените проводници могат да доведат до престой и евентуално да
създадат проблеми с безопасността. Обикновено за групиране на кабелите в снопове се използват найлонови кабелни връзки. Предлагат се
и подобрени гъвкави кабелни връзки,
които намаляват отпадъците при
инсталацията и могат да бъдат използвани повторно. Други предимства са липсата на остри ръбове

Кабелите и конекторите трябва
да бъдат подсигурени, за да се предотврати прекомерното им движение и да се осигури освобождаване на
напрежението в критичните точки.
Обичайните практики включват гарантиране, че кабелните връзки не
са подложени на напрежение от всяко движение на кабела и разполагане
на кабелите върху рамената достатъчно добре, за да се предотврати интерференция, движение или
прищипване.
На захранващите кабели и конектори трябва да се обърне особено
внимание по време на инсталация,
тъй като наличието на хлабини може
да доведе до загуба на мощност и
непланиран престой. Един разхлабен
захранващ конектор може да създаде високо контактно съпротивление,
което да доведе до искрене и възникване на опасност от пожар.
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то на нивото на организация в бъдеще. Отделянето на време за разработване на политики, които не само
осигуряват организация, но също
така са ясни и лесни за спазване,
помага да се гарантира, че процедурите ще се изпълняват правилно и в
бъдеще.

Разполагане на кабели за
IT шкафове с висока
плътност

Други добри практики са използването на закрепващи скоби или найлонови кабелни връзки за захранващите конектори и кабели и обезопасяване на захранващите PDU кабели с
подвижни връзки, за да се предотврати случайно изключване на кабели
от системата.

Избягване на термични
проблеми
След като кабелите са инсталирани и маркирани трябва да се гарантира, че на пътя на въздушния поток
от сървърите няма препятствия.
Ако въздушният поток е ограничен,
температурите на компонентите
могат да се повишат. Поддържането на по-високи температури може
да съкрати очакваната продължителност на експлоатационния живот на
системата и да доведе до неочаквани повреди, свързани с непланиран
престой. За безопасна и надеждна
работа вентилационните отвори и
вентилаторите в задната част на
IT устройствата не трябва да се
закриват от окабеляване, рамена или
друго оборудване.
Някои мрежови устройства (напр.
рутери и комутатори) изтеглят
студен въздух от едната си страна
и отделят горещ въздух от другата
си страна. Това може създаде някои
уникални предизвикателства, които
трябва да бъдат преодолени със специално оборудване. Модулите за подпомагане на вентилатора засмукват
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студен въздух отпред и го насочват
настрани. Предлагат се и специални
въздуховоди, които осигуряват допълнително насочване и задържане на
въздух.

Документиране и
поддържане на кабелната
организация
Най-важната задача при окабеляването е да се документира цялостната инфраструктура, включително
диаграми, типове кабели, информация за връзки и брой кабели. Тази информация трябва да бъде леснодостъпна за персонала на центровете
за данни, а актуализацията й следва
да се възложи на един или повече
служители. Трябва да е сигурно, че
към чертежите на разрезите на
шкафа има указания за инсталиране
на нови кабели, компоненти за закрепване на кабели и маршрутизиране, както и дигитални снимки, които да служат като отправни точки.
След пускане в експлоатация на
даден шкаф всичко трябва да бъде
документирано – цветът на кабелите за всяка конкретна цел, разделянето на кабелите за данни и захранване и стандартизацията на избора
на рак въз основа на оборудването,
което ще се инсталира.
Вземането на решение за организация при първоначалното разполагане на нов шкаф е лесно, но същинската работа се състои в поддържане-

Най-ефективният метод за окабеляване в среда с висока плътност е
да се монтират пач (комутационни)
панели, предназначени за окабеляването за конкретен шкаф. Тези малки
пач панели обикновено се разполагат
в горната или долната част на шкафа и са свързани към основния комутатор или маршрутизатора, захранващ тази част от центъра за данни.
Основният комутатор обикновено
се намира в друг IT шкаф.
Този подход е ефективен, защото
отделя окабеляването в IT шкафа от
окабеляването в останалата част
на центъра за данни. Посредством
пач панели, разположени в горната
страна на шкафа, голям сноп кабели
от отделни сървъри, които са свързани към отдалечен основен комутатор, може да бъде редуциран до няколко или дори до един основен кабел. Това намалява физическия размер
и броя на кабелите, но също така
прави идентифицирането и проследяването много по-лесно, когато е
необходимо отстраняване на неизправности. Освен това благодарение
на еднаквата конфигурация е възможно да се изолира и премахне цялото
оборудване от един рак и бързо да се
премести в друг.
Комутацията в горния панел на
шкафа допълнително улеснява окабеляването чрез обединяване на мрежовите връзки на сървъра в прост набор от възходящи кабели за връзката към основния комутатор. Това
елиминира много физически крайни
точки, които обхващат цял ред или
повече в центъра за данни, премахва
възможностите за човешка грешка
в множество точки за свързване и
намалява времето за отстраняване
на неизправности.
Съединителни кабели с различна
дължина свързват пач панела/комутатора и IT оборудването. Кабелите трябва да се полагат хоризонтално в посока от панелите или от устройствата към страните на шкафа, след което да се прокарат във
вертикално направление по тях.
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платена публикация

Нови модели LED осветителни
тела от Sangel
Водещият германски производител на индустриално LED осветление, инсталационни модули и кабелни
възли за приложения като машинно осветление и осветяване на работното място - SANGEL
Systemtechnik, представя чрез официалния дистрибутор у нас фирма Ехнатон, атрактивни новости в
продуктовата си оферта. Сред тях са новите модели
тръбни LED осветителни тела, тънките LED осветителни тела за тесни пространства и специалното
цялостно "всичко в едно" решение RGBW - серии LR40,
LR70, ELN-RGBW, SL и SL-RGBW.

Новите LED осветителни тела LR40 и
LR70
С новите LR40 и LR70, с диаметър съответно 40 и
70 милиметра, Sangel допълни богатото си портфолио LED осветителни тела.
Разнообразието от функции и опции за конфигуриране, като различни светлинни температури, типове
покрития, оптика и варианти за дължина правят LR40
и LR70 истински универсални индустриални осветителни тела. Екорежимът е интегриран във всички нови модел. Позицията на въртящите се закрепващи елементи позволява леснa смяна на често използваните светлини на машината с кръгла форма 40 или 70 мм, без каквато и да е промяна в дизайна на машината. До четири броя от LR40 715 и три броя LR70 1070 могат да бъдат свързани каскадно. Това позволява машината да бъде осветена само чрез едно захранване.
По желание новите модели могат да бъдат допълнени с фокусиращ обектив, който се предлага с оптика 30 или 60 градуса. Използването на дифузно защитно стъкло позволява хомогенното разпределение, въпреки фокуса на светлината.
Изработени от здрави материали като анодиран
алуминий и безопасно стъкло, залепено с химически устойчиво лепило, серията LR не само е непроницаема
за пръски вода, метални стружки или смазочни масла,
но и за всички обикновени охлаждащи смазки, използвани в механичните и заводски производства. Това прави LR40 и LR70 идеални за вграждане на металообработващи машини.

LED осветително тяло за външен
монтаж SL
Друг много интересен продукт, предмет на промоцията, е тънкото осветително тяло - SL-тип, с атрактивни функции, което също се предлага и като версия RGBW. С него не просто можете да осветявате
машината си, но също и да го използвате като светлинна колона, посредством възможността за различни цветове.
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LED осветително тяло за външен монтаж SL осигурява светлинна температура 5.700K, предлага се с 4
различни дължини, с възможност за свързване на няколко тела каскадно. Защитено е чрез РММА покритие и осигурява клас на защита IP40. Изключително
компактно е, благодарение на тънкия си дизайн.
В допълнение към характеристиките на LED осветително тяло за външен монтаж SL, моделите от серия SL-RGBW със светлинна температура 5.700, предлагат и допълнително RGB-LED управление за свързване към PLC и избор между 7 възможни цвята.

Усъвършенствана серия ELN-RGBW
ELN-RGBW е усъвършенствана серия ELN. Почти еднакво проектираният осветител не само предлага
всички характеристики на конвенционалния ELN, но и
притежава брилянтно ново техническо постижение,
което в момента е уникално на пазара.
В допълнение към бялата светлина, ELN-RGBW може да показва различни състояния в 7 различни цвята.
Например, осветителят може да сигнализира за неизправност на машината или да предупреди оператора
да презареди необходими компоненти.
За разлика от осветителните тела с пълен RGB,
ELN-RGBW може да се използва за осветление с бяла
светлина, както и за индикация на състоянието, всичко това с едно осветително тяло. Също така постига CRI повече от 80, защото бялата светлина се произвежда от отделни светодиоди, вместо да се смесват трите основни цвята на RGB чиповете. Това цялостно решение "всичко в едно" не само спестява време и пари, но и пространство. Ето защо ELN-RGBW
предлага истинска добавена стойност.
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Интелигентно
управление
на индустриални
двигатели
И

нтелигентните устройства
са в основата на свързаните съвременни индустриални и производствени системи. Умните технологии за
управление на промишлени двигатели са средство за генериране на данни, на чиято база операторите на
съответните съоръжения могат да
вземат навременни и информирани
решения. Концепцията за интелигентно управление на двигателите не
е нова, но намира приложение във все
повече технологични и производствени системи с популяризирането
на платформи като Industry 4.0, IoT и
индустриалния Ethernet. В резултат
е налице огромен потенциал за постигане на енергийна и ресурсна
ефективност, подобрена производителност и оптимизирана експлоатация на индустриалните системи,
които включват различни по вид и
устройство двигатели.
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Т. нар. центрове за управление на
двигатели (motor control centers, MCC)
са базов елемент от модерните
умни производства, добавяйки именно аспекта интелигентност към
общите практики по експлоатация

на индустриалното оборудване. Поддържайки широк диапазон от комуникационни възможности, тези устройства могат безпроблемно да се интегрират с разнообразни модели
разпределени системи за управление
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на технологични процеси, програмируеми логически контролери и SCADA
платформи от различни производители.
Интелигентните центрове за
управление на двигатели (IMCC) са
базирани на микропроцесор, който
контролира силовите електронни
устройства, използвани за управление на двигателя. Тези центрове
могат да осъществяват непрекъснат мониторинг на работата на
двигателя и своевременно автоматично да регулират въртящия момент спрямо моментното натоварване. Така се подобрява енергийната
ефективност на двигателите, които работят при по-слаби натоварвания за дълги периоди от време. В
резултат се генерират по-малко количество отпадъчна топлина, шум и
вибрации. Основните функции на
IMCC са управление и защита на двигателя, диагностика на неизправности и повреди, както и обезпечаване
на fieldbus и Ethernet комуникацията.

Същност на концепцията
Интеграцията на интелигентни
устройства, мрежови технологии и
софтуер за мониторинг и управление
в традиционните центрове за управление на двигатели СН и НН е добър
пример за това как технологичният
напредък може да доведе до подобряване на диагностиката, превантивната поддръжка, надеждността,
гъвкавостта и безопасността на
индустриалните двигатели и базираните на тях системи и съоръжения.
Интелигентните центрове за
управление на индустриални двигатели съчетават възможности за
управление на технологични процеси
с „умни“ устройства за управление
работата на двигателите и моторите като защитни релета, интелигентни прекъсвачи и честотни
задвижвания. Благодарение на това,
тези системи подобряват производителността и спомагат за реализиране на значителни икономии на
електроенергия в различни енергоинтензивни приложения и отрасли.
Възможностите за мрежово
свързване на двигателите към останалото оборудване в индустриалните системи позволява непрекъснат
мониторинг на критични параметри
на всеки мотор или товар в системата, свързан към интелигентния
център, създавайки предпоставки за
прецизно управление на технологич-
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ните процеси. Данните от мониторинга могат да послужат за база при
осъществяването на превантивна
поддръжка на съоръженията и така
да спомогнат за увеличаване на жизнения им цикъл. Бързият и лесен
достъп в реално време до тази информация и до най-скорошните доклади за неизправности и проблеми с
оборудването опростява диагностиката и съкращава времената на престой и производствените прекъсвания.
Концепцията за интелигентно
управление на двигатели съществува в практиката отдавна. Защитните релета с възможности за мрежова свързаност и „умните“ устройства за управление работата на
двигатели са утвърдени технологии,
широко възприети в множество индустриални отрасли и с доказани
предимства. В допълнение към пониските разходи за инсталация и
достъпа до данни от диагностиката на индустриалните двигатели,
интелигентните центрове осигуряват информация за моментния статус и поведението на различни променливи в системата (агрегати,
технологични процеси и методи, взаимовръзки, ограничения и др.) и
възможности за прецизното им управление.

Диагностични
инструменти
Посредством инструментите за
диагностика на IMCC могат да се
получат различни типове данни,
включително: работен режим (локално/отдалечено управление), статус
(включено/изключено), кодове за
грешки, работна скорост, параметри на ток и въртящ момент, напрежение, времена на ускорение и забавяне, данни за конфигуриране и поддръжка и т. н.
В миналото центровете за управление на двигатели са включвали
само електромеханични компоненти.
Съвременните системи са благоприятствани от технологичното развитие на полупроводниковата електроника, интелигентните и програмируеми устройства, които могат
много повече от това да включат
или изключат даден двигател. Модерните IMCC осъществяват мониторинг на тока на двигателя и топлинния капацитет, разполагат със защитни функции и функции за регистриране, локализиране и отстранява-
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кратявания на технологичните процеси и т. н.
Друг възможен проблем е и рискът
от повреда на мрежовите кабели при
издърпване или полагане на силови
такива. В допълнение, предизвикателство се оказва и въвеждането на
данни от конвенционалните системи за управление на двигателите в
платформите за цялостно управление на технологичните съоръжения,
както и последващото търсене на
информация в базите данни поради
огромния обем на информационните
масиви. Интелигентните центрове,
мрежово свързани с останалото оборудване и общата платформа за управление на процесите и съоръженията, значително улесняват тези задачи.

Функционални
възможности
не на неизправности, като осигуряват детайлна диагностика с цел
минимизиране периодите на престой. Тези интелигентни системи
могат да се справят с различни проблеми и понижена ефективност във
връзка с конфигурирането и обработ-
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ката на данни, включително липса на
надеждност и гъвкавост вследствие
на архитектури тип „daisy chain“. При
тях могат да са налице трудности
с добавянето на нови работни единици, инцидентни прекъсвания на работните вериги, потенциални пре-

Предизвикателствата при мрежовата комуникация в индустриалните
приложения и технологичните подобрения при управлението на двигатели, процеси и съоръжения създават
потребност и предпоставки за интегриране на три ключови систем-
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тика са усъвършенствани центрове за управление на
двигатели, които оптимизират стойността на системните компоненти в съответното приложение.
IMCC комбинират иновативни комуникационни
възможности с интегрирана архитектура и интелигентни устройства за управление на двигателите в единно решение, създадено да защитава, управлява и свързва.
Наред с намаляване на оперативните разходи, IMCC спомагат и за консолидиране на управлението с информационните технологии и средствата за визуализация в системата. Това помага на процесни и производствени
предприятия в различни индустрии по-бързо и адекватно да отговарят на пазарните изисквания, да оптимизират поддръжката на съоръженията си и да сведат до
минимум престоите и свързаните с тях разходи.

