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накратко
Siemens издаде нова ценова листа за ОВК решения
Направление Сградни технологии на Siemens издаде новата си ценова
листа за продукти и системите за отопление, вентилация и климатизация
за 2013 г., съобщиха от компанията.
В ценовата листа са включени термостати, зонови вентили и задвижки,
вентили и задвижки за ОВК инсталации, уреди за измерване, системата за
автоматизация на жилищни помещения Synco living, контролери за отоплителни вентилационни климатични инсталации, сензори, изпълнителни
механизми за въздух, ACS софтуер и централни комуникационни модули и
честотни регулатори SINAMICS G120P 11.

СИАД България откри нов филиал в Пловдив
През месец юни т. г. СИАД България откри нов филиал на компанията на
бул. Кукленско шосе 17 и в град Пловдив. „Фирмата произвежда, продава и
доставя цялостна гама от технически, специални, медицински и хладилни
газове и смеси за промишлеността. СИАД присъства на българския пазар от
началото на 90-те години, а СИАД България е регистрирана през 1996 г.
Фирмените приложения са във всички сфери на индустрията, както и в
здравеопазването, затова имаме най-голямото портфолио от клиенти“,
заявиха от СИАД България.
„Основните приоритети на фирмата са здравеопазването, хранителновкусовата индустрия, най-модерно оборудваните предприятия за обработка на метали (лазерни и плазмени технологии), както и лаборатории и научни центрове“, допълниха от компанията.

ВиВ Изоматик представи решения за автоматизация на водния
сектор
На 20 юни т. г. в офиса на ВиВ Изоматик в София се състоя презентация
на тема „Решения от Phoenix Contact за автоматизация на водния сектор“.
Водещ на събитието бе Кристоф Фестерфеле, специалист от поделението на Phoenix Contact за градска инфраструктура.
В рамките на презентацията бяха представени продукти на компанията, които намират приложение в контрола и управлението на системи за
водния сектор - модеми, PLC, захранвания, редови клеми, защити от пренапрежение и интерфейсни модули. Специално внимание бе обърнато на рутера mGuard за отдалечена комуникация между различни устройства от системата, който е напълно комуникационно съвместим и с устройствата
на други производители. Освен стандартните характеристики бяха изтъкнати гъвкавите функции на Phoenix комуникационните модули с вградена SHDSL комуникация, които могат да предават Ethernet сигнал по комуникационни кабели. Беше обърнато внимание и на контролера ILC 150 GSM/
GPRS с интегриран GPRS модем. „Богатата ни продуктова гама позволява
цялостно изграждане на една модерна и сигурна система за управление на
ВиК мрежата. А допълнителните предварително вградени функции на нашите устройства и способността им да комуникират чрез много комуникационни стандарти, ги прави гъвкави и приложими за разширяване и подновяване на вече съществуващи системи“, заяви лекторът.
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накратко
Yamazaki Mazak и Бимекс Лимитид организираха Ден на
отворените врати
На 25 юни т. г. фирмите Yamazaki Mazak Central Europe и Бимекс Лимитид
организираха Ден на отворените врати. В лекционната част на мероприятието в хотел "Палас" - гр. Казанлък, бяха представени корпорация Mazak – водещ световен производител на металообработващи машини, най-новите
модели машини от серия Smart и системите за управление Mazatrol-2.
През втората част от събитието гостите присъстваха на демонстрации на територията на сервизния център на Mazak за България в базата на
фирма Макра, където имаха възможност да наблюдават обработка на детайли със стругови центрове Mazak QSM200M/QSM250M и демонстрация
на петстранна обработка с вертикален обработващ център Mazak Variaxis
J500, собственост на фирма Импулс.

Microchip придобива Novocell
Silicon Storage Technology (SST), дъщерно дружество на Microchip
Technology, специализирано в разработката на embedded Flash технологии,
подписа споразумение за придобиването на фирма Novocell, доставчик на
софтуерни решения (IP), съхранявани в енергонезависима памет (NVM) и
ориентирани към производителите на електронни компоненти и модули.
Сделката е одобрена от бордовете на директорите на двете компании и
се очаква да бъде финализирана през юни.
„Това придобиване осигурява на клиентите ни ценна технология с разнообразни функционалности и ще обогати техните проекти с още повече
възможности. Така ще утвърдим позицията си на водещ доставчик на памети с вградени IP софтуерни решения“, обясни Марк Рейтен, вицепрезидент в SST.
Novocell ще бъде изцяло притежавано от SST дъщерно дружество. SST
планира инвестиции в проектиране, разработка и разширяване на продуктовото портфолио на Novocell.

Контролтест получи нова акредитация за оценяване на опасни
съоръжения
На 13 май т. г. фирма Контролтест получи разширение към притежаваната нотификация за оценяване на съответствието на транспортируемо
оборудване под налягане по директива 2010/35 на ЕС, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от компанията. „Това е поредната нотификация, която
получаваме от европейската комисия НАНДО. Вече притежаваме лицензии
за оценяване на съответствието на газови цистерни, бъндели за метан,
технически газове и битови бутилки, превозвани по шосе , а сега и за такива,
превозвани с железопътен и воден транспорт“, заявиха от компанията.
„Това разширява предлаганите от Контролтест услуги, осигуряващи
надеждна и безопасна експлоатация на резервоари, цистерни, ресивери и
други съоръжения, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, турбини в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, технологични тръбопроводи, напорни водопроводи,
топлопроводи, паропроводи, газопроводи, газови бутилки и други“, допълниха от Контролтест.

ВЕНИ и Ко предлага допустимо оборудване по ОП "Енергийна
Гамата електрокари, произвеждани от ВЕНИ и Ко, отговарят на условиефективност и
ята
по описание на „Списъка допустими категории материали и производзелена икономика"

ствено оборудване СДМО“, Актуализирана версия 2, февруари 2013 г.. за
„Производствено оборудване- т.2.2. Мотокари и Електрокари“ по ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика“, съобщиха от компанията.
„С много по-ниски стойности на специфичен разход на енергия в сравнение с традиционните електрокари с противотежест, те допринасят съществено в осигуряването на бизнеса с рентабилни, интралогистични решения за обработката на палетизирани товари, където ефективното използване на наличното складово пространство и възможностите за многоцелево приложение на използваната техника са от първостепенна важност.
Това са критерии, обуславящи възможността фирми от различни сфери на
икономиката, кандидатстващи по Оперативна програма „Развитие конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 – Енергийна
ефективност и зелена икономика“ да закупят складова техника с цел намаляване на енергийните и производствени разходи“, допълниха от ВЕНИ и Ко.
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BMG вече е дистрибутор на NetIQ, Novell и SUSE
Софтуерният дистрибутор BMG обяви новото си партньорство с компаниите NetIQ, Novell и SUSE по време на семинара „Ден на информационната сигурност“, който се проведе на 12 юни т. г. в София. В рамките на
събитието партньори и клиенти на българския дистрибутор бяха запознати с решенията на трите производителя с фокус към бизнеса.
„Вярвам в успешната работа и сътрудничество с нашите нови партньори. Решенията, които компаниите предлагат, позволяват оптимизация на
разходите на крайните клиенти и постигане на конкурентни предимства.
Ще продължим да следваме нашия бизнес модел, при който продажбите са
само през партньорската ни мрежа. Подобни сложни решения изискват достатъчна професионална техническа компетентност и BMG инвестира в
достигането на необходимото ниво, за да гарантира, че проектите с тези
решения ще бъдат успешни“, коментира Боян Бойчев, управител на компанията.
По време на семинара Арпад Банди, мениджър бизнес развитие за Югоизточна Европа, представи структурата, корпоративни решения и проекти
на NetIQ, Novell, SUSE. Веселин Янков, представител на Novell, NetIQ и SUSE,
направи презентация на корпоративното решение SUSE Enterprise Linux и
представи възможностите за управление и сигурност на достъпа през
мобилни устройства и достъп до файлови ресурси. Присъстващите се
запознаха още с корпоративни решения на NetIQ за управление на достъпа.

ПАЛМО представлява Pulsar Process Measurement у нас
Отскоро фирма ПАЛМО е ексклузивен представител и партньор за България на британската компания Pulsar Process Measurement, съобщиха от
фирмата. „Pulsar е основана през 1997 г. и вече е доказан световен лидер
в ултразвуковия метод за измерване на ниво, обем и дебит. Контролерите
и трансмитерите й позволяват реализирането на системи за автоматично регулиране и управление на технологични процеси. ПАЛМО доставя на
българския пазар сензори и контролери за измерване, контрол и мониторинг на ниво, обем и дебит на Pulsar Process Measurement, като изпълнява и
пълен инженеринг“, заявиха от ПАЛМО.
„Системите на Pulsar намират широко приложение в предприятия за
керамика, цимент, нефтопродукти, в химическата и минна индустрия, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, измерване нива на реки
и язовири и много др. С високото си качество и функционалност на конкурентна цена устройствата на Pulsar позволяват с минимална инвестиция
и незначително преустройство да се изгради надеждна и високоточна
система за измерване, контрол и мониторинг за конкретното приложение.
Едно високоефективно приложение е измерването на дебит в открит канал (Flow Cert Lite), а също и технологията за измерване на утайки в течности (Sludge Finder), позволяваща намаляването на разходите за енергия и
увеличаването на надеждността“, допълниха от фирмата.

Данфосс и НАСА-Д проведоха семинар в Сливен
Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс и фирма НАСА-Д
проведоха съвместен семинар, посветен на децентрализираните отоплителни системи с апартаментни абонатни станции Evo Flat, на 21 май т.
г. в Сливен. Програмата на семинара включваше основно представяне на
системите Evo Flat, на управляващи вентили за ОВК и за топлофикационно
приложение, както и на най-новата версия за оразмеряване на топлообменници Hex Act.
На събитието присъстваха проектанти от КИИП Сливен и Ямбол, както
и представители на Топлофикация Сливен и община Сливен.
„Проявеният интерес от страна на всички присъстващи ни дава надежда, че със съвместни усилия можем да допринесем много за по-бързото
достигане на цялото общество до убеждението, че решенията в областта на енергийната ефективност, които предлагаме, могат да подпомогнат всички в пътя към достигане на европейските изисквания в тази сфера. Ние, от своя страна, сме сигурни, че използването на нашите модерни
и висококачествени продукти и решения ще донесат на всеки потребител
по-добър комфорт, ще го стимулират да съчетава този индивидуален комфорт с икономия на енергия и ще му гарантират обективно и справедливо
заплащане на сметките за отопление и битово горещо водоснабдяване“,
заявиха организаторите.
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Енсис организира конференция
VAPOR CORE 2013
Н

а 19 юни т. г. в зала „Панорама“
на Best Western Hotel Expo фирма
Енсис организира конференция VAPOR
CORE 2013. Повод за събитието бе
влизането в сила на Наредба № 16
от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, публикуваната методика за
проверка на система за улавяне на
бензинови пари, както и промените
в Наредба Н-18 от 13 декември 2006
г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства.
Гост-лектори на конференцията
бяха г-жа Митрева от Български институт по метрология, Томас Шнайдер - FAFNIR, Томас Улкопф – ELAFLEX,
Карл Вешле - DUERR TECHNIK, Бруно
Кретс - TCI Environment и Серджо
Пизано – Wayne GE (Wayne Dresser).
В първата част на семинара гос-

тите се запознаха с методиката за
проверка на системи за улавяне на
бензинови пари, разработена от
Българския институт по метрология. Г-жа Митрева поясни, че въз основа на задълбочени проучвания и
опита на други страни, институтът се е спрял на сухия метод за
проверка със симулиран разход на
бензин. Предлаганите системи са с
автоматично или безавтоматично
следене на показателите. Проверяват се всяка година при спазване на
съответните условия за извършване на проверката и предприети мерки за безопасност. Еталоните за
проверка трябва да бъдат калибрирани от акредитирана лаборатория
или националните метрологични институти.
Томас Улкопф от ELAFLEX представи гамата пистолети за зареждане с дюза за улавяне на бензиновите пари на немския производител и
подробно разясни принципа им на

работа и техните предимства.
Томас Шнайдер от FAFNIR запозна
присъстващите специалисти с разработените системи за мониторинг на
пари Vaporix, системи за мониторинг
на шахтите на бензиностанции, системи за предпазване от преливане и
препълване на резервоари.
В рамките на мероприятието
бяха представени и принципът на
работа на помпите Duerr Technik,
тръби за петролната индустрия от
TCI Environment и продуктите на компанията Wayne Dresser.

Шнайдер Електрик представи решения
за дейта центрове и сървърни зали
Н

а 20 юни т. г. Шнайдер Електрик
представи интегрирани решения за
сървърни зали и дейта центрове в
офиса на компанията в Бизнес парк
София. Лектор на презентацията бе
Петър Николов, вицепрезидент ИТ
бизнес на Шнайдер Електрик България. „Живеем във време, в което
светът се променя динамично. Изправени сме пред нарастващо потребление на енергия, растящи цени,
ограничени енергийни ресурси. ИТ
средата също се променя драматично – виртуализацията и използването на облачни услуги се развиват
мълниеносно. В тази динамична ситуация за бизнеса има значение всеки
ват електроенергия, всеки метър
пространство, всяка минута и найвече всяка похарчена стотинка. Тези
променящи се времена обаче носят
със себе си и много нови възможности, на които трябва да се реагира
адекватно. Бизнесът има нужда от
нови идеи, ново мислене и нови решения. Творчески решения. Такива са
и решенията за сървърни зали и дей-
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та центрове, които представяме днес – интегрирани
цялостни решения, които намаляват разходите, оптимизират инфраструктурата,
увеличават надеждността и
бързината на процесите и
подпомагат развитието на
бизнеса на всяка компания“,
заяви при откриването на
семинара Петър Николов.
Сред представените решения бе NetShelter CX Office
Enclosures, предназначен за
компании с ограничено пространство, които имат за
цел да създадат или разширят мрежови шкаф или сървърно помещение.
NetShelter CX Office Enclosures са с
интегрирано охлаждане, потискане
на шума и захранване, пазят оборудването от прегряване в шумоизолиран рак с естетичен дизайн.
Присъстващите на семинара се
запознаха и със StruxureWarе for Data
Centers - софтуерен пакет за управление, обхващащ всички аспекти на
физическата инфраструктура в цен-

тровете за данни. „С помощта на
StruxureWare for Data Centers,
Schneider Electric предлага набор от
инструменти, чрез които мениджърите на центрове за данни могат да
се свързват и управляват компонентите от IT помещението, захранването и качеството на електроенергията в сградата, охлаждането на
центъра за данни и оборудването,
както и безопасността на физическите системи“, заяви лекторът.

юли 2013
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ТАКТ 2007 организира семинар
за новите продукти на Ishida
Н

а 16 и 17 май т. г. в град Сливен
фирма ТАКТ 2007 организира двудневен безплатен семинар, посветен на
120-ата годишнина от основаването на дългогодишния партньор на
компанията - Ishida, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от ТАКТ 2007.
Сред акцентите в програмата бяха
принципите и проблемите при дозирането на различни видове продукти,
новата серия многоглави тегловни
дозатори RV на японската компания,
както и новото поколение динамични контролиращи везни DACS-G. На
събитието присъстваха производители от цялата страна.
Семинарът започна с кратко представяне на 120-годишната история
на Ishida, като се наблегна на приноса й в развитието на дозирането,
опаковането и качествения контрол
на продукти.
"Ishida е компания с многогодишна
история, характеризираща се с непрестанен растеж и самоусъвършенстване, ясно изразени в новия клас

многоглави теглови дозатори.
RV е последовател на досегашната най-висока серия R, показвайки иновативни разработки
като по-добро управление на
вибрациите, подобрен Windowsбазиран софтуер, работа в три
режима, спестявайки до 20% от
необходимата електроенергия.
Друга новост е опцията за втори изнесен операторски панел,
което дава възможност за дистанционен контрол на машината. Подобреният софтуер предлага настройка само с 5 параметъра, според използваното приложение – състояние
на продукта, плътност на продукта,
скорост, желано тегло и горна и долна граница на теглото. Серията RV
предлага богат избор от опции и конфигурации според изискванията на
клиента и продукта, с който ще работят машините", коментира Живко Тенев, управител на фирма ТАКТ
2007.
В рамките на семинара Ishida презентира и новото поколение динамич-

ни контролиращи везни DACS-G. Везните от този клас имат променлив
обхват на работа, като ключово при
тях е подобрената конструкция на
тегловната клетка, предпазваща чувствителния сензор от непреднамерено разрушаване, повишената скорост
на работа, както и богатият набор
от опции към оборудването.
"Семинарът бе последван от празнична вечеря в подчертано японски
стил, на която един от нашите гости спечели безплатно посещение в
централата и фабриката на Ishida за
Европа, намираща се в Бирмингам, Великобритания", допълни г-н Тенев.