Усъвършенствана интеграция
ни компонента при центровете за управление – хардуер,
комуникационни средства и софтуер. Интелигентните
центрове от ново поколение разполагат с възможности
за използване на отворени мрежи, разпределени I/O модули и електронни компоненти, които им помагат да
осъществяват трите си основни функции. Това са: управление работата на двигателите посредством микропроцесор; комуникация чрез мрежови технологии; диагностика и защита.
В сравнение с конвенционалните решения, интелигентните центрове осигуряват равна или подобрена функционалност по по-икономичен начин. Така IMCC на прак-

Стандартните MCC изискват сериозно вътрешно
окабеляване при инсталация, задълбочено документиране и изчерпателно тестване в полеви условия. Интелигентните центрове, от друга страна, обикновено са
предварително свързани и окабелени, както и предварително тествани, конфигурирани и програмирани, съгласно приложението, което ги прави готови за директно
въвеждане в експлоатация.
Комуникационните възможности са в основата на
IMCC. При тях традиционното вътрешно окабеляване е
заменено от един-единствен комуникационен кабел. Обикновено всички свързани със системата двигатели разполагат с входни модули за мониторинг на устройства
като превключватели, контактори, релета за претоварване и пилотни устройства. В допълнение, мрежов сканиращ модул или мрежово свързващо устройство осъществява връзката между центъра и платформата за
управление на цялото съоръжение, като събира и разпределя данните от отделните устройства посредством
центъра.

Предимства
Критичен аспект по отношение на безпроблемното
въвеждане в експлоатация и последващото отстраняване на проблеми при центъра за управление и двигателите е детайлното документиране. Резултатите от него
при конвенционалните центрове обаче често са непълни
или разпръснати. Интелигентните решения, от друга
страна, позволяват достъп до цялата необходима документация в електронен вид на същото компютърно устройство, на което е инсталиран софтуерът за мониторинг на системата. Това дава на потребителите
достъп в реално време до информация за статуса на
интелигентния център за управление на двигателите,
до необходимите CAD чертежи, ръководства, разписки
за складови наличности на резервни части и т. н.
В допълнение към възможностите за редуциране броя
и времетраенето на престоите, интелигентните центрове спомагат и за по-безопасна експлоатация на индустриалните съоръжения. Опцията за отдалечено управление и достъп до информация за двигателите намалява
риска от излагане на работниците на опасни напрежения, пускови токове и други рискови фактори на стандартната работна среда и при възникнали неизправности, застрашаващи здравето и живота им. Интелигентните центрове за управление обикновено задействат
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аларми и предупреждения при неизправна работа на двигателите и разполагат с инструменти за идентифициране на причините за изключвания и други проблеми. Налице са и
функции за автоматично излизане
от различни приложения и запазване
на информацията в случай на нежелано изключване или друга повреда в системата.
Потребителите на интелигентни центрове за управление на индустриални двигатели съобщават за до
15% по-ниски инсталационни и експлоатационни разходи в сравнение с
конвенционалните системи. Освен
по-ниски първоначални разходи, IMCC
позволяват и допълнителни спестявания от кабели, кабелни вериги, интерфейсно оборудване като клемни
кутии, I/O модули и релета и др.

Развитие на пазара
Актуален доклад на агенцията за
маркетингови проучвания Industry
Arc, посветен на глобалния пазар на
интелигентни центрове за управление на двигатели, сочи, че приходите от продажби на такива решения
са надвишили 3 млрд. щатски долара
в световен мащаб през 2017 г. и ще
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продължават да нарастват с комбиниран годишен темп на растеж от
8,6% до 2023 г. Основни потребители на IMCC са Северна Америка и латиноамериканските държави, вследствие на огромния брой индустриални клъстери, мащабното промишлено производство и високото ниво на
автоматизация в тези региони. Европа също е сред отбелязващите
стабилен ръст пазари на интелигентни центрове за управление на двигатели, сочи още проучването.
Друго изследване в областта, проведено от Mordor Intelligence, оценява глобалния пазар на IMCC на 1,67
млрд. щатски долара през 2018 г. и
прогнозира ръст до близо 2,9 млрд.
през 2024 г. Сред основните предимства на тези системи, посочвани от
потребителите, са възможностите
за лесна унифицирана обработка на
големите обеми данни, генерирани
от логическите контролери, стартерите и другите устройства за
управление работата на индустриалните двигатели.
Една от основните причини за
ръста в продажбите на такива системи през последните години според
пазарните анализатори е повишава-

нето на нивото на автоматизация
в редица индустрии в паралел с нарастващите разходи за труд и недостига на квалифицирани кадри. Като
ключов ефект от технологичното
развитие в областта експертите
посочват повишаването на издръжливостта в индустриални условия на отделните компоненти на
IMCC (електромеханични релета, автоматични прекъсвачи, електронни
устройства, честотни управления и
т. н.) и реципрочното разширяване
на приложенията на тези решения
във все повече отрасли от тежката
индустрия.
Прогнозният жизнен цикъл на един
интелигентен център за управление
на индустриални двигатели при сегашното ниво на развитие на интегрираните технологии е от порядъка
на 20 години, а възможностите за
подмяна само на дефектирали или
повредени компоненти в съчетание
с множеството ползи превръщат
тези системи в разумна и атрактивна инвестиция, сочи още докладът.

Технологични тенденции
Според анализаторите от
Industry Arc е налице глобален на-
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тиск към индустриалните предприятия непрекъснато да намаляват
оперативните си разходи, като
същевременно оптимизират ефективността и качеството и подобряват безопасността за персонала. Ето защо много компании инвестират в средства за автоматизация и мрежови технологии за управление, мониторинг и обработка
на данни на ниво предприятие или
цялостно съоръжение. Интеграцията на ниво устройство посредством цифрова комуникация спомага за използване в пълна степен на
потенциала на електронните устройства за управление, инсталирани в съвременните промишлени инсталации. Наблюдават се непрекъснати технологични подобрения
при средствата за мониторинг на
състоянието на ниво устройство
и при комуникациите, които направиха възможна цялостната интеграция на устройства, системи и
технологии на ниво завод.
Енергията е един от най-критичните ресурси в индустрията днес,
а огромният потенциал за реализиране на икономии посредством оптимизирано управление на промишлените двигатели превръща IMCC в
поле за непрекъснати иновативни
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разработки. Маркетинговите специалисти от Industry Arc добавят, че
във все повече отрасли е налице
изискване за единни комуникационни мрежи, което улеснява възприемането на интелигентните центрове във все повече индустриални
приложения.

Приложения
По данни на Frost & Sullivan, близо
половината от използваната от
индустриалните производители в
САЩ енергия през последните години е за експлоатация на оборудване,
като двигателите и задвижванията
са сред най-големите консуматори.
Това доказва нарастващата нужда
от ефективни решения за управление на индустриалните двигатели.
Свързаните производствени звена
на редица глобални компании по цял
свят ускоряват въвеждането на
IMCC в много развиващи се пазари,
включително и в Европа. Сред найобещаващите клиентски индустрии
са петролният и газовият сектор.
Анализаторите очакват бум в
търсенето в Германия, САЩ и Япония през следващите 5 години наред
с нарастващата степен на автоматизация и ръста на високотехнологичните приложения в производ-

ствения сектор и управлението на
технологични процеси.
Интелигентните центрове за
управление на двигатели намират
широко приложение и в автомобилната индустрия, железопътния
транспорт, корабостроенето и конструирането на други транспортни
средства.
Сред отраслите, в които IMCC са
приложими, са и: минното дело и рудодобивът, енергетиката, химическата индустрия, хартиено-целулозната промишленост, пречистването
на питейни и отпадъчни води, хранително-вкусовата и бутилиращата
индустрия и др.
Основен сектор на развитие е
ВЕИ енергетиката и по-конкретно
вятърната енергия, където са налице множество финансови стимули,
мотивиращи въвеждането на такива технологии в енергийния микс на
локално и глобално ниво. Интелигентните центрове за управление на
двигатели са сред решенията, съкращаващи периода за възвращаемост
на една такава технология, поради
значителните възможности за намаляване на собствената консумация
на двигателите на вятърните турбини и генериране на повече енергия
за съхранение.
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Енергийна
ефективност
при металорежещи
машини
Е

нергийната ефективност не е
сред най-типичните характеристики на традиционните металорежещи машини, при които производителите търсят непрекъснати подобрения в точността, бързината и производителността. През последните
години обаче глобалният стремеж
към понижаване на енергийната интензивност и редуциране на въглеродния отпечатък в редица индустриални отрасли задава нови изисквания към оборудването в металообработката. Допълнителен фактор, налагащ поставянето на енергийната
ефективност сред ключовите особености на металорежещите машини,
е и все по-конкурентният пазар в
този бранш в комбинация с нарастващите изисквания на клиентите.
Потребителите на такива машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират
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оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на
качеството и производителността.
Ето защо намаляването на енергийното потребление на металорежещите машини е сред водещите
стратегии за подобряване на пазарната им реализация.
Този тип оборудване включва различни по вид и функция двигатели и
спомагателни компоненти, чиято
консумация на електроенергия варира значително по време на експлоатация. С оглед редуциране на енергийното им потребление могат да
бъдат приложени различни технологични подобрения.

Основни области на
подобрение
Типичен пример за промяна в консумацията на дадени машинни компоненти в различен режим на работа са основното шпинделно задвижване и смазочно-охлаждащата систе-

ма. При работа в груб режим на обработка с високи темпове на отнемане на материал например те функционират при близка до номиналната мощност, което означава и повисока консумация на енергия. При
фрезоване същите компоненти работят с много по-малко потребление.
Този пример е показателен за нуждата от интегриране на функции за
енергиен мениджмънт на ниво машина, които могат автоматично да
регулират или изключват консуматори, които не са в експлоатация в
момента. Така изискването към висока прецизност на обработка още
от първия детайл се оказва отлична
стратегия за повишаване на енергийната ефективност.
Сред процесите на машинна обработка, които се отличават с найспецифични енергийни потребности,
е фрезоването. При него е необходима енергия за охлаждане на смазочния флуид, за генериране на сгъстен
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въздух, за захранване на спомагателните компоненти, за захранване на
ЦПУ блока с основния шпиндел и двигателите на подаващите оси. В допълнение е нужно електричество за
осветление, вентилация и климатизация на машината.
За да станат по-ясни възможнос-
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тите за енергоспестяване, е полезно да разгледаме един конкретен
пример. При фрезоване на алуминиев
корпусен детайл с размери 150/50/
25 мм металорежещата машина
консумира 13 kW за грубата обработка и 74 kW за финишни операции.
Машината разполага с работна зона

с размери 850/700/500 мм. Енергийният баланс по време на отделните
фази на обработка дава по-детайлен
поглед към това как едни същи системи консумират енергия в различни режими на работа. Консумацията
на енергия за сгъстен въздух в посочения пример варира в съвсем малки
граници при подготовка на обработката - груба и финишна. В този случай тя е средно 13 kW. Сгъстеният
въздух се използва за смазване на
шпиндела, смяна на инструментите
и почистване на детайла.
Системата използва 5,1 kW за
температурно стабилизиране и изпомпване на смазочно-охлаждащата
течност. Възможност за намаляване на общата консумация на енергия
представлява въвеждане на процес
на суха обработка. В някои приложения това би било рентабилно, но в
други би създало риск от повишаване на количеството бракувана продукция. Разходите, свързани с това,
биха могли да надвишат потенциалните икономии от енергоспестяване. Ето защо оценяването на всяка
възможност за подобряване на енергийната ефективност е добре да се
извършва локално, на ниво машина и
приложение.
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едва 600 W. Потреблението по време на подготвителния етап до голяма степен се определя от мощността, с която спомагателните системи работят. Ето защо голям
потенциал за енергоспестяване
крие ефективното управление на
отделните спомагателни компоненти и селективното им изключване,
когато не са реално необходими.
Компонентите, управлявани от
ЦПУ блока, включват основния шпиндел и двигателите на подаващите
оси. Те консумират едва 27% от общото количество енергия, използвано в посочения пример. Средната
мощност на подаващите двигатели е 250 W и тя се определя от задържащата сила на вертикалната ос.
Кратки пикови нива на мощност се
консумират само по време на ускорение и спиране.

Една металорежеща машина
включва различни компоненти, които консумират електричество. Такива товари са централното програмно управление с основния шпиндел, двигателите на подаващите
оси, системите за смяна на палети,
охладителите, хидравличните сис-
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теми, средствата за автоматизация и т. н. Обикновено количеството енергия, което спомагателните
компоненти използват, е относително постоянно. В горния пример
разликата между стойностите й
във фазите на подготовка, груба
обработка и финишни операции е

Консумация при
фрезоване
Експертите твърдят, че енергийната ефективност на металорежещите машини може да бъде значително повишена чрез използването
на т. нар. рекуперативни задвижвания. Ползата от внедряването им е
ясно отчетлива при фрезови опера-
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ции. Колкото по-честа е смяната на
инструментална екипировка например, толкова по-ефективно се оказва задвижването, изчисляват специалистите.
Мощността, консумирана по
време на фрезоване, може да бъде
подразделена на две – консумираната от основното шпинделно зад-
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вижване и от задвижванията на подаващата ос. По време на груба обработка с параксиална скорост на
подаване, подаващите двигатели в
горния пример консумират средно
200 W. Основният шпиндел достига номиналната си мощност по
време на тази фаза на работа, като
консумира 19 kW. В една типична

фрезова операция, включваща изработка на кръгъл джоб посредством
груба и финишна обработка, средната мощност на захранващите
двигатели е 100 W, докато основното шпинделно задвижване се нуждае от 1,5 kW.
Става ясно, че задвижванията на
подаващите оси са отговорни за
много малък дял от общата мощност, която едно ЦПУ консумира.
Ето защо повишаването на тяхната ефективност на практика не
дава съществен принос върху цялостното повишаване на енергийната
ефективност на системата. Шпинделното задвижване, от друга страна, може да окаже значително влияние върху общия енергиен профил.
Ако то работи доста под номиналната си мощност, вътрешните загуби нарастват пропорционално и
нарушават общия енергиен баланс.
Ако шпинделът ограничи темповете на отнемане на метал по време
на фрезоването, цялата операция ще
отнеме повече време. Получава се
спад в енергийната ефективност
поради базовия товар на спомагателните компоненти. Експертите
изчисляват още, че повишаването
на ефективността на самите фре-
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зови операции допринася за увеличаване на енергийната им ефективност. Един добър подход в тази посока би бил използването на синхронни вместо асинхронни двигатели.
Системите с ЦПУ подлежат на
значителна оптимизация посредством повишаване на ефективността с рекуперативни захранващи
модули. На практика, всяко ускорение на дадено задвижване в машината е последвано от съответното
спирачно действие. Рекуперативните задвижвания преобразуват кинетичната енергия от движещите се
маси обратно в електрическа енергия. Повечето захранващи модули за
ЦПУ блокове, достъпни на съвременния пазар, са проектирани за работа както в рекуперативен, така и
в конвенционален спирачен режим.
Във втория случай кинетичната
енергия, освободена от спирачния
процес, се превръща в топлина чрез
спирачни резистори. Едно рекуперативно задвижване може да захрани
тази енергия обратно към мрежата,
вместо да я остави да се разсее.
Въпреки това, процесът, необходим
за обратното подаване на тази
енергия, и допълнителните компо-
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ненти за регулиране на електрическата мрежа генерират загуби, дори
когато устройствата не се нуждаят от захранване. Загубата се повишава леко дори когато не се регенерира мощност.
Един рекуперативен захранващ
модул работи по-ефективно от
един нерекуперативен аналог, когато рекуперираното количество
енергия компенсира и надвишава
тези загуби на мощност. Ето защо
приложимостта и рентабилността
на тази технология в дадена машинна конфигурация зависи от вида и
спецификите на обработващите
операции, които ще се извършват
на нея. Както споменахме по-рано,
честотата на смяната на инструменталната екипировка пряко влияе
върху енергийната консумация. В
един пример, фрезоване с мощност
15 kW бива периодично прекъсвано
за смяна на инструмента. Шпинделното задвижване консумира 60 kW
при стартиране. Рекуперативното
захранване бързо успява да възстанови и подаде 48 kW обратно към
мрежата, докато едно нерекуперативно захранване просто би
превърнало кинетичната енергия в
топлина.

Оценка на потенциала за
енергоспестяване
Регенративните захранващи модули работят по-ефективно с увеличаване честотата на прекъсване на
металорежещите операции. Работата на такъв модул е високоефективна при интервал между прекъсванията за смяна на инструмента от 100
секунди или по-малко (което прави
около 0,6 смени на минута). При контурно фрезоване обаче, което се
характеризира с по-редки смени на
екипировката, по-ефективно би било
използването на нерекуперативна
система.
Макар елементарното изключване на спомагателни компоненти да
притежава потенциал за енергоспестяване, тази практика може да има
сериозен негативен ефект. Внезапното отнемане на отпадъчната топлина от тези компоненти или на
температурно стабилизиращия
ефект от смазочно-охлаждащия флуид би могло да доведе до пораждането на топлинни измествания в рамките на металорежещата машина,
които да причинят влошаване на
точността и повишаване на брака.
Ето защо е препоръчително да се
изключват спомагателни компонен-
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ти, когато тяхната работа не влияе
драстично върху топлинната картина на процесите.
Централното програмно управление може да служи като блок за управление на енергийното потребление на металорежещите машини и
техните спомагателни компоненти.
Така могат да бъдат задавани например времезакъснения за дадени събития, за да може двигателите да
бъдат изключвани от мрежата след
определен период на бездействие.
Подобни функции биха могли да
бъдат програмирани и с цел деактивиране на спомагателни компоненти,
оси, осветление на работната зона
и т. н.
Сред факторите, влияещи върху
потенциала за енергоспестяване на
дадена металорежеща машина, са и
периодите на престой. Минимизирането на времето за смяна на инструментите също повишава енергийната ефективност. В този смисъл,
използването например на сензорни
сонди, вместо на измервателни уреди за инспекция на детайла, може да
ускори времето за настройка. Специалистите изчисляват, че внедряването на сензорни сонди в процеса
спестява над 70% от времето, не-
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обходимо за извършване на необходимите измервания посредством
ръчни измервателни инструменти.
За да стане по-ясна разликата,
може отново да въведем две примерни приложения. В първото е необходимо подравняване на заготовката
на детайла паралелно на осите, поставяне на еталона в един от ъглите на работното място и задаване
на координатната ос на инструмента в горната повърхност на заготовката. Втората задача се състои
в подравняване на детайла параксиално посредством два отвора, задаване на точката на работната равнина в центъра на първия отвор и
задаване на координатната ос на
инструмента в горната повърхност
на заготовката.
При извършване на двете задачи
последователно с ръчен инструмент
и със сонда резултатите показват,
че сондата спестява около 4 минути в първата (около 72% от времето) и около 5 минути при втората
(приблизително 77% от времето).
При десет подобни настройки на ден
в реална работна обстановка и около 220 работни дни на годишна база,
едно такова сравнително дребно
технологично подобрение може да

спести около от 580 до 730 kWh
годишно.

Ефективност при серво
управляваните системи
Шпинделните двигатели и двигателите на осите работят при управление в затворен цикъл. Дори наймалкото смущение в техните сигнали за обратна връзка може да причини големи колебания в тока на двигателя. Налице са и фактори, свързани с обратната връзка при позиционирането, които могат да повлияят върху енергийната ефективност. Данните от енкодера за позициониране често се интерполират
с цел подобряване на разделителната способност. Интерполацията
включва отклонения на малък обхват в рамките на един период на
сигнала (интерполационна грешка)
от около 0,5% от периода на сигнала. Ако честотата на интерполационната грешка се увеличи, в даден
момент задвижването на осите
вече няма да може да следва кривата на грешката. А ако въртящият
момент остане постоянен, двигателят ще консумира повече енергия
и неговата ефективност ще се влоши. Допълнителната необходима
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енергия ще се превърне в топлина.
Тогава ще се породи необходимост
охлаждащата система да разсее
тази топлина, а самото охлаждане
консумира допълнително количество енергия. Като извод - енкодерите с по-високо качество на сигнала се оказват по-добро решение по
отношение на енергийната ефективност в сравнение с такива с повисока разделителна способност,
при която нуждата от интерполация е елиминирана.
Използването на енкодери може
допълнително да подобри енергийната ефективност чрез потенциално
намаляване на бракуваните детайли. Една от основните причини за
брак е т. нар. топлинен дрифт на
осите, задвижвани посредством
сачмено-винтови двойки. Явлението
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представлява изменение в работните параметри вследствие на промяната на температурата. Разпределението на топлината по сачмено-винтовите двойки може рязко да
се измени с промяна на темповете
на подаване и задвижващите усилия.
Ефектът е характерен за системи
с т.нар. полузатворен цикъл на управление (непълна обратна връзка),
които не разполагат с линейни енкодери по подаващите оси. Използването на линеен енкодер е решение
за въпросния проблем, тъй като повишаването на температурата на
сачмено-винтовите двойки няма да
повлияе негативно на точността,
просто защото при управление на
позицията ще се компенсират механичните грешки в задвижването.
Да разгледаме още един пример.

Той касае изработката на лост за
включване или изключване на съединител двукратно посредством един
и същи шаблон. Вторият детайл се
обработва 10 мм под първия. Между
двете машинни операции двадесет
цикъла на обработка за една и съща
част се изпълняват над шаблона. В
системи с полузатворен цикъл контурът на втория детайл се отклонява леко от контура на първия детайл. При практическо провеждане
на въпросния експеримент разликата
е около 44 µm. Включването на линеен енкодер в обратната връзка елиминира ръба.
В посочения пример отнема два
часа да се произведат 22 лоста. Разстоянието от 350 мм между двата
отвора трябва да има допустимо
отклонение от IT7 по международната скала за геометрични отклонения,
което позволява грешка от ± 28 µm.
За да бъдат произведени 22 годни
детайла в полузатворен цикъл, машината трябва първо да пусне цифровата програма да върви циклично в
продължение на 25 минути, за да се
гарантира съответствие с допуските по клас IT7. По време на етапа на
подгряване обаче енергийната консумация е едва с 10% по-малка в сравнение с тази при реалното фрезоване. Следователно разходите за производство на годен детайл в полузатворен цикъл са с около 19% повисоки в сравнение с тези при производството на 22 детайла при обратна връзка с линейни енкодери. Ако
партидата изисква изработка на 50
части на фрезова машина с полузатворен цикъл с включена фаза на подгряване, годишните изчисления на
потреблението на електрическа
енергия включват допълнителни 660
kW/час, получени от допълнителните 8 kW, консумирани и изгубени под
формата на топлина.
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Ново поколение хидравлични
шприц машини
Затварящ механизъм с три плочи
WOOJIN PLAIMM - Leobersdorf, Австрия представя новата си серия HD-A5 - напълно хидравлични шприц машини
с три плочи затварящ механизъм и най-съвременна енергоспестяваща и, следователно, икономична хидравлична
система.
В новата серия HD-A5, Woojin Plaimm комбинира южнокорейското производствено ноу-хау с европейски технологиии, разработени от екип на австрийския Woojin Plaimm
R & D център в Leobersdorf, съобразно изискванията на европейския пазар.
За първи път Woojin предлага машини със затваряща сила от 1000 до 4000 kN.

Енергоспестяваща сервопомпа
Хидравличната система на серията HD-A5 се основава
на концепцията сервопомпа, разработена от Woojin, като
производителността на помпите намалява консумацията
на енергия. Системата сервопомпа работи тихо и спестява енергия. В зависимост от конкретната стъпка от цикъла, управлението изчислява оптималната конфигурация
и производителност на помпата. След това сервозадвижването поема поетапно снабдяването на отделните секции от работния цикъл. Наред с други неща, енергоспестяването е резултат от факта, че сервозадвижването се извършва на фази, свързани с процеса, например по време на
фаза задържане под налягане или охлаждане сервото не работи и, следователно, не консумира енергия.
За охлаждане и филтриране на хидравличното масло отговаря независим кръг на маслена циркулация. Стандартната байпасна охладителна филтърна система помага да
се намали налягането на хидравличното масло и да се удължи срокът му на експлоатация. Като цяло, работата на
хидравличната система води до значително по-кратко време за сух ход.

Устойчива, уеб базирана концепция за
контрол
Новата серия се управлява от 18,5-инчов Full HD сензорен екран и новото управление на машината IMC 500. То
работи във връзка с уеб стандартите, както и с различни
интерфейси с отворени данни (OPC-UA, SQL, CSV) и със съответните интерфейси на Euromap. Позволява широкообхватна работа в мрежа (ключовата дума е Industry 4.0) на
машинни функции, както и извеждане на данни към крайни
устройства като компютри, смартфони или таблети, с
което гарантира на операторите, производствените мениджъри и служителите отдалечен достъп до съответните данни.

За Woojin Plaimm
Производствената база от 700 000 m2 на щаб-квартирата на Woojin Plaimm в Корея е оборудвана с най-съвременни
машини и е с капацитет за производство на повече от 6000
шприц машини годишно. Гамата включва хидравлични, комбинирани и напълно серво-електрически машини за леене под
налягане с хоризонтален и вертикален дизайн и диапазон
на затваряща сила от 500 до 43 000 kN.
Отличителна за Концерна е високата степен на интеграция - почти всички процеси се извършват "под един покрив" - от подготовка на отливки, през механична обработка до окончателното сглобяване. Всички машини използват
европейски доставчици за основните технологии като: хидравлика, управление, задвижване, електрически и измерителни компоненти. Благодарение на стройно изградената
си организационна структура Woojin Plaimm обслужва своите клиенти в много кратки срокове на доставка - в зависимост от версията на машината, доставката до европейско пристанище отнема около 12 седмици.

Специалист за високопрецизни машини
Новата серия HD-A5 е предназначена предимно за производство на прецизно формовани детайли като например тези, използвани в автомобилната или електрическата промишленост, както и много други приложения за инженерни
части. Разбира се, машините са подходящи и за специални
процеси, като инжектиране с газ или вода.

За повече информация: Woojin Plaimm GmbH
Tel.: +43 (0) 2256 20413;, E-Mail: Office@woojin.at,
www.woojin.eu

Представител за България: Friedrich Wilhelm GmbH & Co.KG
4000 Пловдив; Ул.Райчо Даскалов, 68; Етаж 4, офис 4
M: +359 988 707053; + 380 50 7773020
E: gtsankov@fwilhelm.com; www.wilhelm.bg

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2019

83

платена публикация

Отрязване за производителност
с TANG-F-GRIP
Винаги в най-високите сфери
на развитие на режещите инструменти, ИСКАР предоставя
революционна система за отрезни и канални операции.
Отрязването и изработването на
канали са съществени аспекти от
струговия процес и металообработващата индустрия среща постоянно предизвикателство за интегриране на методи за повишаване ефиктивността и намаляване времето
за обработка при тези популярни
операции.
ИСКАР изцяло разбира важността
на отрезните и канални операции в
струговия процес и това че множество фактори трябва да бъдат взети под внимание при всяка конкретна операция, включително подбора
на режещия инструмент, вида на материала, който се обработва, дълбочината на рязане, както и подаването, и скоростта. ИСКАР отговари на
тези сложни изисквания като разработи обширна гама от високо ефективни отрезни и канални решения,
които включват богат избор от геометрии и сплави на пластините.
С изискванията и стандартите
налагащи се от 'Индустрия 4', които
подхранват развитието на индустрията с необикновени темпове, ИСКАР предлага нови технологии за отрезвяне и изработка на канали, които се интигрират съвършено с новото поколение обработващи центри опериращи с много големи подавания. TANG-F-GRIP е създадена да отговори на тези нужди и да постигне
висока производителност при ниски
нива на разходите.
Една революционна система за отрязване за повишена продуктивност,
TANG-F-GRIP включва стабилен блокдържач, който носи квадратни шини
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с четири гнезда за пластини, с уникална концепция позволяваща отрязване до 120 мм. диаметър.
TANG-F-GRIP е лесна за монтиране и употреба на всички видове машини, вкючително на мулти-операционни и машинни центри на Х-оста, без
никаква нужда от специална настройка. Системата позволява монтирането на TANG-F-GRIP и DO-GRIP
шини на един и същ блок-държач.
Квадратните шини притежават
система на закрепване на пластината, която осигурява отрязване и
прорязване на канали без вибрации.
TANG-F-GRIP също спестява и времето за пренастройване в случай на
счупване на пластина и гнездо. Конфигурацията на блок-държача позволява шината да бъде завъртяна на
новото гнездо без пренастройване.
TANG-F-GRIP е предназначена за
отрязване с голямо подаване. Тя увеличава трайността на пластината,
подобрява качеството на повърхнината и нейната праволинейност и
има голяма стабилност - особено при
отрязване на големи диаметри. Новите патентовани шини редуцират
времето за отрязване и също така
дават възможност за спестяване на
материал - например, прът с диаметър 120 мм. може да се отреже с HF
пластина с подаване до 0.4 мм./об.
HF тангенциалните едностранни
пластини са разработени да постигнат работа при големи подавания
осигурена от уникалната технология на стружкочупене. Пластината
притежава нова стружкочупеща геометрия, която осигурява безпрепятствен поток на отвежданите
стружки. Това води до увеличение
трайността на пластината и шината и до съответните ползи за производителността.
Всички TANG-GRIP пластини могат да се използват със системата
TANG-F-GRIP, която е също така
съвместима с DO-GRIP DGN двустранните отрезни пластини. Така се
предлага широка гама от пластини
с различна широчина за различни отрезни приложения. ИСКАР предлага и
голямо разнообразие на стружкочупещи геометрии и иновативни сплави и покрития за да се постигне от-