Проведе се семинар за машинно
проектиране с Autodesk 2014
Н

а 25 юни т. г. в Кемпински Хотел Зографски, София, американската фирма Autodesk, разработваща
софтуерни решения за 2D/3D машинно проектиране и конструиране, симулация и анализи, заедно с дистрибутора си БиЕмДжи и своите партньори от КАД Пойнт, организира
работна среща на тема "Машинно
проектиране с Autodesk версия 2014".
Събитието бе посетено от над 50
инженери и конструктори от български и международни фирми.
На срещата бяха представени
стратегията на Autodesk и произтичащите възможности пред българските специалисти и фирми за подобряване на машинното конструиране.
Бяха засегнати редица важни теми
от ежедневието и реалността на
проектантите и конструкторите в
машиностроителните фирми, както
и такива, отнасящи се към бизнес
възможностите и предизвикателствата пред сектора в България.
Бе представен комплексният про-
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цес на Autodesk - дигитално прототипиране. На посетителите
бяха показани новостите в тазгодишните пакети Autodesk
Product Design Suite 2014. Особено внимание бе обърнато на тримерното конструиране на големи сглобки, по-бързо и директно
съставяне на техническа документация, работа с множество
2D чертежи, създаване на многовариантност на модела и бързо
създаване на портфолио от модели, тестване, натоварвания и
симулиране на моделите.
Присъстващите се запознаха с
решението на Autodesk - Vault 2014,
за конструкторска работа в екип и
управление на проектните данни.
Голям интерес предизвика демонстрацията на специализирания софтуер за симулация на Autodesk – CFD
(Computational Fluid Dynamics), направена от инж. Питър Приесол, специалист от Autodesk. Симулацията
показа как тримерен модел на клапан
се пренася в софтуера за симулация

и колко лесно могат да бъдат проверени флуидните потоци в него, и как
те биха се повлияли от промени в
геометрията на модела.
От фирма КАД Пойнт показаха новостите в Product Design Suite версия 2014, както и различни работни
процеси и добри практики, които
улесняват и подобряват работата
на проектантите. Бяха показани цялостни решения за проектиране, както и такива за работа в екип и управление на данни.
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Семинар на
на Ехнатон
представи електроапаратура
на Murrelektronik
Н

а 10 юни т. г. в зала "Родопи" на
Интер Експо Център, София се
състоя първата от серия презентации на фирма Ехнатон, посветени на
апаратурата за разпределителни
табла на Murrelektronik. Гост-лектори на презентацията бяха Улрих Ул,
инженер техническа поддръжка от
Murrelektronik, Австрия, и Кристиян
Туснович, регионален търговски мениджър на компанията за Централна
и Източна Европа.
В първата част на презентацията
инж. Ул представи гамата трансформатори на Murrelektronik. Присъстващите се запознаха с базовите
модели MTS и MST с изходящи напрежения съответно 230 VAC и 400
VAC/±15 VAC, както и с усъвършенствания MTL (25 - 2500 VA), с нов
компактен дизайн и вградени мостчета, с които могат да се постигат
различни напрежения. Сред акцентите в презентацията бяха и серията
трансформатори с вграден изправител на напрежението MEN, гамата
MTPS и MPL. Новост в портфолиото
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на производителя са
трансформаторите по
поръчка. "Клиентите ни
могат да поръчат и по
един брой от тях, не са
необходими минимални
заявени количества. Услугата се предлага за
трансформатори с изходящи напрежения от
30 до 5000 VAC и работна температура
от -25 до 60°С", допълни лекторът.
Втората презентация бе посветена на импулсните захранвания Picco,
Eco-Power, Eco-Rail, Evolution и Emparro.
Лекторът акцентира върху по-новите
модели за трифазни приложения
Evolution, които се отличават с няколко иновативни функции. "Захранванията са трифазни, но при отпадане на
една от фазите, продължават да функционират нормално. Притежават и
възможност за краткотрайно претоварване с 50% до 4 секунди. Evolution+
има допълнителен алармен контакт,
който сработва при пренапрежения.
Emparro са предназначени за монофазни приложения. Всички устройства от
гамата имат функция за алармиране
при пренапрежение и претоварване с
до 20% за 4 секунди", заяви инж. Ул.
Новост в гамата на Murrelektronik
е серията защитни компоненти за
претоварване по ток и късо съединение MICO. Сред функционалните й
характеристики лекторът посочи
компактния дизайн, плавното включване на отделните канали през равни интервали от 75 ms, възможността за изключване на всички канали
с един управляващ сигнал и др. Представени бяха моделите MICO Classic,
MICO Speed Start, MICO Basic, MICO
Fuse и най-новият MICO+, който позволява дистанционно управление и
изпращане на сигнали към PLC при
достигане на 90% от допустимия
ток. Интерес предизвика буферният
модул MB CAP Ultra, който съдържа
кондензатор и се използва за поддържане на мрежата до 38 секунди
на 10 А при отпадане на захранването. Използва се само за 24 VDC. Предлага се в четири модела с различно
време за поддържане на различен ток.
В третата си презентация инж.
Ул представи гамата кабели и конек-

тори на Murrelektronik, които се произвеждат в завода на компанията в
Щолберг, Германия. "Конекторите се
разделят в три основни групи: кръгли,
конектори за вентили и Fieldbus конектори. Предлагат се в около 30
000 версии с различни материали за
изработка, цветове на изолацията,
за различни приложения - статични,
динамични и в кабеловодещи вериги.
Произвеждат се предимно от PVC и
PUR (полиуретан), устойчиви са на химикали, смазки, агресивни среди и
могат да се усукват до 180°/м, а
някой от тях, като например за заваряващи роботи, и до 360°/м“, заяви
лекторът. Присъстващите специалисти се запознаха подробно със сериите конектори М8, М12, MQ12, MSUD
и конектори за хранително-вкусовата промишленост, изработени от
неръждаема стомана с IP68 и IP69К и
отговарящи на стандарта ECOLAB.
В края на семинара инж. Ул представи модули за децентрализирана периферия. "Murrelektronik предлага богата
гама I/O модули с най-съвременни характеристики. Интерес представлява Impact 67/MVK за 8 конектора,
всеки от които разполага със собствена светодиодна индикация на
статуса. Всеки канал се следи поотделно и ако има проблем се изключва
само той, а не целият модул", подчерта инж. Ул. Гостите се запознаха и с
инсталационната система CUBE 67
за четири конектора, при която може
да се използва само един кабел за захранване и комуникация, и с MASI
Fieldbus системата за ASI интерфейс.
Апаратурата за разпределителни
табла на Murrelektronik бе представена и в магазините на Ехнатон
в гр. Сливен (11 юни) и гр. Русе
(12 юни).
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Ковес представи енергийноефективни решения
за климатизация и технологично охлаждане
Н
а 28 май т. г. в столичния хотел
Бристол, фирма Ковес - търговски
представител на американския производител на ОВК оборудване TRANE,
организира семинар на тема „Технически решения за повишаване на енергийната ефективност в системи за
поддържане на микроклимата в сгради и за технологично охлаждане“. Събитието бе посетено от проектанти,
клиенти и партньори на компанията.
Специален гост бе Теодорос Венетис, регионален търговски мениджър
TRANE Hellas, който представи историята на американската компания,
която тази година навършва сто години от основаването си. "В едновековната си история TRANE заема едно
от водещите места в развитието на
индустрията. Компанията притежава
над 600 патента в хладилната и климатична техника", посочи г-н Венетис.
Присъствието на компанията на
българския пазар бе представено от
Георги Пеев. "TRANE е добре позната
компания на българския пазар. Нейни
съоръжения работят повече от 25
години в редица големи обществени
сгради, производствени предприятия,
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както и в по-голямата част от изградените в последните години търговски центрове в страната", коментира
той. По отношение на продуктовата
гама на компанията управителят на
Ковес заяви: "TRANE предлага пълната
гама съоръжения за обработка на въздуха, климатични централи, конвектори,
прецизни климатизатори и високотехнологични водоохлаждащи и термопомпени агрегати. Като официален представител за България нашата компания предлага висококвалифициран сервиз, въвеждане в експлоатация и следгаранционна поддръжка на хладилното
и климатично оборудване на TRANE."
По време на семинара бяха представени приложението на хладилно и климатично оборудване от последна генерация, различни технически решения
за високоефективни енергийни центрове на различни типове обекти с
примери за конкретни практически
приложения в България и от световния опит на TRANE. Интерес сред
присъстващите предизвикаха и предлаганите от Ковес продукти на компанията с интегрирани системи за
оползотворяване на отпадна топлина, геотермалните термопомпи, сис-

теми за свободно охлаждане, както и
хладилните и термопомпени агрегати
от енергиен клас А. Водещите представиха и опита на TRANE в проекти,
сертифицирани по LEED, както и програмни продукти на TRANE за енергиен анализ на студови и топлинни центрове TRANE System Analyzer.
Семинарът бе част от общата
програма семинари на фирма Ковес,
които се проведоха последната седмица на май в София и Варна. "Предвиждаме програмата да се разшири в
целогодишна. Във връзка с юбилея на
TRANE подготвяме още редица интересни мероприятия", споделиха от
фирма Ковес.
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РАИС организира
трето издание на
на Дни
на отворените врати
З

а трета поредна година на 20 и
21 юни т. г. пазарджишката машиностроителна фирма РАИС посрещна участниците в станалия традиционен OPEN HOUSE на компанията.
По думи на организаторите, основна цел на инициативата е да представи пред фирми от машиностроенето най-новите технологии, нови
машини и инструменти на производители и доставчици в България. В
OPEN HOUSE 2013 участваха както
местни фирми, така и представители от Япония, Италия, Русия, Сърбия
и Македония.
„С пълно убеждение и удовлетворение мога да заявя, че успяхме да
превърнем в традиция тази среща
на водещите фирми в машиностроенето. И го направихме в период на
сериозна икономическа криза, чийто
край не се вижда. Вече имам усещането, че в нашата бизнес практика
по-дълго време сме успявали в кризи,
отколкото сме работили в нормална бизнес среда. С надежда, че ще
настъпи и такова време, ние
продължаваме да разработваме и
прилагаме иновативни решения в
нашите продукти, внедряваме найдобрите постижения на науката и
техниката и с гордост ще споделя,
че признанието за това не закъсня
– преди дни РАИС получи златната
награда на Белградския технически
панаир“, заяви в приветственото си
слово управителят на РАИС инж.
Нишан Бъздигян. Той сподели и огорчението си от това, че успехите на
РАИС са оценени първо от съседите ни в Сърбия.
В третото издание на Дните на
отворените врати инж. Николай
Терзийски-младши, конструктор в
РАИС, направи презентация на найновата разработка на петосен вертикален център VMC 350. „Машината е много компактна, снабдена
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е с изключително бърз
инструментален магазин, нейно предимство
са високите обороти на
шпиндела – предлага се
с 15-20 хиляди оборота
на вретеното. Петата
ос може да се движи
плюс-минус 120 градуса,
което дава възможност
от всички страни детайлът да бъде достигнат от режещите инструменти“, разказа
той.
Втората презентирана машина на РАИС бе
струг Т 252 2S, представен от инж. Георги
Миразчиев. „Стругът е
оборудван с два шпиндела и с две револверни
глави с фрезови вретена. На едната револверна глава може да се постави ос Y“, информира
лекторът. „Нейното
предимство са двата
шпиндела от един и
същи типоразмер. Обикновено производителите поставят основния шпиндел да
бъде с по-голям размер, а вторият –
с по-малък. В Т 252 2S двата шпиндела са напълно идентични по мощност и габарити. Това дава по-добри технологични възможности на
машината. Освен това двата шпиндела са с С ос. Двете револверни
глави са с по 12 броя инструменти,
т. е. на машината могат да се поставят 24 броя инструменти“,
допълни той.
В OPEN HOUSE 2013 своята продукция представи и италианската
фирма ALGRA, която предлага въртящи инструменти за стругове. Друга
компания - Baruffaldi, Италия, участва
с презентация на револверни глави и
скоростни кутии. Японската NIKKEN

пък представи предлаганите от нея
въртящи маси и прецизни инструменти. SIEMENS участва с гамата ЦПУ
Sinumerik 808, 828 и 840. FANUC,
Япония, представи нови функции в
системите за петосна обработка и
работа по мрежа. Панагюрската
фирма ВСК-Кентавър показа на участниците прецизните инструменти
на американската фирма KENNA
Metal.
В рамките на втория ден участниците в Дните на отворените
врати имаха възможност да разгледат изложените в демонстрационния център на РАИС машини, както
и да осъществят контакти помежду си за бъдещи партньорски отношения.

юли 2013
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Ехнатон с поредица от
семинари "Cognex - машинно
зрение в индустрията"
Н

а 14 юни т. г. в Интер Експо
Център София фирма Ехнатон стартира поредица от семинари под наслов "Cognex – машинно зрение в
индустрията". Пред многобройна
аудитория от специалисти, лекторите от Ехнатон представиха технологичните новости в света на средствата за визуална инспекция и идентификация в индустрията и демонстрираха на живо функционалността и предимствата на продуктите
на Cognex. Семинари "Cognex – машинно зрение в индустрията" се проведоха още в Русе на 19 юни, Габрово на 20 юни и в Пловдив на 21 юни.
Лектори бяха Илиана Айвазова, ръководител направление Mitsubishi
Electric и Cognex машинно зрение, и
приложните инженери Мартин Величков и Ненчо Атанасов.

Четци за баркодове
DataMan 50, DataMan 300
и DataMan 503
В рамките на семинарната програма присъстващите имаха възможност да се запознаят с продуктовата гама на Cognex, като основният
акцент бе върху новите продукти,
технологии и решения за машинно
зрение. Сред тях бяха иновативната
технология за разширяване на визуалното поле на гамата образ-базирани четци за баркодове DataMan 300,
наречена Xpand. "DataMan 300 са лесни за работа и предлагат висока скорост на четене", коментира Илиaна
Айвазова. Представена бе и
мощнaта система за индустриална
идентификация - DataMan 503, специално разработена за предизвикателните приложения в логистиката,
където се изисква висока скорост на
четене, голяма резолюция и голяма
дълбочина на фокуса. Специално внимание бе обърнато и на новата серия компактни четци DataMan 50/
60L, предназначени за четене на 1D.
"Те са идеални за монтаж в ограниче-
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ни пространства в производствени
линии и машинно оборудване. Снабдени са с 1DМаx + с Hotbars – патентовани технологии на Cognex за анализ на изображението, осигуряващи
най-високи нива на четене в своя
клас", информира г-жа Айвазова.