лична работа и голяма трайност на
пластините.
JETCUT системата представя
уникални отвори за охлаждане директно в зоната на рязане, което подобрява чупенето и отвеждането на
стружките и забавя съществено процеса на износване на пластината.
Когато се обработват материали като неръждаема стомана или
термоустойчиви сплави, температурата на зоната близо до режещия
ръб достига много високи стойности. В допълнение, тези материали
имат особеността да полепват по
режещия ръб образувайки наклеп. Този проблем може да се реши именно с
привеждане на охлаждащата течност директно в зоната на рязане.
Безспирният прогрес на ИСКАР е
резултат от непрекъснатото разработване на иновативни, висококачествени продукти, които са плод на
труда на R&D отдела на компанията и на нарастващите изисквания
на глобалната индустрия. Този стремеж да се предоставят на клиентите най-новите, най-ефикасните металорежещи технологии, се отразява в представянето на TANG-F-GRIP
системата на ИСКАР за отрязване
и изработка на канали.
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Високопрецизна
обработка
на повърхности
О

сигуряването на оптимално
качество на обработваните повърхности в комбинация с намаляване на
сроковете и разходите за изпълнение е възможно единствено чрез оптимизиране на целия процес. Съвременните достижения при инструменталната екипировка и технологиите за машинна обработка на
повърхности позволяват постигането на грапавост на повърхнините
от порядъка на няколко нанометра,
което свежда до минимум или дори
елиминира нуждата от полиране. За
приложения, в които се търси още
по-прецизно качество, подходящо
решение е роботизираното полиране, при което времето за първоначална настройка и програмиране
може да бъде спестено при множество компоненти, а сроковете за
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изпълнение стават с до 50% пократки.

Подобряване на
качеството
Днес в множество сектори на
промишлеността е необходимо изключително високо качество на обработваните повърхности на компонентите и изделията. Такива са оптичната индустрия, производството на инструменти, щанци и пресформи и др. Сред взискателните
приложения, налагащи постигането
на нанометрична повърхностна грапавост, е гарантирането на уплътнителна функция между две повърхнини, обработката на незалепващи
повърхности и повърхности с нисък
коефициент на триене (например при
компонентите за турбини или частите за двигатели) и др. При шприцформите за производство на висо-

копрецизни пластмасови компоненти и изделия грапавостта на
повърхнините (измервана чрез средноаритметичното отклонение на
профила - Ra) варира от 0,03 до 0,05
µm. При оптичните лещи Ra е със
стойности в диапазона 1-5 nm. Подобни резултати при финишната
обработка често са възможни единствено чрез ръчно полиране. Постигането на необходимото високо качество в комбинация с оптимизиране на сроковете и разходите за изпълнение налага въвеждането на
ефективни технологии за високопрецизна обработка на повърхности.

Предизвикателства
Ръчното полиране е все още често прилаган, но твърде времеемък
метод за повърхностна обработка,
който на практика оскъпява процеса по производство на дадено изде-
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лие, а крайният резултат пряко зависи от сръчността и опита на
ангажирания със задачата специалист. Ръчната повърхностна обработка на леярски форми и матрици
например отнема близо половината
от общото време за изработка на
такива изделия, като представлява
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12 до 15% от общия бюджет. Намаляването на производствените срокове и разходи е възможно посредством прилагането на два подхода:
оптимизиране процесите на машинна обработка, елиминирайки нуждата от полиране, или въвеждане на
иновации в самия процес. И двете

решения вече намират широко практическо приложение.
По отношение на финишната обработка, подобрените шлифовъчни
технологии и използването на оптимизирани, често специално изработени шлифовъчни глави и дискове,
спомагат за постигане на Ra=0,025
µm. Посредством електрохимична
обработка тези стойности могат
да бъдат сведени до 0,020 µm. В замяна на ръчното полиране, все помасово се използват ротационни
виброшлайфове (за грапавост от
порядъка на 0,020 µm) или полировъчни валци, при които е възможно до
40% редуциране на Ra след струговане.
В допълнение към тези широко
прилагани техники, е възможно разработването и на други иновативни технологии, базирани на някоя от
двете гореспоменати стратегии.
Високопрецизната обработка на
повърхности с грапавост от микрометричен порядък на петосна фрезова машина, например, налага познаване, управление и оптимизиране на всички процесни параметри и
условия, които влияят върху резултата. В много случаи подобно високо качество на повърхностите

април 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2019

89

машини
менти. Възможни са високи резултати както при челно фрезоване, така
и при фрезоване на свободни форми
(free-form milling).

Условия и стратегии

може да бъде постигнато чрез множество кратки цикли на обработка
вместо един непрекъснат. Необходимо е идентифицирането на фактори като точността на позициониране на машинната ос, точността на затягане, точността на еталонната точка, точността на диа-
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метъра на инструмента, условията
на обработка, работната среда и т.
н. Фрезоването на цветни метали
с монокристални и поликристални
диаманти позволява постигането
на изключително ниска повърхностна грапавост в сравнение с машинната обработка с карбидни инстру-

Обработващият инструмент
представлява само едната половина
на уравнението. Работните условия
и стратегиите за фрезоване са също
толкова критични при високопрецизната обработка на повърхности.
Тестовете при черни метали, които
не са подходящи за машинна обработка посредством диамантени инструменти, спомагат за разработването на оптимизирани стратегии
за постигане на висококачествени
повърхности с помощта на твърдосплавни инструменти. При фрезоване
в свободна форма на титан (Ti6Al4V)
е възможно постигането на Ra=0,331
µm, а при неръждаема стомана 316L
– 0,367 µm.
През последните години много
проучвания в областта на високопрецизната обработка на повърхности са фокусирани върху тестването
и прилагането на хибридни технологии с химичен или физичен процес,
който да подпомогне основния процес на металообработка. Една така-
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ва обещаваща технология с вече реално пазарно приложение е ултразвуковото шлифоване (UAG). Методът
е базиран на цилиндричен инструмент с диамантена паста за отнемане на материал, който се върти с
висока скорост на фрезоване и вибрира с ултразвукова честота. При
твърди и закалени материали обикновено е възможно постигането на
Ra≤0,003 µm.
Шлифоването на твърди и крехки материали с грапавост от порядъка на Ra=0,005 µm може да бъде
осъществено посредством силно абразивни шлифовъчни кръгове. По
време на процеса тези абразивни
колела подлежат на високо натоварване и постепенно заглаждане, което води до получаването на пукнатини и увреждания под повърхността. Иновативният процес на шлифоване ELID (electrolytic in-process
dressing, в превод „електролитно
заточване по време на обработка“),
е разработен именно да преодолява
подобни проблеми. При него шлифовъчният кръг непрекъснато се
заточва, докато трае абразивното
третиране на детайла. Този процес
свежда до минимум проблемите във
връзка с високото натоварване и из-
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глаждането на шлифовъчните кръгове, като същевременно позволява непрекъсната обработка и постигане
на огледален финиш при трудно обработваеми повърхности, неподходящи за шлифоване с финозърнести
дискове (6000 – 8000).
В приложения, при които полирането не може да бъде избегнато,
могат да бъдат прилагани нови технологии като плазмено или лазерно
полиране. Лазерът топи повърхността, а плазмата отстранява металните йони по време на електрохимичния процес. И при двата метода може да бъде постигната грапавост от порядъка на 0,05 µm. Ако
все пак се налага конвенционално
полиране, процесът може да бъде автоматизиран. Роботизираното полиране е метод за високопрецизна
обработка на повърхности, при който резултатите са подобни на
тези при ръчното полиране, но с
еднократно програмиране на системата тези резултати могат да
бъдат възпроизвеждани многократно и с постоянно високо качество.
Сред множеството процеси за
повърхностна обработка, които могат да бъдат извършени в зависимост от приложението на компонен-

та или изделието, са: боядисване,
механична, електрическа и химична
обработка (анодиране, електро- и
химическо никелиране, хромиране,
електролитно нанасяне на медно
покритие, цинково фосфатиране,
прахово и пясъчно бластиране, вибрационно шлайфане, ултразвуково
почистване, месингово отгряване,
ецване и т. н.).

Моделиране и малки
партиди
В зависимост от желаната степен на прецизност при обработката на повърхности е възможно прилагането на комбинация от хардуерни и софтуерни решения с цел оптимизиране на резултатите. Обикновено е необходима регулярна проверка на точността на металообработващата машина. Необходими са
и комплексни измервателни и симулационни инструменти, когато е
нужно да се работи с по-висока от
базовата прецизност. В много приложения, при които водещо е високото качество на обработваните
повърхности, инструменталната
екипировка се използва само до определен момент, след който е налице риск от компрометиране на точ-
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ността. Когато се търси оптимална разходна ефективност, обаче, е
необходимо въвеждането на допълнителни технологии като виртуална симулация и компенсация на износването на инструмента. Моделирането на процеса на високопрецизна
обработка чрез дигитални платформи позволява внимателен подбор на
хардуерните и софтуерни решения
и фино конфигуриране на работни-
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те параметри с цел постигане на
оптимален резултат. Усъвършенстваното управление на процеса на
обработка и оборудването на базата на големи обеми събрани данни е
една от многото възможности на
Индустрия 4.0, благодарение на които системата може автоматично
да реагира преди настъпването на
каквито и да било отклонения от работната програма и да предотвра-

ти бракуването на компоненти и
цели партиди.
С цел постигането на високо качество на обработваните повърхности е важно предварителното елиминиране на възможно най-много
проблеми и потенциални грешки посредством производствена симулация. В допълнение, е препоръчително осъществяването на непрекъснат мониторинг на състоянието на
машините и поведението на материалите по време на процеса на
обработка. По този начин е възможно превантивното отстраняване
на потенциални неизправности чрез
подходящи и навременни коригиращи мерки.
След финализиране на дизайна и
валидиране на прототипи, прецизните компоненти обикновено се произвеждат в малки или по-големи серии. И ако по време на прототипирането все още са допустими грешки
и ръчни корекции, то при фактическото производство е необходимо
гарантиране на оптимална прецизност с цел осигуряване на разходно
ефективна работа.
Предвид факта, че условията на
обработка могат силно да варират
по време на серийното производ-
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ство (например вследствие загряване или износване на инструментите), факторите, водещи до потенциални отклонения, е необходимо да
бъдат стриктно проследявани, а
отклоненията – предотвратявани.
Обикновено това се постига чрез
автоматизиране, но на такова подлежат само процеси, които могат
да бъдат надеждно възпроизвеждани и/или напълно управлявани. С намаляването на партидите потребността от предварително елиминиране на потенциалните грешки нараства. И докато едросерийното
производство позволява отделяне
на повече време за проектиране, разработване и усъвършенстване на
процесите, за производствата в
малки партиди и серии качеството
на готовите компоненти е необходимо да бъде гарантирано от самото начало.

Управление на процеса и
машината
По време на машинната обработка могат да се използват различни
сигнали като индикатори за даден
резултат. Всеки модерен обработващ център с ЦПУ разполага с индикация на моментните стойности на
прилаганата сила и използваната
мощност за обработка на материала. На тяхна база, обаче, трудно могат да се изчислят и предвидят комплексни аспекти на процеса като
износването на инструмента. Найсъвременните разработки в областта залагат на прецизиране на машинните индикатори с цел по-ефективно управление на процесите на
повърхностна обработка и оборудването. Сред прилаганите решения
са проследяване на износването чрез
изследване на акустичните емисии
на машината в комбинация с данните от индикаторите за прилагана
сила. Сравняването на високочестотните акустични емисии с износването на инструмента по време на
обработка открива стриктна корелация между двете, която се влияе
от вида на инструмента, обработвания материал и работните параметри. Ето защо една система за
мониторинг на акустичните емисии
на металообработващата машина
може да бъде използвана и като инструмент за проследяване износването на инструментите, но с
въвеждане на референтни граници в
зависимост от инструменталната
екипировка, работните условия и обработваните материали. Когато са
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налице отклонения, това би бил сигурен сигнал за оператора, че е време за смяна на инструмента, за да
се избегне неговото счупване или
повреждане. Основно предимство
от въвеждането на подобен тип мониторинг е, че чрез него могат да
се контролират по-стриктно процесите на високопрецизна обработка
на повърхности, тъй като с увеличаване на износването се увеличава
и грапавостта на повърхнината.
С прилагането на широк диапазон
от сили и движения при фрезоване
обработващите машини често постепенно губят точността си с
времето. Появяват се малки отклонения в работата им, които обаче
биха могли да доведат до сериозни
проблеми при повърхностната обработка. Ключови в такива сценарии
са превантивната поддръжка и регулярните проверки на точността
на машината.

Компоненти с близка до
крайната форма
Съвременните технологии за машинна обработка позволяват производството на т. нар. near-net shape
(NNS) компоненти или такива с близка до крайната форма, в един производствен цикъл. При тях обаче също
са необходими процеси на финишна
обработка с цел постигане на желаното високо качество на повърхнините. Иновативни технологии, като
триизмерното лазерно сканиране,
повторното напасване (realignment)
и най-съвременните решения при
приспособленията за затягане на
инструментите и захващане на детайлите, спомагат за осъществяване на паралел между адитивното и
конвенционалното производство на
изделия и компоненти чрез отнемане на материал. Благодарение на
този технологичен напредък, свободата на дизайна, постигната благодарение на триизмерния печат, намира все повече приложения и при
високопрецизните компоненти.
Изделия с близка до крайната форма, които се изработват чрез адитивно натрупване на прахови материали, се използват все по-масово в
съвременното машиностроене, в
автомобилния и медицинския сектор. Макар адитивните технологии
на този етап все още да не са в
състояние да осигурят високо качество на повърхностите при найпрецизните компоненти, използвани
в тези индустрии, те предоставят
база за разработването на гъвкави
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и разходно ефективни хибридни производствени платформи, комбиниращи адитивни методи и техники
за следмашинна обработка.
Петосното фрезоване позволява
директно производство на прецизни детайли чрез използване на стандартни обработващи инструменти. Въпреки това, за да бъде гарантирана желаната висока прецизност, е необходимо стриктно познаване, управление и оптимизиране на
всички процесни параметри, влияещи върху точността на крайния продукт. Конвенционалното 5-осно фрезоване трябва да бъде извършвано
с нивото на точност на шлифоване
с цел постигане на микрометричен
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порядък при грапавините на повърхностите.

Добавяне на
функционалност
Повърхностната функционалност
е важно качество на високотехнологичните съвременни компоненти и
изделия. Тя добавя стойност към
продукта, подобрява ефективността им и дори разширява приложенията им. Най-общо, „функционализирането“ на повърхността може да бъде
определено като добавяне на нови
свойства и функции на даден детайл
чрез обработка на неговите повърхнини. Пример за такава повърхността функционалност е хидрофобност-

та или свойството да се отблъскват водни маси. Увеличеният
ъгъл на контакт с водата гарантира, че водните молекули няма да образуват филм върху повърхността
на детайла или изделието, а по-скоро капчици, които лесно ще се отделят или търкулнат. Това означава, че
те няма да могат да се превърнат в
лепкав слой върху повърхнината, когато носят в себе си прахови частици и замърсявания. Така на практика
повърхността ще може да се самопочиства, предотвратявайки образуването на лед или биофилм. Това
свойство е особено важно при техниката в хигиенно изпълнение за хранително-вкусовата промишленост,
медицинския сектор и т. н.
Друго свойство, което може да
бъде добавено посредством
повърхностна обработка, е аеродинамичността – чрез формиране на
слоеве, намаляващи турбулентността. Създаването на повърхностна
текстура, например ефект „топка
за голф“, може да промени коефициента на триене на повърхнината, а
мини вдлъбнатините да се превърнат в локални депа за смазочно-охлаждащи флуиди по време на машинна обработка. Това значително
би редуцирало износването на подвижни елементи и механизми като
оси и предавки. Посредством високопрецизна обработка на повърхностите би могло да бъде променено
поведението на даден детайл при
топлинно натоварване, да се подобри естетичният му вид или пък да
се добавят хаптични свойства като
мекота при докосване.
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Решeния от Солтех
за прецизно фрезоване
Преструктурирането на българското машиностроене в посока на
продукти с по-висока добавена стойност е непрекъснат процес. Днес у
нас се произвеждат оптически уреди, ортопедични импланти, микродюзи и др. високопрецизни изделия.
В тази група са и шприцформите,
където точността на изработката
е определяща за качествoто на серийните продукти, които ще излизат от инструмента. При тях от
ключова важност е спазването изискванията за клас на грапавост, равнинност, съостност. Друго предизвикателство е възпроизвеждането
сложните геометрични форми, дефинирани в дизайна. Сoлтех има многогодишен опит в предоставянето
на завършени технологични решения
за клиенти, изправени пред подобни
предизвикателства. Статутът ни
на дългогодишен представител на
Hoffmann Group - най-големия индустриален доставчик в Европа, ни осигурява достъп до последните новости в металообработката и до широка гама универсални и специализирани инструменти, чиито качества познаваме отлично. Продуктите
в каталога на Hoffmann Group са 85
000 от 550 световни бранда, начело
със собствените марки GARANT и
HOLEX. Сред тях преобладават
твърдосплавните металорежещи
инструменти с различни покрития,
за всички типове обработка и всички познати на пазара материали,
включително легирани стомани и
композити. Друго решение за повишаване на прецизността на обработка, което прилагаме успешно, е
внедряването на машина за термосглобка инструмент-държач (шринкфит). Поради голямата повърхност
на триене, вибрациите в работен
режим намаляват чувствително,
със значителен ефект върху постигнатата точност. За да отговори на нуждите на своите над 140 000
клиенти, продуктовата гама на
Hoffmann Group eжегодно се обогатява с усъвършенствани и нови нишови артикули. Инструменти, които до вчера са се смятали за световна новост, днес са стандартен
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артикул от каталога и могат да бъдат доставени от Солтех в рамките на 72 часа. Как Ви звучи фреза с
радиус от 0,2 мм, точност 0,005 мм
и дължина 45 мм? GARANT Micro
Precision се казва продуктовата линия микрофрези, която се сдоби с почитатели и сред българските клиенти, като серията предлага специализирани покрития Diabolo 70 за обработка на стомани до 70 HRC, DLC
- за алуминий, Diamant - за графит и
фиброармирани композити. Един
нов и малко известен на пазара продукт, но много подходящ за постигането на гладки повърхнини, е коничнтата фреза. Конусната форма
позволява увеличение на широчината на тангенциалното рязане, а с
това и разреждането на ръбовете
от преминаването на инструмента. За контрол на качеството Солтех предлага всички конвенционални измервателни инструменти като шублери , микрометри, ъгломери,
грапавомери и т.н., включително и
тяхното калибриране по изискванията на ISO 9001, както и DAkkS за
тези, които работят в автомобилната индустрия. Друго важно направление в дейността на Солтех е
доставката на софтуер за управление на продуктовия цикъл - фирмата е официален представител на
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Siemens PLM. Интегрираното решение CAD/CAM/CMM, особено в съчетание с модула за PMI (Product and
Manufacturing Information) дава възможност допуските и толерансите
да бъдат нанесени върху 3D модела
още при конструирането, за да се
използват наготово в CAM-програмирането. Ако разполагате с автоматична 3-координатна измервателна машина, нейното програмиране и управление може да бъде интегрирано също към CAD/CAM системата чрез модула CMM Inspection
Programming на Siemens PLM. С това получавате "closed loop" контрол,
при който зададените от конструктора изисквания чрез PMI модула се
съпоставят с данните от реалните
измервания, визуализират и протоколират. Всички примери за постигане на прецизна обработка, които
изброихме, са съчетание от предлаганите от Солтех продукти и софтуер, с консултантската помощ на
нашите приложни инженери. Повече за нас може да научите на
www.soltec.bg , или посетете
щанд А7 зала 3 на изложение
MACHTECH & INNOTECH EXPO в
София, 15-18.04.2019 г.
Даниел Събков, Ръководител
продажби в Солтех ЕООД
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Прътоподаващи
устройства за стругове
С

навлизането на Индустрия 4.0
в машинната обработка все повече
цехове инвестират в средства за автоматизиране на технологичните
си операции. Автоматизацията на
струговането изисква отчитане на
множество фактори и характеристики, включително размера на
партидата. Прътоподаващите устройства са популярно решение за
повишаване степента на автоматизация на струговите машини. Добавянето на захранващо устройство е
икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се съсредоточат върху
други области на производствения
процес. При наличие на много различни партиди с малки бройки по-малкото прътоподаващо (захранващо) устройство е идеален избор.
Приспособлението за подаване на
пръти е сравнително проста механична система. Това е разпространен аксесоар за автоматизация в областта на струговането на големи
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обеми детайли и осигурява надежден
начин за доставяне на материала към
металообработващата машина в
течение на продължителни производствени цикли.

Дължина и капацитет
Прътоподаващите устройства
се предлагат в разнообразни конфигурации, което ги прави подходящи
за цехове с различни производствени приложения. Дължината и капацитетът им са сред основните характеристики при избора.
Подходящото прътоподаващо устройство може да намали времето
и усилието на оператора за боравене с необработения материал и да
намали времето за преминаване от
един детайл към друг. То трябва да
поддържа и стабилизира обработваната партида, така че да намали
вибрациите, които има риск да се
пренесат в зоната на рязане и да
създадат проблеми с точността на
размерите и повърхнините.
Най-дългите захранващи устройства често се считат за задължителни при плъзгащи се стругове.

Късите прътоподаващи решения са
предназначени за заготовки с дължината на шпиндела на съответния
струг. Очевидно необходимото пространство за тях е много по-малко,
но производителят е принуден да
нарязва прътовия материал на парчета с дължина, равна на дължината
на шпиндела на струга. Друго предимство на най-дългите захранващи блокове е, че те оставят по-малко (и
обикновено по-къси) отпадъци.

Функционални особености
Праволинейността на прътите не
е толкова важна за късите прътоподаващи устройства, но е критична
при най-дългите конфигурации. Прътите могат да се обработват с малки
огъвания или отклонения, но ако те
са твърде много и прекалено големи,
прътите ще вибрират в захранващото приспособление и това ще повлияе
отрицателно на повърхностното
качество на детайла, като в допълнение ще създаде неприятен шум.
Почти винаги се налага калиброване
на материала за нагаждане към направляващата втулка.
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Касетъчните прътоподаващи устройства играят значителна роля
при автоматичните стругови операции в нощен (и дори Lights-out) режим и с нулева или минимална операторска намеса. Ако машината използва един-единствен прът от най-големия калибър, той ще осигури непрекъсната работа само за около час
и половина. Чрез възможността да
се заредят например 10 пръта в захранващото приспособление може
лесно да се осигури непрекъсната
автоматизирана работа през цялата нощна смяна.

Малки партиди и големи
продуктови асортименти
При струговите машини с ЦПУ
малките прътоподаващи устройства са един от най-евтините варианти, подходящи за детайли с различна серийност и нисък обем, включително нестандартни и специализирани партиди при богат продуктов
асортимент. Тези многофункционални машини зареждат пръти с дължината на шпиндела на струга за автоматични операции и са идеални за
приложения, включващи производствени партиди от 20 до 30 детайла. Важно тук е да се избере захранващо устройство, което изисква
малко време за настройка, в идеалния случай в диапазона на две до три
минути или по-малко.
Във всеки цех работната площ е
ограничена, а малките прътоподаващи устройства изискват минимално пространство. Те са отлична опция и за обработка на профилиран
материал или на пръти, които не са
идеално прави. Малкото прътоподаващо устройство представлява просто механичен тласкач, който избутва пръта, което опростява настройката.
По избор може да бъде добавена
втулка към шпиндела на системата.
Калиброваната втулка на шпиндела
и специализираното захващане улес-
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няват захранването с пръти, дори
при разнообразие на прътовия запас.
Могат да бъдат монтирани втулки
на шпиндела за различен размер на
пръти за всяка настройка.
Когато се използват сдвоени
втулки за шпиндели и специализирано захващане, късите прътоподаващи устройства могат да обработват различни екструдирани детайли,
както и квадратни и правоъгълни
пръти. Това позволява късите прътоподаващи системи да се използват
за машинна обработка без надзор на
детайли, които преди това са били
подходящи само за фрезоване.

Захранване с пръти
Други налични функции на захранващите устройства могат да повлияят на това колко точно се подават
прътите към машината. Устройствата със серво управление позволяват на оператора да определи
докъде трябва да се подава прътът
през шпиндела на база на мястото,
необходимо за следващия детайл.
Пневматичните системи пък използват въздух за задвижване на тласкача и закрепване на пръта, докато
се удари в ограничителя. И двата
начина на подаване имат своите
предимства по отношение на разходите, точността и скоростта.
Пневматичните захранващи устройства обикновено са по-евтини, но
при тях често остава повече отпадъчен материал. При подаването
стоперът може да не е позициониран точно и това понякога позволява на пръта да се придвижва напред
повече от желаното. Този материал
ще бъде престъргван, така че много
от него ще бъде губен всеки път, когато материалът се придвижва, в
допълнение към остатъка в края на
пръта.
Прътоподаващите със серво задвижване се считат за по-прецизни и
имат нужда от минимална или никаква челна обработка. Тези устройства обикновено не налагат спиране, улеснявайки позиционирането на
инструмента. Видът на използвания
материал също е от значение при
определянето на разходната ефективност, тъй като всякакви загуби
на скъпи материали като титан или
инконел могат бързо да нарушат
ценовия баланс.

По-добро напасване
В зависимост от диаметъра на
заготовките и шпиндела втулките
могат да се използват за компенси-

ране на значителни разлики. Втулките се предлагат в различни диаметри, за да отговарят на различните
размери на прътите. Дълго време
втулките на шпинделите са изработвани от стомана, което води до
шум при обработки с голяма разлика
в диаметрите. Вибрацията също
води до износване на втулките. През
последното десетилетие полиуретановите втулки стават все по-популярни, което позволява по-тиха работа и по-лесни модификации.
Втулката се монтира в шпиндела, за да поддържа добре пръта, да го
държи прав и да изравнява централната линия на материала с централната линия на патронника. По правило диаметърът на шпинделната
втулка трябва да бъде не по-голям
от 100 хилядни от размера на материала. По-малките диаметри и липсата на праволинейност при прътите създават по-голям риск от удари
между прътите и в такива приложения важността на доброто прилягане във втулката на шпиндела е критична.

Подобряване на
ефективността
Минимизирането на операторската намеса до степен на работа без
надзор в нощен или Lights-out режим
е сред основните мотивиращи фактори за закупуването и внедряването на прътоподаващи устройства.
Популярно схващане е, че за да са
налице максимални ползи от едно
прътоподаващо устройство, то
трябва да може да произвежда един
и същ детайл отново и отново в
производствения цикъл. Много цехове работят предимно с едни и същи
материали и с детайли със сходни
размери. Може да се инициира например производството на партида от
500 детайла с прътоподаващо устройство и докато тази работа се
изпълнява, операторът е свободен да
наблюдава другите машини и операции в цеха. Когато струговият цикъл
приключи, операторът може бързо да
зареди програмата за друг детайл с
подобен размер и да пусне машината отново да работи. Дори и при
малки партиди прътоподаващите
устройства спомагат за подобряване на ефективността и производителността с по-кратки производствени срокове. Важно е да се преценят предимствата на различните
модели, за да се определи кой е найподходящият за конкретното приложение.
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CAD/CAM

Технологии и приложения
на индустриални продукти
за 3D печат в България
Водещи фирми от сектора за съвременното състояние на пазара и интересни
продуктови оферти, предлагани у нас

О

сигуряваща уникални предимства, технологията за 3D печат
завзема нови територии в доста
сектори, сред които и индустрията.
Качествата й са очевидни, затова
през последните години сме свидетели на бурното развитие на продукти и услуги, базирани на нея. Динамично се увеличава многообразието от приложения в индустрията,
точно навреме да отговори на небивалата досега скорост на генералните промени към дигитализация, още
производствена и енергийна ефективност, гъвкавост, екологичност и
т. н. в промишленото производство.
Новостите в областта на материалите за 3D принтиране с всеки
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изминал ден разширяват границите
на приложения, доскоро смятани за
невъзможни. В много голяма степен
технологичното и най-вече пазарното развитие на 3D технологиите в
индустрията развиват компетенции. Налага се нарастване на броя на
специалистите и разширяване на
квалификацията на хората, които
специализират в областта, следване на новостите и тенденциите,
трупане на практически опит.
3D печатът отдавна присъства
в развойните отдели на българските предприятия за прототипиране
от различен клас, но по-широкото
приложение на принтерите за индустриални цели още е в романтичното начало на развитието си.
У нас водещите технологии са
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налице, има специалисти на световно ниво, най-добрите хардуерни технологии и софтуер са на една доставка разстояние. Един добиващ контури бранш очаква пазарът да еволюира и да се разшири използването на
системи от по-висок клас, още вълнуващи нови приложения, серийно производство…
На следващите страници ще намерите информация от „извора“ – от
водещи фирми в областта на 3D
технологиите за индустрия у нас. Те
представят интересни и показателни за развитието на сектора продукти и коментират динамичното развитие на техниката, материалите
и приложенията в производствения
процес, състоянието и развитието
на българския пазар.
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Фирмите в България започнаха
да търсят надеждни системи за
3D печат от среден и висок клас
Велин Недялков, мениджър "Продажби на 3D решения" в "ТехноЛогика" ЕАД
"ТехноЛогика" е представител на
американския производител Stratasys
за България от 1996 г. Ние сме сред
първите партньори на компанията в
Европа. Stratasys е най-големият производител на професионални и индустриални 3D принтери, с близо 50% дял
от световния пазар. В резултат от
натрупания опит имаме висока експертиза, познаваме спецификите на
пазара и това ни позволява да консултираме много точно нашите клиенти.
Разполагаме и с екип от сертифицирани специалисти за поддръжка на машините. Това означава, че нашите
клиенти не трябва да чакат да дойде
някой от чужбина, за да им помогне в
случай на нужда. Доставяме и необходимите материали, т.е. затворили
сме целия цикъл.
Компанията Stratasys е известна с
предлагането на висококачествени и
прецизни системи за прототипиране
и производство в малки серии,които се

е за прототипи на изделия за различни превозни средства, потребителски
и индустриални стоки.
Вторият материал е AnteroTM
800NA, термопласт на основата на полиетер етеркетон. Характеризира се
с висока химическа и температурна
устойчивост, както и висока износоустойчивост. Подходящ е за производство на изделия в малки серии, които
трябва да притежават изброените
характеристики, а също така и за
монтажни и технологични приспособления за производството.