OCRMax+ алгоритъм
Сериозен интерес сред присъстващите предизвика новият OCRMax+
алгоритъм, работещ във всички камери за визуална инспекция на Cognex.
"Tова е бърз и надежден алгоритъм
за четене на буквено-цифрови символи. Позволява надеждно прочитане
както на добре маркирани символи,
така и на такива, които са допрени,
наклонени или с различна големина.
Последната версия е с автотюнинг
при параметриране, което прави
задачите за четене и верифициране
на символи решими и за хора без
опит и познания в обработка на изображения", коментира г-жа Айвазова.
Сред представените продукти
бяха и новите попълнения към серията камери IS7000 с такива за инс-

пекция на цветове, предлагаща цветоразделяне, еднакво с това на човешкото око, и лазерният 3D сензор
DS100, осигуряващ триизмерна инспекция на детайли.
Гостите имаха възможност да се
запознаят и с цветна система за
визуална инспекция In-Sight 7010C,
операторския дисплей VisionView 900
и решението на Cognex In-Sight Track
& Trace, което осигурява високо ниво
на идентификация и верификация на
кодове, като по този начин се гарантира проследимост на ниско ниво,
необходима в определени отрасли на
промишлеността. Основен момент в
семинарната програма в София бяха
направените демонстрации от двамата приложни инженери на продукти
Cognex ID и Cognex Vision. От гамата
продукти Cognex ID Мартин Величков
показа работата на четците за фиксиран монтаж DMR50 и DMR302 и на
ръчните четци DMR8500. Демонстрация на Cognex Vision продуктите фамилия IS7000 с автоматичен фокус,
OCRmax+ auto tune алгоритъм и IS7000
Color направи Ненчо Атанасов.

юли 2013
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Компактни табла АЕ от Rittal един бестселър с елемент на изненада
Милиони бройки от тези здрави и адаптивни компактни корпуси са намерили употреба в цял
свят. Rittal следва пътя на непрекъснатите иновации, за да продължи да изненадва своите клиенти като им предлага реални ползи. Най-добрият пример за това е
новата шина за интериорна инсталация предлагаща гъвкав монтаж в таблата, както и услугата AE Laser Express за изработка
на индивидуални отвори и изрези
само за седем дни. Серията AE се
произвежда чрез високотехнологични процеси, което е довело до
световен успех и множество одобрения като: UL, DNV, TUV, VDE и
CSA. Милионите продадени бройки до момента са доказали своята изключително висока корозивна устойчивост. Това е възможно
благодарение на тристепенна обработка на повърхността, включваща нанокерамично предварително третиране, електрофоретично грундиране с потапяне и
последващо прахово боядисване.
Новите интериорни шини направиха AE таблата напълно съвместими с множество системни аксесоари на шкафове серия TS 8. Те
могат да се инсталират светкавично без необходимост от механични доработки и необходимост
от специални инструменти. Шините се монтират на произволно
място отстрани, на пода или на
покрива на таблата, чрез просто
обтягане в задната и предната
част на конструкцията. Чрез тях
различни аксесоари могат да се
монтират бързо и безопасно като
например - ключ за осветление,
терморегулатори, хидрорегулатори, механизъм за задържане на
вратата, спомагателни шини от
TS 8 системата и други. Освен това липсата на пробиване при този начин на монтаж гарантира,
че категорията на защита остава непроменена. Използването на
тези шини води до осезаеми ползи
като опростеното планиране при
монтажа и редуциране на складовата наличност.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2013

AE Laser Express осигурява още
по-бърза обработка на компактни
корпуси с отделните изрези и пробиване на отвори. По чертежи на
CAD клиентите получават изработените табла с точност до милиметър в рамките на максимум седем дни. Новият център за механична обработка е част от модерните машини за производство в
Херборн, Германия, и разполага с
Фибер лазер, който с една единствена операция може да направи изрези или отвори във всичките пет
повърхности на таблото. Тъй като обработката се извършва преди боядисването, таблата имат
същата антикорозионна обработка, включително изрязаните повърхности. Rittal предлага като
стандартен цвят RAL 7035, но като алтернатива клиентите могат да избират от над 40 други по
RAL цветове. Rittal гарантира категорията на защита от IP 55 до
IP 66, чрез надеждно уплътнение
от полиуретанова пяна, а чрез добавяне на покрив се осигурява и
безпроблемна експлоатация при
външен монтаж. Таблата AE достигат до категорията IP 69 К, с
водоустойчиво силиконово уплът-

нение на вратата, както и специално алуминиевоцинково покритие
на корпуса - така Rittal предлага
перфектна защита за неблагоприятна среда. Специалистите ни са
разработили и специална серия
табла Hygienic Design за хранителновкусовата промишленост на базата на AE.
Допълнително таблата AE се
предлагат серийно от неръждаема
стомана, както в защитените
версии срещу електромагнитни
интерференции EMC, така и за експлозивна среда Ех (зона 22 за газ).
Таблата AE се предлагат със следните размери: височина от 300 до
1400 мм, дълбочина от 120 до 350
мм и в ширина от 200 до 1000 мм.

Ритал ЕООД
София, бул."Искърско шосе" №7, жк."Дружба"-1
Търговски комплекс „Европа", П.К. 1592
тел./факс: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056
е-mail: office@rittal.bg, web: www.rittal.bg
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Полимета-C и Солтех
Солтех организираха
тазгодишното издание
на Дни на отворените врати
Н

а 7 и 8 юни т. г. се проведе тазгодишното издание на традиционното изложение Дни на отворените
врати, организирано съвместно от
Полимета-С и СолТех в базата на
Полимета-С в София.
"Използвахме наложилото се вече
събитие Дни на отворените врати,
за да представим на нашите гости
реновирания изложбен център за оборудване на DMG Mori Seiki в шоурума
на Полимета-С", сподели Георги Белчев, управител на Полимета-C. "Представянето от миналата година в
базата на Шети България в Костиево предизвика силен интерес и съвместно решихме да изненадаме нашите гости с нещо ново на различно
място.

Новият изложбен център
е предназначен за презентации и
демонстрации на машини DMG Mori
Seiki, решен в модерен индустриален
стил, с конструкция с плъзгащи сегменти, която дава свободен достъп
за инсталация на машините. Помещението е климатизирано за оптимален комфорт на посетителите,
които ще присъстват на обучение
или искат да получат консултация
относно продуктите на компанията", допълни той.
Организаторите отчитат голям
интерес към събитието и отбелязват, че то е посетено от близо 50
български компании, не само от региона на София, но и от по-отдалечени от столицата градове като Варна, Добрич и Шумен. "Една от причините да изберем различно място на
тазгодишното събитие е да предоставим възможност на фирми от
различни части на страната да ни
посетят", коментираха те.
Специални гости бяха

експертите на DMG Mori
Seiki и Hoffman Group
които представиха на посетителите своите иновативни продукти. "И
тази година представихме работата
на машините с конкретни програми
за изработка на детайли. Практическата насоченост на демонстрациите
е от съществено значение за посетителите, за да може да се придобие
цялостна и реална представа за
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възможностите на показаното оборудване. Стремим се винаги да предлагаме реални решения за производството. Важна част от програмата
бяха и организираните от нашите
партньори СолТех семинари с презентация на софтуер NX за програмиране на CNC машини от Siemens PLM“,
разказаха от Полимета-C.
"Акцент в това издание бяха DMU
50 от серията ecoline на DMG Mori
Seiki - 5-осна машина, струг NLX 2500
на Mori Seiki и устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмента
DMG UNO 115 eco. Всички машини
бяха оборудвани с инструменти от
Hoffmann Group. Най-силен интерес
предизвика 5-осният обработващ
център DMU 50 с възможността си
за 5-странна обработка с голяма устойчивост, автоматично преизчисляване на работния план на детайла
при завъртане на масата, минимална заемана площ, отлична видимост

към работната зона и редица други
предимства, които клиентите
търсят в този клас машини.
Гостите проявиха интерес и към

4-осната стругова машина
Mori Seki NLX 2500
която се характеризира с плоски
направляващи по всички оси за максимална стабилност, охлаждане през
вътрешността на тялото за термоконтрол и около 30% намаляване
на консумацията на енергия в режим
standby“, информираха в детайли от
компанията.
"Тъй като нашите клиенти и
партньори за пореден път проявиха
голям интерес, със сигурност могат
да очакват следващо мероприятие
през 2014 г. Освен това, съвсем скоро предстои Международният панаир в Пловдив от 30 септември до 5
октомври, на който и ние, и СолТех
ще вземем участие", заявиха в заключение от Полимета-C.

юли 2013
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Високопроизводително
Високопроизводително маркиращо
устройство,
устройство, въпреки малкия му размер
TRUMPF ïðåäñòàâÿ TruMark Series 1000 - Êîìïàêòíî, îïðîñòåíî óñòðîéñòâî çà ëàçåðíî ìàðêèðàíå.
TRUMPF разкри в глобален мащаб своя иновативен продукт - TruMark 1110 на изложението "LASER
World of Photonics" в Мюнхен. Този диодно напомпван
ванадиев лазер е основата на новите, рентабилни и
опростени маркиращи лазери произвеждани от
TRUMPF. На всеки потенциален притежател и в почти всяка част от индустрията TruMark Series 1000
демонстрира предимствата на лазерното маркиране. Примерите включват непрекъсната проследимост и практически неограничени възможности за
индивидуализиране. В допълнение, TruMark 1110 е с
практичен и компактен размер. Лазерният източник, компютърното управление и дори сканиращата
глава се побират в кутия, съизмерима с такава за
обувки и тегло само от около десет килограма. Това
прави лазерът отличен за интегриране както в съществуващи, така и в нови производствени линии.
Новият продукт не се нуждае от сравнение със
сериите TruMark 3000 и 5000 по отношение на качеството и функционалността. TruMark 1110 предлага много добро качество на лазерния лъч (M2 <1.5).
Благодарение на високото ниво на пиковата мощност на импулса и отличните честотни повторения, той може да обработва средно големи партиди
без затруднение. Неговата добра импулсна стабилност води до перфектни, напълно задоволими резултати при маркирането на импулсна продължителност по-малка от 25 наносекунди. TruMark 1110 показва своите мускули когато става въпрос за оцеляване в производствена среда. Той е стабилен и надежден дори и при околна температура до 40°C. Неговата степен на защита IP54 е знак за пълна протекция срещу прах и водни пръски. В допълнение на
неговите технически предимства, TruMark 1110 е и
удобен за употреба. Снабден е с вътрешен контрол
на фокусната позиция. По този начин точката на
фокусиране на лазерния лъч съвпада, съобразно вътрешното дефокусиране, с височината на детайла .
Това означава , че не е нужно оператора да настройва Z оста. TruMark 1110 използва съвсем същият софтуер както и всички останали TruMark уреди. Доказаната във времето програма TruTops Mark улеснява
оператора при подготовка на маркираните компоненти.
Спектърът на приложенията на TruMark 1110 е
особено широк. Неговата инфрачервена дължина на
вълната го прави прекрасен при маркиране на метали, пластмаса и дори кожа. Идеален е при прилагане
на отделни елементи от дизайна на чанти, порт22

фейли и калъфи за мобилни телефони. Също така може да се използва и в по-големи мащаби. Пример за
това е индивидуалното декориране на елементите
на дизайна, използвани в интериора, като облицовки
от неръждаема стомана. Друг пример е от автомобилостроенето - за щамповъчни матрици и облегалки за глава. По този начин TruMark 1110 не само постига привлекателни, оптични качества, но и внася
индивидуалност в продуктите.
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По-добра мощност, за допълнителна
производителност
На по-високо мощните нива, TRUMPF разширява
също гамата си от маркиращи лазери. Новият оптичен лазер в серията TruMark 5000 - TruMark 5070 е
особено продуктивен при обработка на материали
от метал и пластмаса. Причината за това е увеличената средна мощност, съчетана с висока степен
на повторение. Новият сканиращ модул гарантира,
че допълнителната мощност въздейства директно
върху детайла. Особено удобно е автоматичното от-
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криване на фокусната позиция. Система от камери
позволява лесното насочване на лазерния лъч върху
детайла. Това е полезно когато са налице чести промени от един продукт към друг и когато маркиращите нива се различават по височина в рамките на
една партида. В допълнение към автоматичното определяне на фокусното разстояние, TRUMPF също така въведе автоматична система за разпознаване на
позицията и ориентацията на маркирания детайл.
Това го прави още по-лесен за потребителите прилагащи лазерно маркиране.
В допълнение към опростената работа, TruMark
5070 с неговия инфрачервен лъч е гъвкав при употреба. Едно потенциално приложение е отстраняване
на защитни или функционални покрития върху големи повърхности, дори и за почистване или при подготовка за преработка. Когато се обработват пластмаси, той е особено подходящ за висока производителност, непрекъсната маркировка на дълги кабели
или на ушни маркери, използвани за идентифициране
на животните. Лазерът може лесно да се справя с
по-дълбоко гравиране на метал или керамика. Освен
това, лазерът е идеално средство за етикетиране
на детайли, с различни данни или баркод, като така
се гарантира проследяемостта на специфичен компонент по време на целия му жизнен цикъл.

info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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Клиентите ни ценят
ценят като
компетентни търговци и
инженерингови партньори
инж. Георги Генчев,
президент на фирма Гемамекс,
пред сп. Инженеринг ревю
Инж. Генчев, какво бихте споделили за участието си на
Булконтрола 2013?
Нашето участие бе под мотото
"Визия за индустриална автоматизация" и отразяваше присъствието на
двете ни фирми ГЕМАМЕКС и ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. Целта ни бе да
представим нови продукти и да промотираме нови наши доставчици.
Изложбеният ни щанд бе съобразен
със споменатото мото. То също
беше афиширано и в броя за изложението на вашето списание.
Какво искате да кажете на
посетителите и читателите с това послание?
Наистина много точно формулирахте въпроса си. Нашето мото е
най-вече послание към всички, които
работят на полето на индустриалната автоматизация. То казва: "Ние
виждаме и познаваме нуждите на
индустриалната автоматизация.
Ние виждаме в зелено перспективите пред нея за ефективно и екологично развитие. Ние можем да отговорим на изискванията към нас за
доставка на компоненти и устройства с най-високо качество от водещи световни производители защото
знаем какво изисква нашата индустриална среда. Ние предоставяме найдоброто както за върхови разработки, така и за бюджетно ориентирани решения. Ние работим с най-добрите, защото имаме визия за бъдещето на нашия бранш."
Как оценявате пазара на компоненти за автоматизация
през тази година в сравнение
с предишните? Какви проекти преобладават?
Трудно е да говоря глобално за
пазара. Бих отговорил обаче така:
много са фирмите, които работят
добре, защото нашите клиенти на-
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растват постоянно.
Лично съм доволен
от факта, че те ни
оценяват като компетентни търговци
и инженерингови
партньори. Изградихме с годините
взаимно доверие и
това ни помага за
лесното възприемане на новите продукти, които предлагаме.
Какви са новостите в продуктовото ви портфолио?
Новостите са много, защото
представяме едни от най-марковите
производители. Ако трябва да спомена продукти, това са: FQ2 цветна
вижън камера на OMRON за визуална
инспекция, нови сензорни терминали
на ESA, нови сервосистеми от серията PRONET от ESTUN, нови PLC-та
от OMRON, PLC-та, терминали и сервосистеми на INVT, моушън контролери и върховия клас сервомотори и
серводрайвери SIGMA5 на YASKAWA
и др.
Сред най-новите попълнения в
портфолиото Ви са гамата
честотни инвертори на INVT.
Как се приемат те на българския пазар?
Инверторите на INVT са новост
на българския пазар и се надяваме да
се приемат добре. Притежават високо качество, широко разнообразие
от класове за различни приложения,
хармонизирани цени, лесни са за настройка и обслужване, доставките
са бързи. Например много интересен
клас са инверторите за средно напрежение 6 kV и се продават добре в
Русия, където атмосферните условия
са тежки за електронната техника.
Какви характеристики трябва
да притежават честотните
управления на бъдещето?

Ще Ви отговоря като търговец.
Поръчайте YASKAWA или INVT. Те са
от бъдещето.
Как оценявате потенциала за
развитие на роботиката в
българското промишлено производство?
Предполагам, че задавате този
въпрос, защото имаме рoботи в нашето портфолио. Внедрявал съм
български роботи в далечната 1986
г. Сега предлагаме YAMAHA, OMRON
и като дистрибутори на YASKAWA
нейните MOTOMAN. За съжаление, в
България засега търсенето е по-малко от предлагането. Виждам обаче
добро бъдеще за роботи в българското производство. Те елиминират
субективния фактор и работят 24
часа всеки ден, 7 дни в седмицата.
Кои тенденции ще са водещи
според Вас в областта на индустриалната автоматизация през следващите години?
Техника, която работи по-бързо,
по-точно и по-екологично, ще изисква кореспондиращата автоматика.
Предимствен дял ще имат ниско
материалоемки изделия с висока функционалност, висока надеждност и
комуникативност в производствената среда. Например търсенето на АС
и линейни сервозадвижвания ще расте стремглаво. За да сме готови за
това, създадохме нова фирма ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО., която ще разработва този дял от пазара.
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Високотехнологичното
оборудване става
все по-предпочитано
Георги Цанков, управител на Хермле
Югоизточна Европа, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Цанков, какво се
разбира под прецизна машина и
какво отличава Хермле от другите производители в това
отношение?

ностите на всички измервания са
занижени с до 50%. В конкретния пример отклонението при Хермле не
трябва да надвишава 0,018 mm, което е с около 30% по-малко.

Всички производители на металообработващи машини записват в
каталозите стойността на точност на позициониране (Тр) и по този
начин потребителите се ориентират за прецизността на машината.
Но те трябва да направят разлика
между точност на позициониране и
геометрична точност на една машина. Параметърът Тр или точността
на позициониране, който стандартно се цитира по каталозите, според
нас е повече маркетинг, отколкото
реален показател за прецизност. Той
не дава никаква информация за геометричната точност на машината.
Това е така, защото Тр показва точността на позициониране на само
една от осите, другите оси са неподвижни при измерването. Параметърът не дава информация за това
как си кореспондират осите помежду си. Типичен пример за това е правият ъгъл между осите Х и Y. Една
машина може да има коефициент
Тр=0,004 mm, но ако ъгловото отклонение на 1000 mm е 0,09 mm, ние от
Хермле считаме, че машината има
лоша геометрична точност. Точно
това различава машините Хермле от
другите производители. Още в стандартното си изпълнение машините
са с много висока точност, която
трябва да отговаря на нашите
вътрешнофирмени стандарти.
За геометричната точност също
има стандарт, който дефинира отклонението на осите и включва над
10 броя измервания относно успоредност, правоъгълност, концентричност и др. Според стандарта DIN-ISO
10791-2 една машина има добра геометрична точност, когато например
отклонението от правия ъгъл между
осите X и Y при дължина от 500 до
800 mm е по-малко или равно на 0,025
mm. В Хермле важат вътрешнофирмени стандарти, които са базирани
на същия DIN-ISO стандарт, но стой-

Как Хермле постига високите
стандарти в областта на 5осевата обработка?
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Три са основните предпоставки за
най-висок стандарт и лидерската
позиция на Хермле в 5-осевата обработка. На първо място, задълбоченото производство – над 80% от детайлите за машините се произвеждат в единствената фабрика на
Хермле в гр. Госхайм, Германия. По
този начин имаме 100% контрол
върху качеството на продукцията.
Втората предпоставка е самата философия на фирмата. Продуктовата
гама се състои от общо 9 модела
вертикални обработващи центъра,
еднакви по конструкция и кинематика, но различни по размер. Строга
концентрация върху една и съща конструкция, малко на брой модели, 900
служители във фабриката, които
имат една и съща цел – как да направят металообработващите ни машини още по-прецизни и надеждни.
Третата предпоставка е опитът
на фабриката. Докато конкурентите
ни едва сега въвеждат вече доказалата се кинематика три оси в инструмента и две в детайла, първата
машина, произведена с тази кинематика и с машинна база от Полимербетон, е била през 1995-та. Хермле
има над 20 000 въведени в употреба
машини, стотици патенти и модификации по конструкцията, които с
право отреждат лидерското място
на компанията и я правят еталон за
прецизност и надеждност.
Кои са най-новите ви модели?

Два са най-новите модели, които
Хермле представи последните две
години. На вътрешнофирменото ни
изложение "Отворени врати 2013"
се състоя премиерата на новия ни обработващ център Hermle C 32 U
dynamic. С оптимално пригодени към
максималния обработваем детайл
ходове X-Y-Z 650/650/500 mm и кон-

струиран предимно за 5-осева обработка С 32 U dynamic е перфектният обработващ център за детайли
до 1000 kg, при които се изисква
висока прецизност, най-малки толеранси и най-добра повърхност.
На изложението AMB 2012 Хермле представи и новия обработващ
център C 400 basic. С ходове X- 850
mm, Y- 700 mm и Z- 500 mm могат да
се обработват 3-осево детайли до
2000 kg и 5-осево детайли до 600 kg.
Как оценявате пазара в България и Югоизточна Европа като
цяло?

Търговското ни представителство е отговорно за пазарите в
България, Сърбия и Македония. За
Македония бих казал, че техният
пазар още не е достигнал технологичното си развитие за нашите продукти. За Сърбия не бих казал същото. Там съществуват доста малки
и средноголеми фирми, които имат
огромен потенциал за развитие в
следващите няколко години.
За българския пазар в следващите
години сме оптимистично настроени. Все повече производители предпочитат, въпреки по-голямата инвестиция, да закупят оборудване от
последно поколение. Една отлична
платформа за това са европейските
програми, където с помощта на съфинансирането може да се закупи високотехнологична машина на цената
на такава от по-нисък клас.
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Приоритет за нас са
инженерингът и реализацията
на проекти в България и Европа
Христо Урумов, управител
на Сторакт БГ, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Урумов, бихте ли
представили накратко фирма
Сторакт БГ?

Сторакт БГ e част от Storact
Group, група от фирми, занимаваща се
с дистрибуция на стелажни системи
и складово оборудване, която заема
водещо място на Балканския полуостров. Фирми от групата оперират в
Гърция, България, Румъния, Македония,
Сърбия и Черна Гора. Сторакт БГ е
създадена през 1998 г. с основен предмет на дейност проектиране, доставка и монтаж на складови системи. Другата ни фирма Сторакт ЛОГ
е инженерингова компания, специализира в проектиране, инсталиране и
поддръжка на автоматизирани складови системи и софтуер за управление на складове. Като част от Сторакт Груп, компанията предлага своите продукти на територията на
Балканския полуостров, като покрива
пазарите на България, Румъния, Гърция,
Сърбия и Македония. Имаме претенциите да сме най-компетентната и
добре развита фирма за складови
решения в региона.
Какви инженерингови дейности
включва портфолиото ви?

Инженеринговият ни отдел се
състои от седем специалисти, които разработват и внедряват върхови софтуерни продукти за проектиране на складове. Това е специфична
дейност, която изисква познания и
опит. Необходимо е създаване на
оптимален и приложим проект за
складово оборудване, отговарящ на
нуждите на клиента, капацитета и
техническите характеристики на
помещението и адекватен избор на
стелажна система. За целта предлагаме собствен софтуер за складови
решения, който е гъвкав и с възможности за лесна адаптация и интеграция с други системи.
Посочете някои от най-предпочитаните складови решения?

В България сме инсталирали 21
вертикални автоматични складови
системи. Те представляват вертикални каруселни и елеваторни системи, осигуряващи автоматично
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достъп до търсените продукти. Този
тип системи използват оптимално
наличната складова площ, като се
изграждат вертикално и оползотворяват височината на помещението,
редуцират времето за изчакване и
елиминират непродуктивното търсене. Системите се управляват от
модерен софтуер, позволяващ интеграция с вече изградена система за
управление на склад или архив. Преди
няколко дни завършихме внедряването на подобен тип система в склада
на фирма Филкаб в гр. Пловдив.
Друго предпочитано складово решение е системата Radio Shuttle,
тип палетна совалка, която внедрихме в склада на производствения
център на Кока-Кола в гр. Костинброд, в хладилния склад на македонската фирма Пекабеско и много други.
Разкажете ни за някои от референтните обекти на компанията?

В момента изграждаме два механизирани склада с мобилни стелажи
в градовете Солун и Лариса в Гърция.
Завършваме и голям склад на сръбската фармацевтична компания
Chemopharma. В Румъния, съвместно
с SSI Schaefer, изграждаме най-големия автоматизиран склад за замразена логистика на Балканите със самоносеща конструкция с височина 42
м. Участваме и в търг за проект на
най-големия дистрибутор на лекарствени средства в Румъния A&D
Pharma, който е много сложен по
своята същност. Два месеца ни отне
само проектирането на склада, в
който възложителят изисква инсталирането на хладилни системи, чекинг станции и много сериозен софтуер.
Един от най-големите ни проекти
в България е складът на Белла България в Радино с 15 000 палетни места и 7 трансманипулатора.
Съвместно с испанската фирма
Mecalux, на която сме официален
представител за България, изградихме един от най-големите автоматизирани складове в Турция с височина
45 м за 165 000 палетни места и 15

трансманипулатора на фирма Hayat
Holding в гр. Измит.
Друг съвместен проект с Mecalux
е в българската логистична компания
Фреш Лоджик, за която проектирахме и реализирахме най-големия
напълно автоматизиран център на
Балканския полуостров. Центърът се
състои от два автоматизирани
склада с двойна дълбочина на стелажите, обслужвани от 7 броя трансманипулатори и съответните конвейерни системи с капацитет от
общо 14 826 броя палетни места.
Общо над 1300 компании в България имат складове, оборудвани с
наши системи.
Кои са приоритетите в дейността ви към момента?

Приоритет за нас са инженерингът и реализацията на проекти в
България и Европа. Клиентите ни
основно са чуждестранни инвеститори, които приемат автоматизацията на складовите решения и интегрирането на складов софтуер за
неотменна част от изграждането
на склада. За голяма част от българските компании това все още не е
от първостепенна важност. Надявам
се в бъдеще все повече компании да
оценят предимствата на автоматизираните складови системи, които
осигуряват по-висок складов капацитет, по-добра организация, ефективност и производителност, и да се
възползват от тях.
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Стратегията ни ее да бъдем
близо до клиентите
и да познаваме детайлно
пазарните условия
Отто Вурст, регионален търговски директор
на направление Развиващи се пазари в
Източна Европа, Близкия Изток и Африка
в Schaeffler Group, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Вурст, Schaeffler
Bulgaria отбеляза 20-годишен
юбилей. Как оценявате дейността на българския офис?
На всички наши пазари стратегията, която преследваме, е да бъдем
близо до нашите клиенти, за да познаваме добре пазара и да сме в
състояние да изпълняваме оптимално техническите изисквания. 20-те
години, в които сме активни на
българския пазар с наши сътрудници,
са резултатът. По този начин възнамеряваме да бъдем част от бъдещото развитие на българската индустрия с нашите продукти.
Как Schaeffler се превърна в
компанията с най-богато продуктово портфолио от лагери в света?
Сливането на марките INA и FAG
преди повече от десет години събра
две отлично позиционирани компании, чиито портфолиа идеално се
допълват. Това на свой ред създаде
най-широкия спектър от търкалящи
и плъзгащи лагери в сектора и така
даде възможност на нашите клиенти да получат решения за всички
приложения от един източник.
По какъв начин компанията се
възползва от този потенциал на българския пазар?

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Пълната техническа експертиза и
близостта до нашите клиенти и
техните приложения са най-важните
аспекти от работата за нашия
търговски отдел, чийто основен
фокус е върху консултациите, свързани с конкретни приложения. В България - какъвто е случаят и с всички
други пазари, ние осигуряваме това
чрез наши собствени служители и
чрез мрежа от оторизирани и сертифицирани търговски партньори.
Как Schaeffler се бори с фалшификатите?
Ние сме изключително ангажирани в активната борба с глобалния
проблем с пиратството на продукти и марки от много години. Приемаме сериозно всяка следа в този
контекст и разследваме активно
всеки случай на съмнение. Работим
в тясно сътрудничество с властите в различните страни и участваме в повече от 200 акции всяка година. В допълнение, непрекъснато
работим за подобряване на техническите мерки, използвани за бързо
и лесно откриване на фалшификати.
Какви предимства дава на
клиентите употребата на висококачествени компоненти
и какви рискове поемат, купу-

вайки евтини лагери с неясен
произход?
Ние предлагаме на нашите клиенти цялостна техническа консултация и цялостно продуктово портфолио, за да могат да намерят най-доброто решение по отношение на
технология и разходи за всяко приложение. Нашите решения представляват качество, ефективност и безопасност. Тези аргументи са достатъчно убедителни за нашите клиенти.
Какви важни технологични
иновации може да очаква пазара в близко бъдеще?
Наскоро представихме множество иновации на панаира в Хановер,
които сега поетапно ще изкарваме
на пазара. Един пример е новата серия лагерни тела SNS на FAG, които
удължават експлоатационния живот на лагера с до 50%. В допълнение, Schaeffler непрекъснато разширява своята гама от INA и FAG лагери с X-life качество. Със своите подобрени продуктови характеристики и значително по-висока товароносимост те дават възможност за
подобряване на ефективността,
оптимизиране на конструкцията и
намаляване на теглото в машини и
инсталации.
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Необходими са по-високи
нормативни изисквания към
системите за сигурност
Тони Стойнов, технически директор
на Интер Системс, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Стойнов, Интер Системс
предлага на пазара решения в
областта на индустриалните
системи за сигурност и безопасност. Какви новости предлагате в тази посока?

камери е друга тенденция, която се
наблюдава при индустриалните решения. Все по-често изискване е
пълната интеграция с наличните
системи за автоматизация на производствените процеси.

Като партньор на Honeywell, найголемият доставчик в световен мащаб на системи за сигурност, нашата компания има достъп до богата
гама продукти, голяма част от които непознати на българския пазар.
Нуждите на индустриалния сектор често са доста по-различни от
тези на останалите сектори на икономиката. В това отношение предлагаме и някои иновативни решения.
В сферата на сигурността системите за периметрова охрана са една
от най-често срещаните. Нашата
компания предлага уникални решения,
подходящи за всякакъв тип обекти от складови бази до атомни централи и военни обекти. Друга новост са
радарните системи, предлагани от
Honeywell. Те намират широко приложение при охрана и контрол на пристанища, танкерни терминали и др.
Не на последно място са и интелигентните системи за видеонаблюдение с възможност за пълно интегриране с наличните системи за управление в обектите.
В сферата на системите за безопасност предлагаме пълна гама решения за пожароизвестяване и гасене както добре познатите спринклерни
системи, така и решения за гасене с
пяна, газ и водна мъгла.

Компанията е реализирала успешно множество индустриални проекти в страната. Какви
са особеностите при изграждането именно на такъв тип системи?

Кои са последните тенденции
на пазара на системи за сигурност и по-специално тези с
индустриална насоченост?

Тенденциите са по-скоро свързани
с принципи, а не толкова с нови технологии. Най-общо казано, тенденцията е към все по-пълно автоматизиране процеса на наблюдение и вземане на решения. Това, за разлика от
други отрасли, не е неприсъщо за
крайния ползвател. В това отношение съществено развитие търпят
системите за видеонаблюдение и
анализ. Използването на термални
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Предизвикателствата при индустриалните обекти са най-често
свързани с организацията и тяхното
изпълнение. Осигуряването на непрекъсваемост на производството е
ключово във всички проекти, в които
сме участвали, което от своя страна налага нуждата от строга организация и контрол. Друга специфична
особеност е нуждата от интеграция
със съществуващите системи и съобразяване с техните особености.
Не бива да се забравя и спецификата, свързана с условията, в които се
експлоатира системата и специфични технологични процеси, които обикновено изискват специфични решения
при системите за безопасност.
Бихте ли разказали за някои от
най-интересните проекти на
Интер Системс? Какви бяха
основните предизвикателства
в работата ви по тях?