На българския пазар
характеризират с надеждност и повторяемост на резултатите. През последната година тя пусна на пазара
много

нови материали с индустриално
приложение
както за прототипиране, така и за
производство в малки серии. По-интересни за индустрията са два FDM материала. Първият е еластомерът TPU
92A, на основата на термопластичен
полиуретан. С него потребителите за
часове произвеждат прототипи със
сложна форма, които трудно биха били създадени с някоя от другите възможности за адитивно производство
на пазара. Основното им приложение
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все още масово се купуват нискобюджетни принтери. Това не е лошо
явление, а напротив - помага на българския потребител да навлезе още повече в спецификите на използването и
приложението на 3D принтерите. Благодарение на този процес на обучение,
през последните години фирмите повишиха своите изисквания и започнаха да търсят надеждни системи за 3D
печат от среден и висок клас с повече
приложения, а не само за прототипиране и създаване на концептуални модели.
По-интересните реализации на системи за 3D пречат са за автомобилната индустрия, архитектурата,
денталната медицина и електронни
изделия. Вистеон България използва
машина, доставена от ТехноЛогика,
която работи с фотополимери за съз-

даване на висококачествени прототипи на изделията си. По този начин се
прави реална оценка на дизайна и се
тества функционалността им.

Системата от серията
Stratasys J750 - без аналог на
пазара
работи с до 6 материала едновременно и произвежда пълноцветни реалистични модели. Тя е първата и единствена към момента машина за 3D печат, сертифицирана от PANTONE® за
съвместимост на цветовете на материалите. Също така на този етап
Stratasys единствена предоставя на
потребителите си възможност да
контролират производството на 3D
модели на ниво voxel (обемен pixel) и
така те да има достъп до цветове и
физико-механични характеристики на
материалите, които не са били възможни преди това.

ДиТра ООД
CAD/CAM център на ТехноЛогика
София, ул. Софийско поле 3
ditra@technologica.com
www.technologica.com
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Оптимална рентабилност
с услугите за 3D
принтиране на Солид Фил
През последните години технологиите на адитивното производство изживяват своя апогей. Въпреки че те
съществуват и се използват от повече от 30 години,
едва през последните 3-4 в България започна активно да
се говори за тях. Чуваме за 3D принтирани органи, сгради, бижута, дрехи и какво ли още не. И докато това е
интересно в бъдеще и привлича вниманието на широката общественост, то определено е все още далеч от
търговско разпространение. Към днешна дата 3D печатът в световен и локален аспект намира най-голямо
приложение и растеж в индустрията.

Точно тук, в настоящето, е и експертизата
на Солид Фил
Чрез нашите услуги за бързо прототипиране, 3D сканиране, моделиране и обратен инженеринг помагаме на
малки, средни и големи компании в развойната дейност
на техните нови продукти. В нашите работилници в
София и Пловдив разполагаме с модерна техника за 3D
принтиране от всички основни технологии - FDM,
material jetting, стерелитография и лазерно синтероване, благодарение на които изработваме качествени прототипи от голямо разнообразие на материали, отговарящи на всякакви изисквания. През последните години
адитивните технологии успешно се развиха и излязоха
извън нишата на прототипите и благодарение на Солид Фил вече не малко фирми използват 3D печата за
производство на пластмасови детайли в кратки серии
- 50-500 бр. за крайна употреба. Едно от най-големите
преимущества на услугите ни в тази насока е, че не
трябва да се инвестира в скъпа индустриална екипировка или да се поръчват огромни количества с цел рентабилност, особено когато се очаква да има промени
по дизайна. Наблюдаваме и сериозен интерес към услугите ни за вакуумно леене, при които 3D принтирани
детайли се използват за първообрази при изработката
на силиконови калъпи, в които се отливат висококачествени полиуретанови детайли. Тази практика не е нова - бързината и точността на 3D печата често са голям плюс при комбиниране на технологията с други производствени методи.

Що се отнася до развитието на 3D
принтирането в България
то се случва бавно и по различен начин в сравнение
със Западна Европа. Самата технология се появи по нашите географски ширини сравнително късно, когато редица патенти бяха вече изтекли и следователно се появиха много малки и евтини машини със съмнително качество на продукцията. Заради ниската им цена, особено в сравнение с професионалните машини, те се наложиха като стандарт дори в големи предприятия. Нис-
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кото качество, липсата на надеждност и проблемите
при експлоатация доведоха до разочарование в една част
от потенциалните ползватели на технологията. Въпреки че тези така наречени "десктоп принтери" се развиват бързо и определено имат полезни приложения в
някои сфери, където сложността и изискванията към
детайлите не са високи, те не могат да разгърнат истинския потенциал на адитивните технологии. Това
до известна степен и по наше мнение възпрепятства
правилното разпространение на 3D принтирането.

Мениджърите на R&D отделите в България
са изправени пред дилемата дали да закупят принтер за вътрешнофирмено ползване или да използват
аутсорс услуга. Когато говорим за професионална техника, това е деликатен въпрос, тъй като ивестицията
е значима не само от гледна точка на оборудване, но и
на обучение на персонал да борави с него. Към този момент има повече от 10 основни категории и подкатегории на 3D печат, всяка със своите плюсове и минуси. В
процеса на прототипиране обикновено се използва микс
от технологии и материали, за да се постигне качествен и функционален продукт, а закупуването на толкова машини (технологии) е нерентабилно. Приканваме
всеки професионалист в такова положение да се свърже
с нас за консултация.
Димо Димов, управител

ул. Кумата № 84, 1616 София, България

www.solidfill.com
април 2019
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През 2019 г. - официално преминаване
от 3D прототипиране към
3D пълнофункционално производство
Фирма B2N работи 5 години в сферата
на 3D технологиите, покривайки територия от 12 страни на Балканите. С дългогодишния си опит, ние успяхме да подберем едно оптимално портфолио от предлагани качествени решения, включващи
машини, разнообразни материали и обучения за работа с тях. Производителите, с
които работим, са утвърдени на пазара и
предлагат високо качество и ефективност
на производството на функционални части и на прототипи: Ultimaker, Formlabs,
Markforged, Dynamical Tools, BigRep,
UnionTech, Artec, Range Vision са надеждните машини, на които ние се спряхме и
на които се доверяваме всекидневно. B2N
представлява тези марки чрез развитата
си дистрибуторска мрежа на Балканите
и успява да покрие множество отрасли на
индустрията. Добрите примери за имплементацията и ползата от 3D технологиите, с които разполагаме, ни карат всеки
ден да работим по-здраво от предишния,
за да достигнем повече индустриални клиенти и да им разкажем за тези примери.
2019 ще бъде годината, през която
адитивното производството, или така
нареченото 3Д принтиране, преминава
официално

та да прави иновации по-бързо, да произвежда гъвкаво, да създава нови пазари и
да произвежда части по нови начини, които преди това не бяха възможни.
Съкращава се времето за пускане на
пазара на нови продукти, намаляват се
разходите, което води до развитие на
производствената верига за доставки.
Технологията се разви толкова много
през последните няколко години, че търсенето на все повече материали с различни механични свойства се утрои. Това доведе до пускането на пазара на различни
инженерни материали, които биха задоволили и най-високите изисквания за качество и надеждност. Предстоят ни да
открием още повече приложения на 3Д
принтирането и със сигурност в близко
бъдеще ще можем да наблюдаваме едно
изцяло дигитално производство.

от прототипиране към
пълнофункционално
производство

Markforged е несъмнено
марката

в много отрасли. 3D принтирането позволява на индустрии като автомобилна-
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В България
наблюдаваме и нова тенденция, а именно производството на резервни части.
По този начин производителите не се
нуждаят от големи складови помещения,
както и не заключват даден финансов ресурс за дълго време, а произвеждат при
нужда дадените резервни части.

която може да ни изненада и да се справи
с всяко предизвикателство. Технологията, чрез която различните модели на мар-
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ката 3Д принтират, е уникална. Така наречената CFF (Continuous Filament
Fabrication), съчетава уникално непрекъснато подсилване с карбонови нишки или
фибростъкло с надеждност на машината, за да произведе най-силните и най-издръжливите детайли. Това е 3D принтер,
който ви позволява да преминете от CAD
към красиви и здрави крайни части за броени часове, което го прави идеален за производствени и промишлени приложения.
Фирмата има и още една изненада, а
именно модела Metal X, който използва
технологията ADAM (Atomic Diffusion
Additive Manufacturing), която е 10 пъти
по-евтина от другите методи на метално 3Д принтиране и до 70 пъти по-евтина от конвенционалните методи за металообработване и отливане.
Даниел Христов - Sales Manager
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инструменти, материали

Шаблони за
измерване и контрол
на заваръчни шевове
Ш

аблоните за измерване на заваръчни шевове са средство за инспекция и контрол на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на
заварките. Методът позволява откриване на дефекти като тилни срязвания, пукнатини, незаварени участъци, наличието на натрупвания – стичане или пръски на наварен метал
върху основната повърхност и т. н.

Особености и приложения
Шаблоните за измерване и контрол на заваръчни шевове са специализирани измервателни инструменти, които подлежат на калибриране
от съответния орган за тестване и
сертифициране. Те разполагат с гравирана метрична скала и/или скала
за измерване в инчове или други мерни единици и обикновено са изработени от неръждаема стомана. С
тяхна помощ заварчиците могат да
измерят височината, дебелината и
ширината на шевовете, ъгъла на
скосяване, изпъкналостта, заваръчните междини, дълбочината на нескосената част от края на заварявания
детайл, гладкостта на прехода от
заваръчния шев към основния метал,
хоризонталното разминаване на материалите, дълбочината на подрезите, височината и дължината на катетите при ъглови шевове и др.
Някои шаблони за измерване на
ъглови заварени съединения често се
наричат в практиката катетомери
или катетометри, но функционалността им обикновено позволява използването им и при други типове заваръчни шевове, включително при
челни съединения, съединения с припокриване, Т-образни съединения и т.
н. Предлагат се шаблони за проверка
на подравняването (напасването) на
заваряваните повърхности, контрол
на подготовката на краищата за
заваряване и за измерване на разме-
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рите на челни заваръчни шевове при
заваряване на тръби и тръбопроводи, изчисляване параметрите на завареното съединение преди заваряване, последваща проверка на готовия
шев, измерване на порьозността на
заваръчните шевове и т. н.
Тези измервателни средства са
подходящи за инспекция и контрол на
различни заварени конструкции,
включително пълностенни (листови),
греди с различно сечение, заварени
тръби, тръбопроводи, резервоари,
корпуси на транспортни средства,
прътови профилни, мостови, клетъчни конструкции и т. н.

Шаблони за заваряване на
тръби
Този тип инструменти измерват
вътрешното подравняване на заваряваните повърхности при заваряването на непрекъснати фуги в тръби
и тръбопроводи. Те могат да се използват за детекция на разминаване
на повърхностите преди и след прихващане. Шаблоните за заваряване
на тръби могат да откриват не
само неправилно подравняване и напасване на стените, но и да проверяват нанесените предварителни маркировки, да измерват размерите и
радиуса на ъглови заваръчни шевове,
височината на изпъкналостта и др.
Обикновено се предлагат с метрична скала от едната страна и скала в
инчове от другата. Използването на
този тип шаблони спомага за намаляване на дефектните заварени съединения, откривани впоследствие с
радиографска инспекция. Шаблоните
за заваряване на тръби и тръбопроводи са съвместими с изискванията
към заварените съединения, зададени в редица стандарти, както и със
специфичните изисквания във военната индустрия.

Специализирани шаблони
На пазара се предлагат специализирани шаблони за измерване на дадена характеристика на заваръчния

шев, например вътрешно разминаване при заваряването на тръби и
тръбопроводи или ъгъл на вътрешния
конус. Обикновено те са част от
комплекти измервателни инструменти за заваръчни шевове.

Радиусни шаблони/
шаблони за ъглови
заваръчни шевове
Т. нар. радиусни шаблони са средства за инспекция и контрол на ъглови заварени съединения, които позволяват лесно и точно измерване на
различни размери ъглови заваръчни
шевове. Чрез тези шаблони се измерват вдлъбнатост или изпъкналост в
зависимост от вида на шева.
Радиусните шаблони обикновено
са изработени от неръждаема стомана и се състоят от няколко пластини, свързани в една точка. Те са
устойчиви на корозия и деформация
при огъване.

Регулируеми радиусни
шаблони с възможности
за измерване на неравни
катети
Те са аналог на радиусните шаблони с отделни пластини, но са покомпактни и удобни за носене. Регулирането позволява измерване на
нееднакви катети на ъглови заваръчни шевове и се извършва посредством четири затягащи винта. С
помощта на шаблоните от този
тип могат да бъдат измервани и
височините на заваръчните шевове,
както и тяхната дебелина с висока
точност, като може да бъде поставен специален маркер, запазващ измерената стойност за бъдеща
справка.