Ако изключим чисто организационните предизвикателства, то имаме
няколко проекта, които представляваха и сериозно технологично предизвикателство. Например в Благоевград БТ подменихме съществуващата
пожароизвестителна система. Голямото количество на фин прах и специфичните технологични процеси
изискваха специфично решение, с което предходните 4 изпълнителя явно
не се бяха справили. Друг интересен
проект е Петролна база Сливен, където изискването за динамично управление на електромеханични задвижки, съчетано с голяма площ на обекта, също наложи някои специфични и
нестандартни решения. Някои от нашите проекти са извън страната

като интегрирана система за сигурност във фабрика за полимери в Саудитска Арабия.
Как бихте коментирали действащата нормативна база по
отношение на системите за
сигурност в производствените предприятия у нас? Необходими ли са промени и в каква
посока следва да бъдат те?

Накратко - неефективна. Макар
българското законодателство в голяма степен да бе хармонизирано с
европейското, изискванията към системите за безопасност и охрана са
твърде занижени. Определени инвеститори, най-вече от Австрия и Германия, държат да се спазват по-високи стандарти като VdS и FM. За
съжаление, основната част от инвеститорите се съобразяват с минималните нормативни изкисвания, а
те в никакъв случай не са адекватни.
Примери за инциденти в близките
години има много - в Информационния център на БТК и в Оргахим.
В сферата на сигурността реално
няма регулация или нормативна база.
Рисковете в никакъв случай не се ограничават само за определено предприятие или отрасъл. В САЩ и немалко страни членки на ЕС има строги
изисквания към системите за сигурност в индустриалните обекти, тъй
като те са сред мишените на международния тероризъм. Да не забравяме
и инцидента на летище Сарафово,
където отново липсата на достатъчно строги норми силно затрудни действието на следствието.
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Висококачествено образование
и възможности за бърза
преквалификация предлага
департамент Телекомуникации
Телекомуникации в НБУ
Вие искате да бъдете водещ
професионалист в най-бързо
прогресиращата област и динамично развиващ се бранш
през следващите десетилетия
- телекомуникациите? Във времето на бързи промени изискванията към индивидуалната
професионална квалификация,
качества и знания се менят в
период от 5-10 години.
•Искате престижна и сигурна реализация?
•Искате да сте на висотата на съвременните
предизвикателства?

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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•Искате да сте сред найдобрите?
Ние гарантираме висококачествено образование, предлагаме възможности за бърза
преквалификация, надграждащи знания и специализирани
консултации от доказани в
практиката специалисти в
следните направления:
•Инженеринг и мениджмънт
по мобилни комуникации.
•Управление и бизнес планиране на цифрови електронни медии.
•Инженеринг и менидж-

мънт на телекомуникационни мрежи.
•Мениджмънт на динамично
изменящи се системи.
•Управление на ICT проекти.
Ние сме департамент
"Телекомуникации"
в Нов български университет

София, 1618 ул. "Монтевидео" №21
тел. 8110609, gpetrov@nbu.bg
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Аудио интегрални
схеми
сновните блокове на съвременните усилватели за звуковъзпроизвеждане и запис се реализират
практически изцяло с интегрални
схеми (ИС), произвеждани от множество фирми. Към функционалността
им непрекъснато се прибавят нови
възможности, които изискват както
изменения в структурата на ИС,
така и създаването на нови техни
типове. Като примери е достатъчно да се споменат окончателното
преминаване от аналогов към цифров
звукозапис и все по-масовото използване на слушалки и миниатюрни
високоговорители в различни преносими устройства. В съвременните
системи за звуковъзпроизвеждане и
запис непрекъснато се прибавят все
повече спомагателни ИС - за регулиране на усилването и безжична
връзка между техни блокове, специализирани операционни усилватели
(ОУ) и цифрови сигнални процесори
(DSP), аналогови ключове, приемници
и драйвери за линии, интерфейси.
Цялото това многообразие се включва в групата на аудио ИС, на чиито
основни разновидности, най-важни
параметри и приложения е посветена статията.

Усилватели на мощност
за звуковъзпроизвеждане
Известни като Speaker Amplifier,
те са предназначени за захранване на
високоговорители и тонколони. Количеството и начинът на разположение на озвучителните тела зависи
от използваната система - моновъзпроизвеждането е с едно озвучително тяло и моноусилвател, стереовъзпроизвеждането е с две тела
и стереоусилвател (Dual Audio
Amplifier), а при системата 5.1 се
използват 6 тела и 6-канален усилва-
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Фиг. 1.

тел. Последният е най-разпространеният представител на категорията
Multichannel Audio Amplifier. Използват се и 4-канални усилватели (найчесто в автомобилни системи), захранващи две озвучителни тела пред
слушателя и две зад него.
В зависимост от начина на работа на изходното стъпало на усилвателите има две основни групи, като
първата са аналоговите и тя включва известния клас АВ и две съвременни негови разновидности. В основата им е мостовата схема Bridge Tied
Load – BTL, пример за която е показан на фиг. 1, (представяща ИС от
ред 1 на табл. 1). Схемата е обхваната от отрицателна обратна връзка
(резисторите по 20 kΩ) за задаване
на коефициента й на усилване. Напрежението на вход 4 се инвертира от
горния усилвател и определя това на
изход 5 спрямо маса. Същото напрежение, но без промяна на фазата, се
получава и на изход 8 поради действието на долния усилвател. Така
напрежението между двата извода
теоретически е 2 пъти по-голямо от
това, на който и да е изход спрямо
маса и съответно се получава 4 пъти
по-голяма мощност POUT. Независимо,
че реалната мощност е около 3,5
пъти по-голяма, това е сериозно предимство най-вече за апаратури с
батерийно захранване, където жела-

ната й стойност се осигурява от помалко захранващо напрежение (Supply
Voltage) VDD. При това между двата
изхода няма постоянно напрежение,
определящо и предимството на
свързване на озвучителното тяло
(наричано и товар) без кондензатор.
Блокът BIAS осигурява постоянно
напрежение на неинвертиращите
входове на усилвателите, равно на
0,5 VDD, а благодарение на тяхната
структура то е и на всеки от изходите спрямо маса. Съществуват ИС
с несиметричен вход (Single Ended) SE
за свързване на товар между него и
маса през кондензатор, които
съдържат един усилвател. Твърде
често производителите на ИС с BTL
дават в каталозите и схеми за
свързване с SE, а съществуват и ИС
с управляващ вход чрез логическо
ниво, на който се установява един
от двата режима на работа. Чрез
замасяване на извода SHDN усилвателят се изключва и консумираният му
ток намалява на ISHDN. Изводът не е
задължителен, може да има и други
означения, а изключването да става
чрез свързването му към V DD.
Известно е, че усилвателите клас
АВ имат максимален теоретичен
коефициент на полезно действие
(Efficiency) η=78,5%, който представлява отношението на POUT и мощността, доставяна от V DD. Той се по-
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Таблица 1. Аналогови усилватели на мощност за високоговорители
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï (ñ õ å ì à ) [ê ë à ñ ]

1

AS1701

Austriamicrosystems

Ì î í î (B T L ); [A B ]

2 MAX97717B Maxim Integrated
3 M A X 9 7 8 8 M a x im I n t e g r a t e d
4 TD A 8566Q
NXP
5 TD A 8595TH
NXP
6 S T K 4 3 3 -3 3 0 O N S e m ic o n d u c t o r
7 LV47022P SANYO Semicond.
8
LA 4450
S A N Y O S e m ic o n d .
9 CXA1622P
Sony
10

STA540

11
12

LM 48560
34199

лучава при амплитуда на изходното
напрежение VOUT, равна на VDD. Реалният η е правопропорционален на
POUT и достига до около 68%, като в
масовите практически случаи рядко
надхвърля 50%. За поддържане на найголямата му възможна стойност би
трябвало V DD да се променя непрекъснато пропорционално на POUT, за
което се използват два подхода.
Първият са усилвателите клас G,
които при малка мощност се захранват с 0,5 VDD, а при нарастването й
над определена стойност – с VDD и
реалният η е по-голям от този в клас
АВ. По-нататъшното увеличаване на
η се постига от усилвателите клас
Н (Class H), при които изходното
напрежение на вграден в ИС ключов
стабилизатор (обикновено повишаващ) се регулира плавно в зависимост от входното напрежение и
съответно POUT. Например тези два
класа се използват за захранване на
керамични високоговорители (Ceramic Speaker) с основни приложения в
смартфони и други портативни електронни устройства. Специфична
тяхна особеност е, че товарът е
резистор (обикновено 10 Ω), свързан
последователно с капацитета на
високоговорителя.
В таблица 1 са дадени характерни примери за ИС, като POUT е найголямата средноквадратична стойност на всеки от изходите, а RL са
препоръчваните стойности на
съпротивлението на товара. Захран-

V D D ,V
( I D D ,m A )

V G ,dB (R L,W)
[ T H D + N ,% ]

2,7-5,5 (6,8) ÷(ð4å; ç8)ð; å[ç0è,0ñ5ò] .
1 ,4 (5 ;4 )
2,7-5,5 (4,3) (4;8;16) [0,024]
7 ,1 V R M S (5 ) 2 ,7 -5 ,5 (8 )
12 [0,002]
4 0 (-;2 )
6-18 (115)
2 6 (2 ;4 ); [0 ,1 ]
45
8-18 (270) 26 (2;4); [0,01]
150 (±44;6) ±44 (120)
(6); [0,01]
48 (15,2;4) 8-16 (200) 26; (4); [0,02]
20 (26,4;4) 10-30 (80) 51 (4;8); [0,07]
0 ,3 6 (3 ;8 )
1 ,8 -7
1 ,6 (5 ;4 )

Ì î í î (B T L ); [A B ]
Ì î í î (B T L ); [G ]
Ñ ò å ð å î (B T L ); [A B ]
4-êàíàëåí (BTL);[AB]
3-êàíàëåí (BTL);[AB]
4-êàíàëåí (BTL);[AB]
Ñ ò å ð å î (S E ); [A B ]
Ñ ò å ð å î (S E ); [A B ]
Ñ
STMicroelectronics òåð(SåEî)/;4-[êAàBí]àëåí;
16 (22;4)
Texas Instruments
Ì î í î (B T L ); [H ]
VP-P=14,4V
F r e e s c a le
Ì î í î (B T L ); [A B ]
0,4 (12;100)

Фиг. 2.
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P O U T ,W ( ï ð è
V D D ,V ; R L,W)

8 -2 2 (8 0 )

2 6 ; (2 ;4 ;8 ) [0 ,0 2 ]

2,7-5,5 (4) 0;6;24;30 [0,08]
2-16 (2,7) 0-46 (8-100);[0,5]

P D ,W
( T D ,o C )

R IN ,kW (TS D T,oC ) P S R R ,dB
[ T S D H ,o C ]
( I S H D N ,m A )

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

0 ,6 5

20 (145); [9]

65 (0,01)

-4 5 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 0 ,9 5 )

1,95 (70)
60 m ax
25
-

20 (100); [15]
120
70
-

73 (0,01)
7 7 (0 ,3 )
6 0 (0 ,1 )
70 (4)
6 5 (3 m a x )
5 5 (1 )
3 4 ,5

-4 0 ¸ + 8 5 (3 ,1 x 3 ,1 x 0 ,8 )
-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,5 x 2 x 0 ,4 )
-40¸+85 (24x12,2x4,6)
-40¸+105 (16x11,1x3,5)
TJmax=150 (64x36,6x9)
-40¸+105 (29,2x12,3x4,5)
-35¸+80 (36,8x13,8x4,5)
0¸+70 (9,9x5,3x1,85)

3 6 (8 5 )

30 (160)

50 (100max)

-10¸+60 (19,6x17,3x5)

1
-

50
>30000

7 8 (0 ,1 )
5 2 (6 5 )

TJmax=150 (1,99x1,99x0,6)
-20¸+70 (5x4x1,5)

ващият ток (Supply Current)
IDD е при липса на товар в
изхода. Коефициентът на
усилване по напрежение
(Voltage Gain) VG се дава само
в част от ИС, тъй като в
останалите се определя чрез
външни резистори. Сумарното влияние на коефициента
на нелинейни изкривявания
(Total Harmonic Distortion) THD и шума
(Noise) N с означение THD+N е като
процент от VOUT . Максималната
разсейвана мощност (Continuous
Power Dissipation) PD е в сила до определена температура TD – често производителите предлагат дадена ИС
в няколко корпуса, всеки с определена PD. Входното съпротивление (Input
Resistance) RIN се дава само за някои
ИС. За предпазване на ИС от повреда поради прегряване те се изключват при праговата температура
(Thermal Shutdown Threshold) TSDT, а
възстановяването на работата става при температура, по-малка с големината на хистерезиса (Thermal
Shutdown Hysteresis) TSNH. Коефициентът на потискане на захранващото напрежение (Power-Supply
Rejection Ratio) PSRR показва с колко
децибела изходното напрежение е помалко от предизвикалото го променливо напрежение, насложено върху
VDD. Част от най-новите усилватели имат вграден интерфейс I2C (например тези от редове 5 и 11 на
табл. 1) и/или SPI с контролни (регистриране на наличието и липсата на
товар и късо съединение) и управляващи функции (включване и изключване на някои от изходите и програмиране на VG и TSDT). Усилвателят от
ред 12 от таблицата е предназначен за телефони.
Втората група са усилвателите
клас D със структура и осцилограми
на всеки от изходите, показани на

фиг. 2. Напрежението на входа AIN
се усилва от предусилвателя А и
постъпва на единия вход на блока
PWM, докато на другия генераторът
G осигурява правоъгълни импулси с
типична честота f0 между 250 kHz
и 1,5 MHz. В резултат на изхода се
получават импулси с широчинноимпулсна модулация (ШИМ, PWM) и всеки е с продължителност, съответстваща на амплитудата на входното напрежение в момента. Импулсите се усилват от изходното стъпало OS. Тъй като неговите транзистори (почти винаги MOS) работят
в ключов режим, се получава по-малка PD в сравнение с аналоговите усилватели и по-висок к. п. д. η с максимална теоретична стойност 100%.
Типичните му стойности са не помалки от 85%, зависят от загубите
в MOS транзисторите и разсейваната мощност в останалите стъпала и се запазват приблизително неизменни в широки граници на POUT,
което е важно предимство.
Филтърът LC пропуска само средната съставка на импулсите, която е
изходният аналогов сигнал. Пример
за свързване на филтъра към един от
BTL изходите на ИС от ред 8 на табл.
2 е даден на фиг. 3а. С LOUTP и LOUTN
са означени изводите за високоговорителя, кондензаторите 0,22 µF са
на блока за повишаване на изходното напрежение и RC групите между
всеки от изводите и маса отстраняват евентуални резонансни явления.
Наличието на бобина независимо
от малката й индуктивност е сериозен недостатък, особено в портативни апаратури, който се избягва
чрез премахване на филтъра (FilterFree Class D Amplifier) с помощта на
две разновидности на PWM. Едната
е импулснокодовата модулация
(Pulse-Code Modulation) PCM, в която
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Таблица 2. Усилватели на мощност клас D за високоговорители
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï (ñ õ å ì à ) [ê ë à ñ ]

P O U T ,W ( ï ð è
V D D ,V ; R L,W)

1
2

CS4525
FAB3103

C ir r u s L o g ic
F a ir c h ild

Ñ ò å ð å î (B T L ); [D ]
Ì î í î (B T L ); [D ]

15 (18;4)
2 ,3 (3 ;6 ;8 )

3

MAX98314

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

Ì î í î (B T L ); [D ]

3 ,2 (5 ;4 )

4

M A X 98308

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

Ì î í î (B T L ); [D G ]

3 ,3 (5 ;8 )

5
6

M A X 98500
TFA9881

Maxim Integrated Ìîíî;(BTL) [Boosted]
NXP
Ì î í î [D ]

7 TD A 8953TH

2 ,2 (-;8 )
3 ,4 (4 ;5 )

NXP

Ñ ò å ð å î (S E ); [D ]

210 (41;4)

O N S e m ic o n d u c t o r

Ñ ò å ð å î (B T L ); [D ]

20 (24;4)

9 BD 5638N U X
ROHM
10 TDA7491P STMicroelectronics
11 TAS2505 Texas Instruments

Ì î í î (B T L ); [D ]
Ñ ò å ð å î (B T L ); [D ]
Ì î í î (B T L ); [D ]

2 ,5 (5 ;4 )
10 (11;6)
2 2 (5 ;4 )

8

N SC8353

V D D ,V
( I D D ,m A )

V G ,dB (R L,W)
[ T H D + N ,% ]

8-18 (54)
(4 ;8 ) [0 ,1 ]
2 ,5 -5 ,2 (2 ,7 )
20;(8) [0,01]
2 ,5 -5 ,5
0;3;6;9;12
(0 ,9 5 )
(4 ;8 );[0 ,0 3 ]
2 ,6 -5 ,2 5
8,5;11,5;14,5;
(1 ,8 5 )
17,5;20,5 [0,05]
2,5-5,5 (1,7) 6;15,5;20 8;[0,05]
2 ,5 -5 ,5 (2 ,8 ) -3 ;0 ;+ 3 [0 ,0 2 ]
±12,5¸±42,5
3 0 (3 ;4 )
(+ 5 0 ;-6 5 )
2 0 ;2 6 ;3 2 ;3 6 (8 );
8 -2 6 (2 8 )
[0 ,0 3 ]
2 ,5 -5 ,5 (2 ,7 )
18 (4;8)
5-18 (26) 20;26;30;32 [0,1]
2 ,7 -5 ,5
6; (4) [0,012]

P S R R ,dB (TS D T,oC )
Ð à á . ò å ì ï . î á õ â ,o Ñ
h ,% ( ï ð è
(ð à ç ì å ð è , m m )
P O U T ,W ) [ f 0 ,k H z ] ( I S H D N ,m A ) [ T S D H ,o C ]
85
60
-2 0 ¸ + 8 5 (9 x 9 x 0 ,9 )
8 5 (1 )
8 8 (0 ,1 )
165 (25) -40¸+85 (1,86x1,44x0,58)

9 3 (1 ,8 ) [3 0 0 ]

74 <0,1)

155 (15)

-4 0 ¸ + 8 5 (0 ,9 8 x 0 ,9 8 x 0 ,5 9 )

8 4 (0 ,5 )

78

-

-40¸+85 (1,75x1,37x0,45)

8 7 (1 ,7 ) [3 0 0 ]
9 0 (2 ,7 ) [2 k -8 k ]

9 5 (0 ,0 4 )
8 5 (0 ,1 )

150

-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,1 x 2 ,1 x 0 ,4 )
-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,3 x 1 ,3 x 0 ,6 )

9 3 [3 3 5 ]

9 0 (4 8 0 )

145

-40¸+85 (30,4x12,2x4,6)

85 [315]

69 (100)

160 (30)

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,9 )

8 8 (1 ) [2 5 0 ]
90(10) [320]
[8 4 8 0 ]

(0 ,1 )
50 (10max)
5 5 (1 ,4 )

150
-

-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 2 x 0 ,6 )
-40¸+85 (10,5x7,6x2,4)
-4 0 ¸ + 8 5 (4 x 4 x 0 ,9 2 )

Таблица 3. Усилватели на мощност за слушалки
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï (ñ õ å ì à ) [ê ë à ñ ]

1
A S3560
Austriamicrosystems
Ñ ò å ð å î (S E ); [G ]
2
FAB1200
F a ir c h ild
Ñ ò å ð å î (S E ); [G ]
3 M A X 9 7 2 0 0 A M a x im I n t e g r a t e d
Ñ ò å ð å î (S E ); [H ]
4 BU7150NUV
ROHM
Ñ ò å ð å î S E / ì î í î B T L ; [A B ]
5 L A 4 5 3 5 M C S A N Y O S e m ic o n d .
Ñ ò å ð å î (S E ); [A B ]
6 TDA2822A STMicroelectronics Ñòåðåî SE/ìîíî BTL; [AB]
7 TPA6139A2 Texas Instruments
Ñ ò å ð å î (S E ); [A B ]

при всеки импулс от G се получава
двоично число, пропорционално на
амплитудата на входното напрежение. Типичен пример е МАХ9835 на
Maxim. Другата е относителната
импулсна модулация (Pulse Density
Modulation) PDM, която е другото
име на известната от аналоговоцифровите преобразуватели сигмаделта (Σ-∆) модулация. Чрез високочестотен филтър тя се преобразува в PWM, а пример за нея е ИС от
ред 6 на табл. 1. Също за отстраняване на филтъра се използва и PWM
с три нива (3-level PWM), при която

V D D ,V ( I D D ,m A )
[I S H D N , m A ]

P O U T ,W ( ï ð è
V D D ,V ; R L,W)

30 (-; 16)
4 8 (2 ,7 ; 3 2 )
45 (-; 16)
8 5 (-; 8 )
8 (1 ,5 )
3 0 0 (9 ; 3 2 )
2 5 (-; 3 2 )

V G , d B ( R L , W ) [ T H D + N ,% ]

2 ,3 -5 ,5 (1 ,1 ); [1 ]
-56¸+4 (16;32); [0,01]
90 (10min)
2 ,5 -5 ,5 (1 ,2 ); [1 ,8 ]
(16-600) [0,01]
100 (1,8)
1,62-1,98 (1,15); [0,2]
2,92 (16; 32); [0,003]
96 (10)
0 ,9 3 -3 ,5 (1 ); [3 ]
(8; 16) [0,1]
62
0 ,9 -4 (1 ,5 ); [1 m a x ]
22 (16; 32); [0,8]
50
1,8-15 (15 max)
39 (4; 8; 16; 32); [0,2]
(100 min)
3 -3 ,6 (2 5 )
3-10; (16; 32; 600; 5k); [0,03] 80 (10-55)

към двете логически нива от класическия случай е прибавено и нулиране за известно време на изходния
сигнал. Пример за нея отново е ИС
от ред 6.
За намаляване на създаваните от
PWM и излъчвани главно от кабелите към товара електромагнитни
смущения (EMI) в някои усилватели
се използва модулация с разпределен
спектър (Spread-Spectrum Modulation), при която f0 не е фиксирана,
а плавно се изменя в определени граници, обикновено ±10% около номиналната стойност. Тъй като EMI
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PSRR, dB
(I S H D N , m A )

Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

TOTECH
ØÊÀÔÎÂÅ ÇÀ ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ
ñèñòåìè çà çàùèòà è ñúõðàíåíèå
íà âëàãî÷óâñòâèòåëíè
êîìïîíåíòè è ïðîäóêòè
ñòàíäàðò JEDEC-J-STD-033B
îòíîñèòåëíà âëàæíîñò ïîä 5%
íèñêè åêñïëîàòàöèîííè ðàçõîäè
àâòîìàòè÷íî ðåöèêëèðàíå íà
èçïîëçâàíèòå ìàòåðèàëè

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

-3 0 ¸ + 8 5 (1 ,6 2 x 1 ,6 2 x 0 ,3 6 )
-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,5 6 x 1 ,5 6 x 0 ,3 8 )
-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,6 5 x 1 ,2 7 x 0 ,4 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 1 )
-2 0 ¸ + 7 5 (5 x 4 ,4 x 1 ,5 )
TJ= -40¸+150 (5x4x1,65)
-40¸+85 (3,15x3,15x0,9)

нарастват с намаляване на времето за превключване на транзисторите в OS, е създаден метод за намаляването им чрез формиране на
фронтовете, при което се запазва
високият η. Пример е ИС от ред 3
на табл. 2, която има интензитет
до 10 dBµV/m на EMI на разстояние
60 cm от кабела и в техен обхват
до 400 MHz.
Самото OS се реализира с полумостова схема от два транзистора,
входовете на която се свързват към
стъпалото PWM. Пример за стереоусилвател с две полумостови схеми
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Фиг. 3.

е даден на фиг. 3б, като всеки от изходите (изводи ROUTP
и ROUTN) е между транзисторите, а захранващото напрежение PVDDR е спрямо масата PGNDR. За големи POUT
се използват мостови схеми (H-Bridge) с по 4 транзистора за всеки изход – пример е даденият в ред 6 на таблица 2.
Усилвателите с POUT до около 4 W обикновено са моно
и се използват в портативни устройства, като приложенията им бързо нарастват. За същите цели са предвидени и усилвателите клас DG с вграден преобразувател с натрупване на заряд (Charge Pump) за генериране
в ИС на отрицателно захранващо напрежение. Предимството им е получаването на голям h в широк обхват
на входните напрежения. За портативни устройства са
и т. нар. Boosted Class D усилватели с вграден повишаващ ключов стабилизатор (бобината му е свързана
външно към ИС), който осигурява практически неизменно захранващо напрежение при промени на напрежението на батерията и, съответно, независима от последната стойност на POUT.
За намаляване на броя на външните елементи съществуват ИС с вградени блокиращи кондензатори на аналоговите входове, например даденият на ред 3 от таблица 2.
Многобройни са допълнителните възможности, които
притежават и двете групи усилватели на мощност.
Достатъчно е да се споменат изключването на звука
(Mute), на захранващото напрежение (Shutdown) за намаляване на постояннотоковата консумация, изборът на режим моно или стерео, избягването на пукането във високоговорителите при включване и изключване на захранването (Click-and-Pop Suppression), задаване чрез двоично
число на желана стойност на VG, избор на една от величините TSDT и TSDH, изключване на ИС при превишаване
на избраната TSDT, ограничаване на максималната POUT
(Digital Power Limiter), защита от късо съединение на изходите за високоговорителите, понякога съпроводена с
логическо ниво на специален извод (Fault Protection). Част
от усилвателите се управляват чрез интерфейса I2S (I2S
Bus), разработен за цифрово управление на аудиосистеми.

Усилватели на мощност за слушалки
Предназначени са за преносими устройства, което
определя основните им особености спрямо предния тип
– те имат по-малки POUT, VDD и IDD, по-големи RL (поради
особеностите на слушалките) и по-малките размери на
корпуса на ИС (често със сферични изводи). Поради малките POUT и, съответно PD, максималното повишаване
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Микрофонни усилватели

Таблица 4. Микрофонни усилватели
¹
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3 (4 ,6 )
[0 ,0 0 0 6 ]

-3 0 ¸ + 8 5
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V D D ,V (ID D ,m A )
[IS H D N ,m A ]

V O U T ,V ( B W ,k H z )
[ T H D + N ,% ]

F a ir c h ild

Фиг. 4.

на η не е така съществено, както
при предния тип усилватели, поради което практически всички усилватели на мощност за слушалки са
аналогови. Обикновено те са с изход
SE и за получаване на нулеви постоянни напрежения на изходите спрямо маса и съответно свързване на
слушалките без блокиращи кондензатори (Direct Drive Amplifier) в ИС се
вгражда преобразувател с превключваеми капацитети за осигуряване на
отрицателно захранващо напрежение (например дадените в редове 3
и 7 на табл. 3). За разширяване на
приложенията някои усилватели
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-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 1 ,3 )
-4 0 ¸ + 8 5
(2 ,9 x 2 ,9 x 0 ,7 5 )
-2 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 0 ,9 3 )
-4 0 ¸ + 8 5 (6 ,5 x 5 ,6 x 2 )

могат да работят и
с по-високоомни товари, например 600 Ω
за захранване на линии или 5 kΩ (даденият в ред 7 на табл. 3).
При ползването на
усилвателите за слушалки не трябва да се
забравя, че поради зависимостта на POUT
от VDD в някои каталози се дават няколко
нейни стойности при различни напрежения. Сравнително рядко ИС са
с вграден интерфейс I2S, например
тези в редове 1 и 2 на таблицата,
предназначен за задаване на различни VG. Друга особеност на ИС от
ред 2 е вграденият понижаващ ключов стабилизатор за осигуряване на
изменящо се захранващо напрежение.
Към тази категория е и усилвателят СХ3000 на Conexant, който е клас
Н, има вграден блок за съгласуване със
слушалки с различно RL, управление с
интерфейса I2S и работи със захранващо напрежение 1,71-3,6 V.
Източник: Maxim Integrated

5 PG A 2505

V B I A S ,V
( A G C ,d B )
[ P S R R ,d B ]

Ï ðîèçâ îä è ò åë

V G ,d B
(R IN ,kW)
R OUT,W]

Една от функциите на голяма част
от портативните устройства е да
приемат, усилват и евентуално обработват звукови сигнали. Естеството на приложенията определя
използването на едноканални (моно)
микрофонни усилватели, означавани
обикновено като Microphone Amplifier
и по-рядко Microphone Preamplifier.
Практически във всички споменати
приложения се ползват електретни
кондензаторни микрофони, за чиято
работа е необходимо постоянно захранващо напрежение (Bias Voltage)
VBIAS, осигурявано от вграден в ИС
блок. Стойността на VG в някои усилватели е фиксирана, а други съдържат блок за автоматично регулиране на усилването (Automatic Gain
Control) AGC, който осигурява неизменно изходно напрежение VOUT при
промяна на напрежението от микрофона. Обхватът на изменение на VG
също се означава с AGC. Важни за
приложенията са горната гранична
честота (Small-Signal -3dB Bandwidth)
BW, обхватът на изходното напрежение и изходното съпротивление
ROUT.
Пример за структурата на микрофонен усилвател (фиг. 4) е тази на
дадения в ред 3 на табл. 4. Блокът
Low-Noise Reference осигурява VBIAS
през резистора RMICBIAS, малошумящият предусилвател LNA е с показания фиксиран коефициент на усилване, а VGA е усилвател с променящо
се чрез блока AGC усилване между
+20 dB и 0 dB, което следи изхода на
LNA. Задаването на един от трите
възможни обхвата на коефициента
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Таблица 5. ИС за аудио модули
¹
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на усилване се осъществява чрез
специален извод от последното
стъпало GAIN. Изводът SHDN се използва в голяма част от микрофонните усилватели и показаното му
свързване осигурява постоянната
работа.
Особеност на ИС от ред 2 на
таблицата е работата с два микрофона, свързани към отделни входове,
желаният от които се избира чрез
логически сигнал на специален вход.
Дадената на ред 5 ИС е предназначена за работа с динамични и кондензаторни микрофони и затова няма
нужда от VBIAS. Използва се във висококачествени смесители (включително цифрови), за радиоразпръсквателни станции и за цифрови звукозаписващи и възпроизвеждащи устройства.
Съществуват микрофонни усилва-
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тели с вграден АЦП и използване на
изходния му цифров сигнал (вместо
VOUT ) в преносими компютри (даденият в ред 1 на табл. 4 е с 24 b число) или за предаване по някой от
стандартните серийни интерфейси.
Пример за последното е СХ20812 на
Conexant с 4 входа за микрофони и
линии всеки със собствен АЦП и вградени програмируеми активни филтри. Цифровото регулиране на усилването е в границите от -74 dB до +6
dB със стъпка 0,125 dB, а интерфейсът е I2S.