Шаблони тип „Bridge Cam“
Тези шаблони са универсални инструменти за инспекция и контрол на
заварените повърхности и съединения. Те позволяват измерването на:
ъгъла на подготовка (от 0 до 60°),
наличието на излишък от заваръчен
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инструменти, материали
метал, дълбочина на подрезите и
хлътванията, размер на междините
и височина на заваръчните шевове,
дължина на катетите, разминаване
и др.
Обикновено шаблоните от този
тип разполагат със скала в милиметри и инчове (за линейни измервания
до 60 мм или 2 инча). Те се състоят
от една въртяща се пластина и един
плъзгащ се маркер.

Многофункционални
шаблони
Многофункционалните шаблони
комбинират функциите на няколко
от специализираните шаблони за
инспекция и контрол на заваръчни
шевове, като осигуряват по-голямо
удобство чрез използването на единединствен инструмент вместо цял
набор от такива.

Шаблони тип WG-9
Тези шаблони се състоят от основна скала, плъзгаща се пластина и
ъглова пластина и се използват специално за измерване на двупозиционен ъгъл на заварени съединения или
конструкции, ширина и височина на
заваръчния шев, както и на заваръчната междина. Обикновено са изработени от неръждаема стомана и се
отличават с компактни размери и
конструкция, широка приложимост и
висока точност.

Шаблони тип WG-10
Шаблоните от този тип се
състоят от три компонента – основна скала, плъзгаща се скала и мултифункционална скала. Те се използват основно за измерване на двупозиционен ъгъл на заварени съединения
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или конструкции, височина и размер
на междината на всякакви видове
заваръчни шевове и т. н.
Шаблоните WG-10 са подходящо
средство за контрол на качеството
на заварените съединения при котли, мостове, оборудване за химическата промишленост, кораби, резервоари за високо налягане и т. н. Те са
изработени от неръждаема стомана и имат компактни размери, лесни
са за използване и подходящи за множество приложения на открито.

Шаблони тип WG-12/13
Шаблоните от тези типове се
състоят от основна скала, пластина за измерване на височина, пластина за измерване на дълбочина на прорез и мултифункционална скала. Те се
използват предимно за измерване на
двупозиционен ъгъл на заварени съединения или конструкции, височина,
ширина, междина и дълбочина на прорези, като са подходящи за инспекция на заварки при котелни инсталации, мостове, кораби, съдове под
налягане, нефто- и газопроводи и др.
Компактни и изработени от неръждаема стомана, тези шаблони са
подходящи за широк кръг от приложения на закрито и открито. На
пазара се предлагат и различни други конфигурации с разнообразни приложения – квадратни, ветрилообразни, конусни шаблони и др.

Универсални ъглови
шаблони (180o ъглови
транспортири)
Ъгловите шаблони могат директно и точно да определят центъра на
кръга на детайла, да измерват хоризонталата на детайла и всякакви
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ъгли от 0 до 180°. Тези универсални
инструменти се отличават с висока точност, надеждност и издръжливост, широк кръг от приложения,
компактни размери и конструкция.

Универсални шаблони
Такива шаблони се използват за
инспекция на заварени съединения,
получени посредством заваряване с
двустранно електрозанитване при
съдове под налягане, тръби и тръбопроводи. Те могат да измерват ъгъл
на клин, повърхностна изпъкналост
и вдлъбнатост, дълбочина на ямките
от електрозанитването, дъгова кривина, повърхностна линейност и т.
н. С такива шаблони могат да се
заместят цели набори или комплекти от шаблони за инспекция и контрол на заваръчни шевове. Изработени са от неръждаема стомана и се
отличават с компактна и лека конструкция, лесно използване и разчитане и висока точност на измерване.

Цифрови шаблони
Цифровите шаблони са удобни
инструменти за измерване и контрол на заваръчни шевове. Те са с разделителна способност от порядъка
на 0,01 мм и са с батерийно захранване. При тях е възможен лесен преход между различните измервателни скали чрез натискане на бутони и
удобно управление посредством
вграденото меню. Тези шаблони позволяват запазване на резултатите
от определен брой измервания, изчистване на паметта, както и опция
за свързване към принтери, компютри и други крайни устройства чрез
кабел за данни.
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Измерване
на съпротивление
И

змерването на електрическо
съпротивление е необходимо в много индустриални сектори. Производителите на резистори, индуктори
и дросели трябва да верифицират, че
техните продукти отговарят на
специфицирания толеранс на съпротивление в рамките на качествения
контрол. При производството на комутатори, релета и конектори
трябва да се гарантира, че контактното съпротивление е по-ниско от
предварително зададена стойност.
Производителите на кабели трябва
да измерват съпротивлението на
медните проводници – ако е прекалено високо, токопреносната способност на кабела ще е намалена; ако е
прекалено ниско, диаметърът на кабела е твърде голям.
В производството на електродвигатели и генератори е необходимо
да се определи максималната температура, която се достига при
пълно натоварване, като за целта се
използва температурният коефициент на медните бобини. Съпротивлението се измерва първо при температурата на околната среда, когато двигателят или генераторът
не работят. След това агрегатите
се подлагат на пълно натоварване за
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определен период от време и съпротивлението се измерва отново. От
разликата в двете стойности на
съпротивлението може да се определи вътрешната температура на
двигателя/генератора.

Принципи на измерване
Най-простият метод за определяне на стойността на съпротивлението е използването на амперметър
за измерване на тока и волтметър
за измерване на напрежението.
Въпреки че този метод може да предостави относително добра точност на резултатите, прилагането
му за ежедневни нужди от изчисляване на съпротивлението не е практично.
Методът с двоен мост на Келвин
е разновидност на Уитстъновия
мост, позволяваща измерването на
ниски съпротивления. Обхватът на
измерване обикновено е между 1 mΩ
и 1 kΩ с най-малка разделителна способност от 1 µΩ. Сред ограниченията на метода са необходимостта
от чувствителен детектор за нулата или галванометър за засичане на
равновесното състояние и изискването за относително висок измервателен ток за постигане на достатъчна чувствителност. Принципно прилагането на двойния мост на

Келвин се замества с използването
на дигитални омметри.
Когато е нужно измерване на повисоки стойности на съпротивление
над 100 Ω и не се изисква висока
точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника. При измерване на съпротивлението на компонент през него се
пропуска тестов ток, като измервателният уред отчита напрежението при терминалите. Впоследствие уредът изчислява и визуализира стойността на съпротивлението. Трябва да се отбележи, че мултимерът отчита напрежението при
проводниците си, а не в компонента,
поради което падът на напрежението в съединителните проводници
също е включен в изчисляването на
съпротивлението. Висококачествените тестови проводници имат
съпротивление от приблизително
0,02 Ω на метър. В допълнение, съпротивлението на присъединяването
също се включва в измерването. Когато се измерват по-големи стойности на съпротивление, тази допълнителна грешка може да бъде пренебрегната, но с понижаване на определяното съпротивление тя става значителна.
Методът на четирите проводни-
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ка се предпочита за измерване на
съпротивления под 100 Ω. През два
от проводниците (токови) се пропуска ток, а другите два (измервателни) се използват за определяне
на пада на напрежението в тествания компонент. Малък по големина
ток протича и през измервателните проводници, но той е незначителен и може да бъде пренебрегнат. В
такъв случай падът на напрежението в измервателните терминали на
омметъра е равен на пада на напрежение в компонента. Получените по
този метод резултати са с добра
точност и повторяемост само при
измерване на съпротивления под
100 Ω.

Възможни грешки
Съществуват няколко източници
на грешки при измерването на съпротивление. Сред тях са замърсени
присъединявания, прекалено високо
съпротивление на проводниците,
наличието на шум, температурни
влияния и др.
Както при всички измервателни
дейности и тук е важно да се гарантира, че свързаният уред не е замърсен и повърхността му не е оксидирала. Съединенията с високо съпротивление водят до грешки в отчитането или дори до възпрепятстване на измерването. Някои покрития
също са добри изолатори. Анодирането е с много високо съпротивле-
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ние и е класически пример в това
отношение.
Въпреки че на теория измерването на съпротивление по метода на
четирите проводника не зависи от
дължината на изводите, трябва да
се внимава тяхното съпротивление
да не е прекомерно високо. Проводниците, чрез които се измерва падът
на напрежението, не са от критично значение и съпротивлението им
може да достигне 1 kΩ, без да се
засегне точността на измерване, но
случаят с токовите проводници не
е такъв. Ако тяхното съпротивление
е прекалено високо, то падът на напрежението ще доведе до недостатъчно високо напрежение в тестваното устройство за достоверно отчитане. В случай че се налага
използването на дълги проводници за
измерването, е необходимо да се
използват кабели с по-голям диаметър, за да се намали съпротивлението им.
Шумът също може да е проблем.
Той се получава в тестовите проводници, когато са под въздействието
на променливо магнитно поле или
когато се движат в рамките на такова поле. За да се минимизира този
ефект, проводниците трябва да са с
възможно най-малка дължина от практична гледна точка, да са неподвижни и да са идеално екранирани.
Винаги трябва да се има предвид
и ефектът, който измервателният

ток оказва върху тестваното устройство. Когато тестваното оборудване е с малко тегло или е конструирано от материали с висок температурен коефициент, например
тънки снопове меден проводник, измервателният ток трябва да бъде
възможно най-нисък с цел да се избегне загряване. В тези случаи може да
е подходящо прилагането на единединствен токов импулс, за да се
сведе допълнителното загряване до
минимум.
Важно е да се отчете и фактът,
че съпротивлението на повечето
материали се влияе от температурата им. Понякога, в зависимост от
изискваната точност на измерването, е необходимо да се контролират
условията на средата, в която се
извършва тестването с цел поддържане на постоянна температура.
Такъв е случаят с измерването на
референтни стандарти на съпротивление, което се извършва в лаборатории при температура от 20 или
23°C. Когато контролирането на
температурата на околната среда
не е възможно, може да се приложи
температурна компенсация. Тя
включва коригиране на отчетеното
показание за съпротивлението спрямо референтната температура от
20°C чрез свързана към омметъра
температурна сонда, която регистрира температурата на околната
среда.
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Индустриални системи за
смукателна вентилация

С

истемите за смукателна вентилация в индустриалните предприятия служат за събиране и отстраняване на преносимите по въздуха
замърсители, включително частици,
пари и газове, които могат да допринесат за създаването на опасни,
нездравословни или нежелани условия
на работната среда. Тези инсталации могат да спомогнат и за възстановяването на използваеми материали, подобряване на дейностите по
поддръжка на съоръженията или улавяне и отстраняване на излишната
топлина или влага.
В някои индустриални вентилационни инсталации акцентът е върху
филтрирането на уловения въздух
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преди изпускането му в атмосферата или връщането му в производственото пространство. В резултат на това тези системи се оценяват на база ефективността на
филтрите им. Ако обаче се улавя
малък процент от емисията, ефективността на разделяне на замърсителите става почти незначителна.
Ефективността на улавяне на
замърсителите от системите за
локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух. Изборът и конфигурацията на смукателния чадър
оказват съществено влияние върху
първоначалните и експлоатационните разходи за системите както за
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локална, така и за обща вентилация.
В допълнение, недобре проектираните и поддържани системи за локална
вентилация могат да доведат до
влошаване на сградните структури
и оборудването, оказване на вредни
здравни ефекти и понижаване на
работния капацитет.
Нито една система за локална
смукателна вентилация не е 100%
ефективна в улавянето на замърсители и/или излишна топлина. Също
така, инсталирането на такива системи невинаги е възможно поради
мащаба и характеристиките на процеса. В такива случаи е необходима
обща вентилация, която да разреди
замърсителите и да разсее топлината.
Доставяният въздух от система-
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та за обща вентилация обикновено се
кондиционира. Ако обемът му не е
достатъчен, се стига до отрицателно спрямо атмосферното налягане.
Това позволява навлизането на въздух
през прозорци, врати и вентилационни отвори на горивни инсталации.

Видове смукателни
чадъри
Като основен елемент на системите за вентилация смукателите
могат да бъдат с най-различна конфигурация. Най-общо обаче те могат
да бъдат категоризирани в две групи – затворени и външни. Видът на
използвания смукателен чадър се
определя от физичните характеристики на оборудването, механизма на
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генериране на замърсителите и интерфейса оператор-оборудване.
Затворените смукатели напълно
или частично обхващат даден процес или точка на формиране на замърсителите. Напълно затворените
смукатели се отличават с минимален брой отвори, а частично затворените наподобяват лабораторна
камина. При втория вид благодарение
на постъпващия през отвора въздушен поток отделяните замърсители се задържат в смукателя и не се
позволява изпускането им в работната среда. Затворените смукатели са предпочитаният вариант, когато конфигурацията и механизмът
на процесите са подходящи. Ако използването на затворени смукателни чадъри не е целесъобразно, в максимална възможна степен трябва да
се прилагат частични смукатели.
Външните смукателни чадъри се
разполагат в близост до емисионния
източник, без да го затварят. Примери за такъв тип смукатели са
отвори по продължение на ръба на
резервоари или правоъгълни отвори
на заваръчни маси.
Когато замърсителят е под формата на газ, пара или фини частици,
и не се емитира с висока скорост,

ориентацията на смукателя не е от
критично значение. Ако обаче отработеният въздух съдържа големи
частици, отделящи се със значителна скорост, смукателният чадър
трябва да е разположен на пътя на
емисията. Пример за това са например процеси по шлифоване.
Когато от процеса се отделя горещ замърсен въздух, то той се издига нагоре. В такива случаи използването на външен смукател със страничен поток може да не е достатъчно ефективно в улавянето на замърсителите поради невъзможността
създаденият от чадъра поток да надделее над издигащия се горещ въздух.
Разновидност на външния смукател е т. нар. push-pull система, при
която струя въздух преминава над
източника на замърсителя и насочва
потока в смукателя. При тези системи контролът на замърсяването се
осигурява предимно от въздушната
струя. Предимството на този вид
смукатели е, че струята може да
измине много по-голямо разстояние по
контролиран начин в сравнение с
въздушния поток, изтеглян само от
смукателя. Push-pull системите се
използват успешно при галванизиране и дейности по повърхностна обра-
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ботка с отворени вани, но имат потенциал за приложение и за много други процеси. Ако обаче системата не е
правилно проектирана, инсталирана или не се експлоатира по подходящ начин, насочващата струя може да повиши експозицията на персонала на замърсен въздух.
Улавянето и контролът на замърсителите се постигат благодарение на създадения от смукателя въздушен
поток. Той трябва да бъде с достатъчен дебит, който
да осигури контрол на замърсителите до достигането
на отвора на смукателя. Въздушният поток от смукателния чадър може да бъде нарушен от външни смущаващи потоци, което може да обуслови необходимостта
от по-висок дебит към смукателя за неутрализирането
им. Елиминирането на източниците на въздушно движение е важен фактор за постигане на ефективен контрол, без да е нужно прекомерно повишаване на дебита и
свързаните с това разходи. Значими източници на раздвижване на въздуха са термичните потоци от отделящи топлина процеси, движението на машини (шлифовъчно колело, лентов конвейер), материал и персонал, течения в помещенията на предприятието и др. Формата,
размерът и разположението на смукателя, както и дебитът на въздушния поток, са сред най-важните проектни параметри.