ИС за аудио модули
Известни са като
Audio
Subsystems IC и обикновено съдържат
аналогови усилватели с възможности
за свързване на слушалки и/или високоговорители, като последните са
с мощности до няколко W. Примери

V G , dB ; (R IN , kW)
[T H D + N , % ]

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

0-12 çà S (7,2-22,4);
[0 ,0 4 ç à S ]
9-362 çà S;-63¸+18 çà Í
(7 ,2 -2 2 ,4 ); [0 ,0 4 ç à S ]
11;17 çà S; 5,5 çà Í [0,04]

-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,9 6 x 1 ,9 6 x 0 ,4 )
-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,3 6 x 1 ,9 5 x 0 ,4 5 )

[0 ,1 ]

-4 0 ¸ + 8 5 (2 x 1 ,6 x 0 ,8 )

-10¸+70 (7,8x5,6x1)

за тях са дадени в табл. 5, като тези
в редове 1 и 2 имат отделен усилвател клас D с изводи за високоговорител и аналогов за слушалки. Със S са
отбелязани параметрите за работа
с високоговорител, а с Н – тези за
слушалки, които в каталозите са в
отделни таблици. В редове 3 и 4
усилвателите са аналогови с един
изход и за двата товара. Изборът на
товара се прави чрез логическо ниво
на специален вход.
Към аудио модулите могат да
бъдат причислени и устройствата
за разговори чрез Bluetooth, тъй като
те съдържат микрофон с АЦП, слушалка или високоговорител с цифрово-аналогов преобразувател и приемопредавател в обхвата 2,4 GHz.
Пример е ИС nRF2460 на Nordic
Semiconductor, която включва тези
блокове и микроконтролер и може да
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Таблица 6. Аудио кодиращи и декодиращи ИС
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0d B, ñò . 1d B
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A K4695

A sahi Kasei
Microdevices

6

TLV320
AIC-3205

Texas
I n s tru m e n ts

Åëåêòðåòåí; 3 äèô.
èëè 6 íåñèì.âõîäà

3 ä è ô .è ë è 6
íåñèì. âõîäà

7

TLV320
AIC-3212

Texas
I n s tru m e n ts

Åëåêòðåòåí; 4 äèô.
èëè 8 íåñèì. âõîäà

4 äèô . èëè 8
íåñèì. âõîäà

превключва каналите между 2,4 и
2,48 GHz със стъпка 1 MHz. Изходната мощност на предавателя е 1 mW,
а захранващото напрежение – между 1,2 и 3,3 V.

Цифрови конвертори
Използват се в съвременните
аудио ИС и системи, части от които работят с цифрови вместо с
аналогови сигнали, имат общо наименование Audio Data Converter и се
разделят на 3 групи. Първата са преобразувателите на звуковите сигнали в двоични числа с наименование аудио ЦАП (Audio DAC) и приложения в приемници за цифрова телевизия (Set-Top Box), медийни
сървъри (Media Server), устройства
за цифров видеозапис и др. Типичен
пример е МАХ5556 на Maxim
Integrated с вход от интерфейса I2 S,
два 24 b ЦАП с възможност за преобразуване и на 16 b данни и стереоизход за максимално напрежение
1,22 V с товар не по-малък от
10 kΩ/100 pF. Скоростта на приеманите данни може да се програмира
между 2 kHz и 50 kHz, а THD+N е под
0,005%. Със същия вход и изход е
PCM5121 на Texas Instruments, но
той работи и с 32 b данни, има изходно напрежение до 2,1 V и управление с интерфейсите I2S и SPI.
Минималното съпротивление на
товара в изхода е 1 kΩ, което позволява свързване към него до 10
приемника – телевизори, видеоустройства и др.
Втората група са стерео АЦП
(Stereo A/D Converter) с приложения
в споменатите приемници, устройства за смесване и запис на цифрови сигнали и др. Тук може да се спомене PCM1804-Q1 на Texas Instruments с напрежение на диференциал-
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È çõîä ñëóø àëêè

ñòåðåî; 64mW,
16/32W; VG=6¸+26dB
ñòåðåî; 30mW,
16W; VG= -84¸+14dB
ñò úïêà 1d B

Ñò åð åî ;
ROUT=10kW
Ñò åð åî V G =
-84¸+14dB
ñò úïêà 1d B

È ç õî ä â è ñ î ê î ã î â î ð è ò åë

ÀÖÏ

ÖÀÏ

Ä î ï ú ë í è ò åë í è
áëîêîâ å

400mW, 6W
ì î íî , BTL

24b

24b

è í ò å ð ô å é ñ I2 S

400mW, 8W
ì î íî , BTL

16b

16b

è í ò å ð ô å é ñ I2 S

-

10b; ìóëòèïëåêñîð ñ 22
âõîäà

10b

÷ à ñ î â í è ê ; I2 S ;
ïî äñâåò êà

-

V G = 0 ¸ + 2 2 ,5 d B ,
ñ ò ú ï ê à 1 ,5 d B

V G = -9 0 ¸ 0 d B ,
ñ ò ú ï ê à 1 ,5 d B

-

Äèí. îáõ 81dB;
VG=-12¸+3dB,
ñò úïêà 1d B
Ä èí. î á õ. 92d B;
VG=0¸+47dB,
ñ ò ú ï ê à 0 ,5 d B
Ñòåðåî, êë.D 12b; äèí. îáõâ.
93d B;
1 ,7 W / 8 W V G =
T H D + N = 0 ,0 0 5 %
-84¸+14dB

Ä èí. î á õâàò
90d B; V G =
0,6,12,18dB,

è í ò å ð ô å é ñ I2 C

Äèí. îáõ. 100dB;
THD+N=0,007%

èíò åð ô åéñè
I2 C è S P I

ния си вход до ±2,5
V, THD+N под
0,001% и 24 b изходно число в съответствие с I2 S.
Най-често се използва третата
група на аудио кодиращите и декодиращите
ИС
(Audio Codec), коиФиг. 5.
то обединяват
функциите на предните две. Приложенията им са в устройства за запис и възпроизвеждане на звукови и видеосигнали, преносими компютри и навигационни устройства, подвижни телефони и др.
Имат 1 до 3 несиметрични или диференциални входа за микрофони,
които в някои ИС могат да се използват и за линии, както и отделни
входове за линии. Техните сигнали
се подават на усилвател с програмируем в широки граници коефициент на усилване и постъпват на
АЦП. Изходните му сигнали се обработват, често чрез I2S, преобразуват от ЦАП, усилват и подават на
усилвател за слушалки, за високоговорител или и за двете.
Съществуват ИС, например дадените в редове 1 и 2 на табл. 6,
които съдържат едновременно АЦП
и ЦАП, при това повече от един.
Вече се предлагат и ИС с вграден
цифров сигнален процесор (DSP) за
обработка на сигналите. Типичен
пример е АК7757 на Asahi Kasei
Microdevices с 24-битов процесор,
два АЦП и 4-канален ЦАП с вход за
микрофон. Предлагат се и специализирани DSP, например СХ20805 на
Conexant с приложения в смартфони и други портативни звуковъзпроизвеждащи устройства.

-

Äèí. îáõ. 101dB; èíòåðô. I2C è
T H D + N = 0 ,0 0 5 %
S P I;

Източник:Microchip
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Компресиране
на звук
Представлява превръщане на звуковия сигнал в цифров чрез АЦП с
последваща обработка чрез специален алгоритъм за свеждане на обема на данните до минимум. Непрекъснато нарастващите приложения
на компресирането са за запис в
памет и предаване на разстояние по
цифрова комуникационна линия. Основната част на този процес се осъществява чрез микроконтролери и
цифрови сигнални контролери (DSC),
поради което техните производители предлагат алгоритми и конкретни технически решения.
Така например компанията Microchip Technology е създала програмните продукти IMA ADPCM за своите
8- и 16-разредни микроконтролери,
G.726A за сериите PIC24 и dsPIC и
ADPCM за 32-разредни микроконтролери. На фиг. 5 е дадена блокова схема за компресиране, ползваща 16или 24-разредна кодиращо-декодираща ИС, управлявана от SPI, вграден
в микроконтролер или DSC. Чрез
свързващия блок DCI цифровите данни постъпват на микроконтролера
MCU, съдържащ алгоритъма за компресия, и от него се записват в паметта EEPROM.
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Автоматизирани
складови системи
А

втоматизираните складови
системи позволяват на потребителите да оптимизират складовите
пространства и да повишат ефективността на управлението на
всички процеси в тях. Автоматизираният процес елиминира опасността от грешки, възникващи при ръчно
изпълнение на процедурите в склада,
повишава продуктивността на работната сила и, съответно, нивото
на обслужване. Това, от своя страна,
понижава разходите във всички фирмени области и води до чувствително повишаване на производителнос-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2013

тта в цялото предприятие. Дейностите в склада могат да се следят и
контролират в реално време, което
осигурява на ръководството на компанията пълна информация за логистиката и запасите с цел подпомагане на техните решения.

Компоненти на
системите
Складовите стопанства могат
да бъдат автоматизирани в различна степен, но като цяло в процеса
участват четири основни компонента: стелажни системи, трансманипулатори, контейнерни системи
и софтуер за управление. Стелажни-

те системи се използват най-често
при изграждането на големи складови бази и логистични центрове.
Могат да бъдат стационарни и
мобилни. Мобилните системи увеличават използваемата част от складовото пространство, тъй като работният коридор се отваря, само
когато е нужно. Имат широк
спектър на приложение (за палети,
кутии, материали). Системите са
оборудвани с предпазни устройства
с цел да се избегнат рискове и нанасяне на щети на хората, които работят с тях, като могат да предотвратят и случаен достъп по
време на работа: фотоелектронни
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бариери, светлинни и звукови сигнали, аварийни бутони
и др.
Трансманипулаторите позволяват пълно използване на
складовата площ и обслужване на тесни коридори с височина над 30 метра по 3-те оси. Работните коридори
при автоматизираните системи в сравнение с традиционните складови системи са много по-тесни, практически могат да бъдат равни на дълбочината на складовата единица. Автоматизираната складова система може
да бъде проектирана с един или повече коридора в зависимост от изискванията на клиента. В случай на няколко
коридора най-често срещаното решение е по един трансманипулатор във всеки коридор. В зависимост от изискванията може да се проектира решение, когато един
трансманипулатор обслужва няколко коридора. В този
случай се използва управляем трансманипулатор (с помощта на стрелки в релсовия път се прехвърля в съседните коридори) или с трансферни мостове (които прехвърлят трансманипулатора от един коридор в друг).
Системи от този тип се използват, когато трябва да
се постигне голям капацитет на системата и стоките
са бавнооборотни. В зависимост от изискванията, заскладяването може да бъде по една, две или повече складови единици в дълбочина. Съответно, трансманипулаторът може да транспортира една или повече складови
единици едновременно. В допълнение, за постигане на
голям капацитет на склада автоматизираните системи могат да достигнат значителна височина на склада,
която е непостижима с традиционните складови системи.
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За да съвмести всички складови операции, системата
може да бъде допълнена с транспортни конвейери, които придвижват складовите единици от и до трансманипулатора, свързват производствената линия с автоматизираната складова система и/или автоматизираната складова система с товарните рампи и др. Транспортните конвейери са комбинация от елементи, конструирани за транспортиране и/или разпределяне на
стоките към специфична позиция, изисквана от съответната логистична операция. Елементите на една такава
комбинация могат да бъдат ролкови и верижни конвейери, въртящи се маси, станции за проверка на вход, стандартни възли за местата на пресичане на потоците,
асансьори и др.
Софтуерът е друг основен компонент на всеки съвременен склад. Чрез него се осъществява управлението и
движението на стоките от получаването до експедирането им, както и всички други процеси като комисиониране, ревизия и др. Основните принципи, заложени в софтуера, са контрол, координиране и управление на всички
процеси, извършвани в склада.
Използваните за целта софтуерни системи са познати под наименованието

Системи за управление
на складове
и интегрират функции като дефиниции и записи на
зоните за съхранение в склада; покриване на голяма част
от стандартните складови процеси (приемане, съхранение, събиране, изпращане, инвентаризация т. н.); онлайн
достъп до информация за целия склад – състояние на
склада по отделни места за съхранение, информация за
състоянието на дискреционни стоки и др.
Като комуникационна среда се използват безжични
мрежи, а хардуерните устройства са мобилни и монтирани на превозни средства терминали, терминали за
гласово събиране на поръчки, баркод принтери и др.
Системите копират по-голямата част от традиционните складови процеси, като прибавят допълнителна
функционалност. Така например, при поръчки съответният отдел в предприятието поръчва стоки и ги въвежда в ERP системата. Системата за управление на складове прочита поръчките чрез интерфейс за данни и я
подготвя за обработка. Веднага след като стоките са
физически доставени в склада, служителят, който получава пратката, започва да приема стоките, като идентифицира съответната поръчка чрез мобилен терминал. Той разпечатва етикети за приемане (съхранение)
от складовата система на мобилен или стационарен
принтер.
Служителят постепенно разтоварва стоките, извършва проверка чрез сканиране на баркодовете и ги
поставя в складови места за съхранението, които се
предлагат от системата за управление на склада чрез
мобилен терминал или които той определи. След завършване на процеса системата прехвърля информация за
обработката на поръчката за покупка към ERP системата.
При събиране, пакетиране и изпращане на стоки отдел Продажби на компанията реализира продажба и
въвежда поръчката в ERP системата. Системата за управление на склада прочита поръчката и я подготвя за
обработка, след което складов служител идентифици-
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ра поръчката и започва нейното
събиране. Системата за управление
указва на служителя чрез мобилния
терминал възможно най-оптималния
маршрут, при което той поетапно
събира стоките. При най-съвременните складови системи това може
да стане чрез гласови команди. Операторът получава задачи чрез слушалка и потвърждава изпълнението
чрез гласов отговор през микрофон.
По този начин се спестява време
чрез премахването на печатни документи и баркод устройства. Технологията може лесно да бъде
свързана към съществуващи системи за управление на складове или ERP
системи чрез обща база данни или
файлов интерфейс, разрешаващ интеграция на гласово базираната
система като допълнителен модул
към съществуваща система за управление на логистиката.
Сред новите технологии в тази
област е и комисионирането чрез
светлинен сигнал. Системата е разработена с цел електронно асистиране на персонала при събиране на
стоките от зоните за комисиониране. Операторът сканира баркода на
поръчката и количествата за комисиониране се изобразяват върху дисплея на съответното място. Когато
операторът вземе нужното количество и избере бутона за потвърждение, информацията се предава по
електронен път към базата данни,
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резултат от което е директно проследяване на наличностите и техните движения. Технологията позволява и групово комисиониране, при което операторите могат да работят
на принципа на поточната линия.
Всеки оператор действа в определена зона на комисиониране. Задачите
се задават зона по зона на конвейер,
количка или друг транспортен механизъм. По този начин допълнително
се увеличава производителността
чрез намаляване на разстоянието,
което всеки оператор трябва да
измине.
След завършването на процеса по
комисиониране се извършва пакетиране на стоките в експедиционна
опаковка. За целта системата автоматично разпечатва адресни етикети и опаковъчни листи за отделните пратки. Служителят, който събира поръчката, изпраща готовите и
маркирани пакети чрез мобилния
терминал.
Процесът по инвентаризация
обикновено протича по същия начин,
както при склад без система за управление на складовите наличности,
с тази разлика, че състоянието на
склада в отделните помещения за
съхранение (или статуса на отделен
вид стоки) се въвеждат в нея чрез
мобилни терминали. Системата автоматично установява различията
в складовите наличности, като дава
предложения за възможни решения.
Сред останалите функционални
възможности на системата за управление са комплектоване, допълване,
пренареждане и др. Системата следи дали има достатъчно наличности
в склада на обичайните места, определени за събиране на поръчки. Ако
наличността не е достатъчна, системата автоматично генерира препоръка за допълване на тези места
за съхранение.
Системите обикновено са отворени за електронна комуникация
като EDI (Electronic Document
Interchange – електронен обмен на
документи), ASN (Advance Ship Notice
– предварително известяване за доставка) и други. Благодарение на
„познаването“ на склада и стоките,
системата дава възможност и опростява разпечатването на продуктови, палетни, стелажни, адресни
етикети и др. Не на последно място, системите предлагат богат
набор от справки като справка за
наличностите – общо, по места,

към дата, по партиди и т. н.; справка за продажбите – по клиенти, по
артикул/и, за определен период от
време; справка за приетите стоки
– общо, по доставчици, за период от
време, по артикули, разлики очаквани-приети; справка за производителност на служители. Допълнително
могат да бъдат разработени и други потребителски справки в зависимост от нуждите на компанията.