Планиране
Преди внедряването на индустриална смукателна
вентилация трябва да се установи какъв вид система
ще е подходяща за конкретното предприятие. За тази
цел се взема неутрална проба въздух, която се анализира
в лаборатория за определяне на вида на отделяните
замърсители.
След като се установи, че е необходима система за
смукателна вентилация, трябва да се разработи план за
цялостното й внедряване в предприятието. Съвременните системи за смукателна вентилация се предлагат
с цифрово управление, което позволява следенето на
концентрацията на замърсителите на определени периоди и регулирането на работните параметри на инсталацията при необходимост.
Процедурата по планиране на една индустриална смукателна вентилация включва следните етапи: определяне на подходящата конструкция на смукателя спрямо
токсичността, физичните и химичните свойства на
замърсителите, и на проектния обемен дебит; изчисляване на площта и дължината на въздуховодните сегменти; изчисляване на загубите при събирането на няколко
въздуховода в един; избор на пречиствателно съоръжение и вентилатор на база изчислените дебит, температура, влажност, степен на замърсяване и др.

Експлоатация и поддръжка
За правилната експлоатация на системите за смукателна вентилация са необходими периодична инспекция
и поддръжка. Често след инсталация тези системи се
изменят или увреждат, което води до ниски скорости
във въздуховодите и/или неподходящи обемни дебити.
Ниските скорости на въздушния поток могат да причинят утаяване на замърсителя и запушване на въздуховода, понижавайки дебита при засегнатите чадъри. Добавянето на чадъри към съществуваща система също може
да промени обемния дебит. И в двата случая изменените обемни дебити могат да повишат степента на експозиция на работниците и да увеличат свързаните с
това здравни рискове.
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Управление на отпадъчни
води от рудодобива
П

рез последните няколко години
рудодобивните компании са изправени пред редица предизвикателства –
изискванията за опазване на околната среда и ефективно управление на
ценни ресурси като водата, както и
строгите законодателни норми в
тези направления. Въпреки че по-голямата част от генерираните от мините отпадъци са в твърдо състояние, основните замърсители от добивните и преработвателните дейности се отделят с отпадъчните
води. Установено е, че над 70% от
замърсителите от минната индустрия се емитират във водите, което
обуславя необходимостта от прилагането на различни технологии за пречистването на тези потоци преди
изпускането им в околната среда. От
критично значение е да не се допусне
отделянето на токсични компоненти
от рудодобива в околната среда, тъй
като това впоследствие би довело и
до постъпването им в хранителната
верига. Поради това изискванията, на
които трябва да отговарят изпусканите водни потоци, стават все построги, а несъответствието със зададените норми се наказва с нара-
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стващи по размер глоби.
С отпадъчните води могат да се
емитират реагенти от преработката на минералите като цианиди,
киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици.

Разтворени метали
Адсорбционната способност на

фино смлени минни отпадъци може
да се използва за пречистването на
отпадъчни води от рудодобива,
съдържащи разтворени метали. Адсорбираните върху минералната
повърхност метали запазват това
си състояние, докато стойността
на pH е благоприятна (например, >7
за цинк, >5 за мед). Смесването на
потока отпадъци и водите, съдържащи разтворени метали, е приложимо в случаите, когато: отпадъците
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са с алкално pH и се състоят от наскоро смлени минерали (например от процес на флотация); буферният капацитет на отпадъчния поток е значително по-висок от
киселинния капацитет на добавяните води; съдържащите метали води могат да бъдат добавени по такъв
начин, че да се осигури достатъчно време за контакт и
смесване с отпадъците.
Предимствата на този метод включват висока ефективност, елиминиране на разходите за изграждане и
поддръжка на пречиствателна станция, липса на необходимост от третиране на утайки, които биха се генерирали при прилагане на конвенционално пречистване.
Методът също така е приложим за потоци отпадъчни
води с различен дебит и е ефективен в широк температурен диапазон, което е важно, тъй като процесните
води от рудодобива обикновено са с повишена температура.

Суспендирани частици и разтворени
компоненти
Пречистването на отпадъчните води от рудодобива
от тези замърсители може да се осъществи в открити
езера или в специално изградени съоръжения. Прилаганите процеси включват утаяване на разтворените компоненти, предимно метали, и сепариране на утайката и
частиците. За утаяването обикновено се използват
сулфиди, вар или комбинация от тях. Разделянето на
утайката и твърдите частици може да стане посредством гравитачно или принудително утаяване.
При натрупване на флотационни или други отпадъци
от минната дейност емисиите във водите могат да
бъдат под формата на твърди частици или елуати.
Емисиите на твърди частици вследствие на силни валежи могат да бъдат предотвратени успешно чрез разполагане на утаителни езера преди приемното водно тяло.
Конструкцията им зависи от максималните количества
валежи, особеностите и наклона на терена, размера на
частиците и др.

съдържащите арсенити отпадъчни водни потоци се окисляват предварително, за да се гарантира, че арсенатите преобладават. Технологичните води от преработката на арсенсъдържащи руди могат да включват различни количества арсен, арсенити и арсенати. Наличието
на метални йони като мед, олово, никел и цинк ограничава разтворимостта на арсена поради формирането на
разтворими метални арсенати.
Стабилността и разтворимостта на тези арсенати зависят от съотношението желязо-арсен. Колкото
по-голямо е то, толкова по-неразтворима и стабилна е
утайката. По този начин, докато железният арсенат е
относително разтворим, основните арсенати със съотношение желязо-арсен от 8 са в пъти по-малко разтворими в диапазона на pH от 2 до 8. Чрез прилагането на
този метод могат да бъдат постигнати концентрации
на разтворен арсен от 0,5 mg/l и по-малко.
Утаяването на неразтворими железни арсенати обикновено е съпроводено с утаяването на други компоненти, например селен. Това включва взаимодействие между различните метали и утайката от железен хидроксид. Процесът протича с добавянето на разтворима
желязна сол към технологичните води, последвано от
добавяне на достатъчно количество основа за получаването на неразтворим железен хидроксид. В много случаи
процесните води съдържат достатъчно желязо, поради
което за утаяването на железен хидроксид е необходимо да се добави само основа.
В световен мащаб естественото разграждане е все
още най-разпространеният метод за третиране на цианиди във водни потоци от добива на злато. Въпреки че

Третиране на киселинни води
Методите за третиране на водите от рудодобива с
цел елиминиране и намаляване на киселинността и утаяване на тежките метали могат да бъдат разделени на
активни и пасивни. Активното третиране включва неутрализация на киселинните води с алкални химикали. Тези
реагенти обаче в повечето случаи са скъпи, а разходите
за изграждане и експлоатация на пречиствателна инсталация от този тип са високи.
Пасивното пречистване включва изграждането на
система, използваща естествено протичащи химични и
биологични реакции, подпомагащи третирането нa киселите дренажни води, и изискваща ниско ниво на поддръжка. Сред мерките за пасивен контрол са изграждането на анокси и варовикови канали, отклоняването на
дренажа през изкуствени влажни зони и др. Възможно е
и комбинирането на техниките за активно и пасивно
пречистване.

Отстраняване на арсен и цианиди
Металите в микроконцентрации се отстраняват
ефективно от рудничните отпадъчни води чрез добавянето на железни соли. При този процес арсенът обикновено се утаява като калциев или железен арсенат. Могат да бъдат утаени и арсенити, но те са по-разтворими и по-нестабилни от арсенатите. Поради това
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кобалт, кадмий и цинк. Анионите,
които могат да бъдат третирани
по метода, включват сулфати, нитрати, фосфати и арсен.

Реактори с флуидизиран
слой

понастоящем третирането на цианиди е с фокус предимно върху елиминирането им, съществува възможност и за тяхното възстановяване
и повторна употреба, свързани със
свеждане на използваните количества цианиди до минимум и намаляване на експлоатационните разходи.

Биохимични реактори
В тези съоръжения замърсителите от рудничните води се отстраняват от микроорганизми. Биореакторите могат да бъдат с различна
конструкция, включително открити
или подземни езера, резервоари или
изкопи между минните отпадъци и
повърхностно водно тяло. Те са подходящи за широк диапазон от дебити, киселинност и степен на замърсяване с метали. Биореакторите
могат да функционират пасивно или
активно. Повечето биореактори,
използвани в рудодобивната индустрия, работят в анаеробен режим и
включват бактерии, редуциращи концентрацията на сулфати. С намаляването на количеството сулфати в
тези системи металните сулфиди се
утаяват и отстраняват.
Биореакторите ефективно повишават pH и отстраняват сулфати
и метали като цинк, олово, мед, кадмий, кобалт и никел от рудничните
води. Метали и металоиди (например
арсен, хром, селен, талий и уран) също
могат да бъдат отстранени.
Дизайнът на биореакторите зависи от специфичните характеристики на третираните води, предимно
pH, дебит, температура, вида и концентрацията на металите, както и
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от наличното пространство за пречиствателната система. По принцип биореакторите се изграждат с
дълбочина поне 90-120 cm, като при
по-студен климат може да са необходими и по-големи дълбочини.

Пропускливи реактивни
бариери
Това са пропускливи пречистващи
зони, в които е поставен реактивен
материал, през който преминават
замърсените води. В повечето случаи реактивният материал е в директен контакт със заобикалящия го
водоносен слой. Реактивните материали могат да бъдат варовик, компост, зеолити, активен въглен и апатит.
Когато са правилно изградени и
внедрени, пропускливите реактивни
бариери могат да отстранят много
различни замърсители и да спомогнат за достигането на регулаторно
зададените концентрации. Данни
показват, че след инсталирането си
тези системи се нуждаят от много
малко дейности по поддръжка в
продължение на поне 5 до 10 години.
По време на експлоатация единствените разходи са свързани с извършването на проверки за съответствие
и мониторинг на ефективността.
С тази технология успешно се
отстраняват различни замърсители,
включително радионуклиди, метали
в микроконцентрации и аниони. Сред
металите в микроконцентрации,
които могат да бъдат елиминирани
чрез пропускливи реактивни бариери,
са хексавалентен хром, никел, олово,
уран, желязо, магнезий, селен, мед,

В тези реактори замърсените
руднични води преминават през гранулирана твърда среда, например
пясък или активен въглен, с достатъчен дебит, за да се стигне до флуидизиране на слоя, в който се развиват микроорганизми. Реакторите с
флуидизиран слой могат да бъдат
конструирани като аеробни или анаеробни системи. След биологичното
третиране на водите в тези съоръжения е необходимо те да бъдат
подложени на процес за отстраняване на твърдите частици. В реактори от този тип отпадъчните води
от рудодобива могат да бъдат третирани за отстраняване на селен,
хром, нитрати и перхлорати.

Обратна осмоза
Както е известно, това е процес
на пречистване, протичащ под действието на налягането с помощта
на полупропусклива мембрана, която
пропуска водата, но задържа замърсителите. Разтворените йони се
задържат в концентриран солен разтвор, който изисква допълнително
третиране или обезвреждане. Обратната осмоза е доказан метод за
деминерализация на киселинни руднични дренажни води. Недостатък на
технологията са значителните разходи за изграждане и експлоатация
на инсталацията. Методът може да
се използва за отстраняване на метали, разтворени твърди частици и
сулфати.
За ефективността на системите
за обратна осмоза са необходими
регулярни мониторинг на мембраните и поддръжка. При предварително
третиране на отпадъчните водни
потоци и извършването на рутинна
поддръжка мембраните могат да
имат експлоатационен живот от 2
до 5 години. Когато мембраните се
замърсят или достигнат края на
ефективния си живот, е необходимо
те да бъдат обезвредени по подходящ начин.
Основният недостатък на технологията са нуждата от високо работно налягане и свързаните с това
енергия и разходи. Прилагането на
обратна осмоза не е практично при
концентрация на разтворени твърди
частици над 10 000 mg/l.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâ LTE BC97 Cat NB2/GSM
ìîäóë îò Quectel

BC97 å âèñîêîïðîèçâîäèòåëåí
ìîäóë ñ íèñêà êîíñóìàöèÿ, ïîääúðæàù NB-IoT/GSM äâóðåæèìíà
êîìóíèêàöèÿ. Íåãîâèÿò ðàçìåð å
ñàìî 19,9õ23,6õ2,2 mm, äàâàéêè
âúçìîæíîñò íà êëèåíòèòå çà
ëåñíà èíòåãðàöèÿ è îïòèìèçèðàéêè ðàçõîäèòå çà êðàéíèÿ ïðîäóêò. BC97 å õàðäóåðíî ñúâìåñòèì ñ ìîäóëà M95, êîåòî óëåñíÿâà ïðîåêòèðàíåòî è áúðçîòî îáíîâÿâàíå íà ïðîäóêòèòå ñ íîâèòå òåõíîëîãèè.
BC97 èìà LCC + LGA êîðïóñ, êîéòî å ëåñåí çà ìîíòàæ îò ñòàíäàðòíî SMT îáîðóäâàíå.
Ñ íåãîâèòå êîìïàêòíè ðàçìåðè, óëòðàíèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ è ëåñíî ïðåâêëþ÷âàíå ìåæäó äâàòà ïîääúðæàíè ñòàíäàðòè çà
ìðåæà, BC97 ìîæå äà ñå èçïîëçâà â èíòåëèãåíòíè èçìåðâàòåëíè
óðåäè, ñïîäåëåíè âåëîñèïåäè, èíòåëèãåíòíè ïàðêèíãè, èíòåëèãåíòíè ãðàäîâå, ñèãóðíîñò, ïðîñëåäÿâàíå íà àêòèâè, èíòåëèãåíòíè äîìàêèíñêè óðåäè, íîñèìî îáîðóäâàíå, ñåëñêîñòîïàíñêè è åêîëîãè÷åí
ìîíèòîðèíã è ìíîãî äðóãè èíäóñòðèè çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïåðôåêòíè óñëóãè çà êðàòêè ñúîáùåíèÿ, ãëàñ è ïðåíîñ íà äàííè.
Îñíîâíè ïðåäèìñòâà:
l LCC + LGA êîðïóñ, ñúâìåñòèì ñ M95;
l NB-IoT/GSM äâóðåæèìåí ñòàíäàðò çà êîìóíèêàöèÿ;
l GSM ãëàñîâî ïîçâúíÿâàíå;
l Bluetooth LE.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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