Системи
за комисиониране
с автоматично
изземване на стоките
Първите комисиониращи системи с автоматично изземване на
стоката са изработени и внедрени
в края на 70-те години. През 80-те
години, поради увеличеното търсене и най-вече с развитието на електрониката и на средствата и системите за адресиране, кодиране,
идентификация и управление, все
повече фирми реализират такива
системи, които работят преди
всичко със стандартни или лимитирани в определени граници по маса
и размери опаковки. Понастоящем
в практиката не съществува универсална система за комисиониране с автоматично изземване. Голямото разнообразие на комисионираните стоки по форма, размери и
маса, специфичните изисквания на
клиентите и последните технологични постижения определят и голямото разнообразие в конструктивните, технологичните и организационните решения на такива
системи на отделните фирми.
Като цяло автоматизираните системи за комисиониране представляват вертикални каруселни и елеваторни системи, осигуряващи автоматично достъп до исканите
продукти. Този тип системи използват оптимално наличната складова площ, тъй като се изграждат
вертикално и оползотворяват височината на помещението. Системите се управляват от модерен
софтуер, позволяващ интеграция с
вече изградената система за управление на склада или архив и връзка
с по-голямата част от използваните бази данни. Автоматизираните
системи за съхранение и комисиониране намират приложение при
съхранението на непалетни стоки
или в архиви с често използвана документация.
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бизнес

Булконтрола 2013:
продукти,
технологии,
новини
Астел - XRF спектрометър Skyray EDX 3000
Астел представи спектрометъра
с рентгенова флуоресценция EDX 300
(XRF) на Skyray Instrument. С помощта на устройството потребителите могат да извършват измерване
и анализ на ценни метали (Pd, Pt, Au,
Rh и др.).

„EDX-3000 е нескъпо решение, което провежда всички тестове, необходими в бижутерската индустрия,
с висока точност и скорост. Благодарение на лесния за използване софтуер на екрана имате цялата необходима информация като спектър,
резултати от тестовете в реално
време, изображение от камерата,
време за измерване и др. Резултатите от тестовете се генерират
автоматично в Excel-ски файл и могат лесно да бъдат съхранявани“,
коментираха от Астел.

Атикс - нови продукти на
шест фирми
На своя щанд компанията показа
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стендове за демонстрация с техника на представяните от Атикс
шест водещи европейски фирми в
областта на индустриалната автоматизация: VIPA, LEUZE, ICONICS,
INVERTEK DRIVES, LAUMAS и
WACHENDORFF.
На т. нар. умна лента бяха представени в действие лазерните скенери LPS на Leuze, измерващи напречните сечения на движещи се обекти.
Баркод скенер следеше образите и
координатите на движещите се
предмети. Всичко това се обработваше от един от най-бързите контролери в индустриалния свят VIPA
SPEED 7 317 Net и се визуализираше
в реално време на 60" екран, посредством софтуер за визуализация
Iconics Genesis 64.

Wachendorff.
Италианската фирма LAUMAS
беше представена с тензометрични
сензори, бързи и прецизни цифрови
трансмитери на ProfiBus и ProfiNet и
дори с везни, свързани към серийни
модули, които също се визуализираха в реално време, посредством
Genesis 64 на фирма Iconics.
Safety техниката на LEUZE – бариери, панти, релета и контролери,
също заемаха място на демонстрационните пана. Два лазерни сензора
с голям обхват изследваха разстоянието в реално време.
Пред гостите беше демонстрирана и друга иновативна техника и то
директно от представители на доставчиците ни LEUZE и INVERTEK,
които бяха тук специално за изложението.

WAGO - решения за
автоматизация във
водния сектор

На допълнителен стенд бяха показани редундантни решения с VIPA
SPEED 7 317 Net и голямо разнообразие от децентрализирана периферия
VIPA SLIO, както и инвертори на
британската компания INVERTEK
DRIVES и разнообразни енкодери на

Сред продуктите на компанията
бяха захранващи устройства, програмируеми I/O системи, системи
за телеконтрол, безжични приемници, датчици, релета и др. Общото
между всички тези решения за водния сектор са евтината инсталация
и лесната и минимална необходимост от поддръжка. При автоматизацията, свързана с обработка на
отпадни води, най-важни фактори са
качеството на компонентите, използвани в тези свръхтрудни условия.
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дължини на затоплящата се зона.
Произвеждат и камерните пещи с
голяма гама обеми на камерата, пещи
за изследване на пепел, за изследване
съдържание на битум в асфалт, за
анализ съдържанието на въглища и
кокс, за работа със скъпоценни метали“, коментираха от Вердер България.

Гемамекс Моушън Ко нови продукти на Omron
Сред продуктите, които компанията представи, бяха входно-изходните системи Wago-I/O-IPC и Speedway,
модулът за телеконтрол с GPRS
модем TO-PASS, Bluetooth RF приемник, серията датчици и релета
Jumpflex и др.

По време на изложението Булконтрола Гемамекс Моушън Ко представи нови продукти на Omron. Сред тях
са новото поколение фотоелектрически сензори Omron E3FA.

лесно на стандартна DIN релса и
включват двоен набор DC изходни
клеми, които спестяват много време и усилия за окабеляване.

Термовизионни камери на
Testo
Фирма Глобал-Тест демонстрира
най-новите продукти и системи за
лабораторно и аналитично оборудване, както и за мониторинг и превенция на замърсяването на околната
среда, по време на Булконтрола.

Вердер - продукти на
Carbolite
На своя щанд в рамките на изложението Булконтрола фирма Вердер
България представи компанията
Carbolite, която от 2012 г. е част от
индустриалната група Вердер. „Широката гама продукти, които
Carbolite произвежда, включва камерни и тръбни пещи с максимални тем-

ператури до 1800 °C. Тръбните пещи
се предлагат както едно-, така и
многозонни, вертикални, хоризонтални, отварящи се и въртящи модели,
широка гама тръбни диаметри и
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То е подходящо за приложения в
множество индустрии - от храни и
напитки, текстил, керамика и производство на тухли до логистиката.
Серията включва различни видове
сензори - светлоотражателни, дифузно-рефлекторни видове и др. Всички модели се предлагат в пластмасов и метален корпус.
Сред останалите акценти на щанда на Гемамекс е и новата серия захранващи устройства Omron S8VK. Те
се отличават с широк температурен диапазон на работа (от -40 до
70 °C) и висока устойчивост на вибрации, което ги прави подходящи за
работа и в много трудни условия.
S8VK са монтират изключително

Компанията представи иновативни термовизионни камери с висока
разделителна способност от Testo,
нови тенденции в областта на електронните нивомери и нивосигнализатори от Vega, както и аналитични платформени везни и влагоанализатори от Kern. Посетителите на
изложението видяха и най-доброто
от продуктовата гама на фирма
Casella, която е специализирана в
производството на уреди за мониторинг на прах, шум и вибрации.

ЕнергоСервиз - продукти
на Mirion Technologies
По време на тазгодишното издание на Булконтрола фирма ЕнергоСервиз представи продуктите на новия
си партньор Mirion Technologies. Компанията предлага активни дозимет-
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Сред останалите акценти на щанда на компанията бяха електромагнитни клапани на ODE, спирателна
арматура от Valbia, както и регулиращи седлови вентили от Conflow –
реномирани италиански производители, чиито продукти традиционно
намират добър прием.

ри, системи за електрически проходки, детектори, уреди следящи за
повърхностно замърсяване, както и
видеосистеми за наблюдение, работещи в радиоактивна среда.
„ЕнергоСервиз представлява
Mirion Technologies в следните области: продукти за дозиметричен контрол в атомни електроцентрали,
наблюдение и контрол за радиоактивно замърсяване на помещения,
персонал, инструменти, облекло,
отпадъци и други продукти в централата; системи за радиационен мониторинг; системи за измерване на
неутронен поток; продукти и услуги, намиращи приложение в производство и рециклиране на ядрено гориво, съхранение и управление на отпадъците; продукти, използвани в
държавни и частни енергийни лаборатории и организации“, припомнят
от компанията.
Сред представените продукти бе
и самостоятелният монитор за
откриване на радиация в околното
пространство SPIR DETECT. Той е
нова концепция за защита на зони или
критични обекти от радиологично
замърсяване като проникване на специални ядрени материали (SNM) или
устройства разпръскващи радиация
(RDD). Въз основа на мрежа от чувствителни гама / неутронни детектори, които могат да бъдат мобилни, постоянно или временно инсталирани, системата разполага с дискретно и централизирано наблюдение
на точките на достъп, вътре в сгради или извън тях.

ЛД - най-новите продукти
на Camozzi
В рамките на международната
специализирана изложба Булконтрола фирма ЛД представи най-новите
продукти на Camozzi – разширена и
допълнена гама вентили с пропорционално управление, както и нова серия пневматичен цилиндър с интегриран потенциометричен датчик за
положение.
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Гамата на фирма ЛД включва още
редица специфични компоненти –
вакуумна техника (Vuototechnica), ротационни съединения (Deublin), арматура и електроника за управление на
ръкавни филтри (Pentair) и много други. Голяма част от дейността на
фирмата е доставката и сервизирането на компресорна техника (Boge
Kompressoren, Mattei).

защитава турбината от задръствания с варовик или примеси. За всеки
протекъл литър вода тя изпраща към
електронния блок 512 импулса. Консумираното количество вода може
да бъде отчетено локално на LCD дисплея на уреда или чрез безжична система за дистанционно отчитане,
която позволява администриране на
показанията без необходимост от
посещение на инкасатор в апартамента или сградата.
Сред останалите акценти на щанда бяха капацитивните сензори на
Rechner Industrie-Elektronik серия
EasyMount с IP68, калибриращи се с
магнит, включен в комплекта и нови
дизел генератори (10-35 kVA) на италианската компания Ortea.

Ротек - CompactLogix
процесорите серия L1, L2
и L3
"Акцентът ни тази година бе развитието на интегрираната архитектура за автоматизация на RA и
Ethеrnet/IP мрежовата архитектура,
която се явява универсална за всички
продукти на фирмата", споделиха от

Райкос Тех - най-малкият
водомер с дистанционно
отчитане
Райкос Тех представи за първи
път в България най-малкия в света водомер с дистанционно отчитане на
показанията. Водомерът WKV-E02F
на SIKA Siebert & Kuehn е елегантно
решение за модернизиране на водопроводната инсталация в съществуващи или новостроящи се сгради.
Уредът може да се монтира бързо и
лесно на всеки един извод за вода в
сградата, като се ползват различни
присъединителни размери и адаптери. Измерването се осъществява посредством миниатюрна турбина,
лагеруваща в сапфирени лагери.
Специален пластмасов филтър

компанията. Представени бяха нови
продукти от портфолиото като
новите CompactLogix процесори серия L1,L2 и L3, които са без батерии,
имат вградени два Ethernet/IP порта
и 1GByte SD карта памет, както и
новите операторски панели
PanelView Plus6 с по-голяма памет и
бързодействие и вградени функции за
преглед на документи, мултимедия,
Интернет и възможност за отдалечен достъп по мрежата. Показана бе
и новата серия микроконтролери
Micro800 с тяхната гъвкава конфигурация – купуваш точно това, което ти е необходимо – на изключително ниска цена и безплатен софтуер
за програмиране на цялата система
за управление. Демонстрирани бяха
и техническите предимства на новата серия честотни регулатори
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PowerFlex 525, сервозадвижвания Kinetix 5000 и сервомотори модел VL, които използват само един кабел за
връзка и др. Изложени бяха и „safety“ продукти като светлинни завеси, магнитни и RFID сензори и блокировки за
контрол на достъпа с цел предпазване на персонала или
машините от повреда. Всичко това затвърди позициите на RA като водеща фирма в света на индустриалната автоматизация и бизнес изискванията.
„Като ползи от участието ние от Ротек отчитаме
контактите с нови клиенти и срещите ни с потенциални партньори, като системни интегратори и инженери
по продажби, каквито ние активно търсим с оглед разширяване на дейността и пазарното присъствие на RA
в България“, коментираха от Ротек.

Siemens - контролери от следващо
поколение
Siemens представи фамилия контролери от следващо
поколение, насочени към машини от среден до висок клас,
индустриална автоматизация и нова генерация апаратура за защита и контрол.
На изложбата
бе демонстриран и
макет,
който
представи системите за енергиен
мениджмънт
WinCC/Powerrate и
B.Data. Архивират
се всички енергийни данни на територията на дадено предприятие и
обработените и
обобщени данни се предоставят на избрани потребители. Фокусът бе поставен и върху SIRIUS Innovation - новата генерация апаратура за защита и контрол.
Направление Индустриална автоматизация на Siemens
пък представи на изложбата Sitrans LUT400–серия ултразвукови контролери с точност на измерване до един
милиметър (0.04 инча). Моделите са три - контролер за
ниво Sitrans LUT420, контролер за ниво, помпи и разход
Sitrans LUT430 и изключително точен разходомер за открити канали Sitrans LUT440. Серията е подходяща за разнообразни приложения.
За първи път бе представен и новият модул за тегловно измерване SIWAREX WP321 към серията Simatic
S7-1200, както и новата гама опростени и ценово оптимизирани инвертори SINAMICS V20 за стандартни приложения в индустрията.
В областта на управлението за металорежещи машини Siemens представи SINUMERIK 808D - едно ново
начало при системите за управление на стандартни
стругови или фрезови машини.

с гамата системи
за вибро- и процесконтрол и изпитване състоянието
на машини и съоръжения, както и системи за контрол
на качеството на
продукцията, предлагани от Спектри.

Schrack Technik - система за енергиен
мониторинг
Schrack Technik
представи освен
традиционните
продукти от портфолиото си и новата система за енергиен мониторинг,
която позволява дистанционно наблюдение на параметрите на електрозахранването и отчитане на консумираната електрическа енергия.
Бяха показани и новости при продуктите за изграждане на структурно кабелни системи - новата система
Led Link Line, позволяваща бързо и лесно окабеляване на
мрежи клас Еа.

Спектри - мониторингови терминали за
шум на Bruel & Kjaer
По време на изложението Булконтрола фирма Спектри представи мониторингови терминали за шум на Bruel
& Kjaer от серията „3655“, проектирани и предназначени
за постоянен, квазипостоянен и периодичен контрол на
параметрите на шума в околната среда.
На щанда на компанията посетителите се запознаха
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Защита на силови
трансформатори
Част 3. Защита от вътрешни земни съединения, газови защити
и защити от външни повреди и претоварване.

В

брой 3/2013 на списание Инженеринг ревю бяха разгледани специфични особености на диференциалните защити (ДЗ), сред които специално внимание бе отделено на елиминирането на ефектите от небаланс на токовете. В този брой продължаваме с представянето на защитите от вътрешни земни съединения, газовите защити и защитите
от външни повреди и претоварване.

Защита от вътрешни
земни съединения
Вътрешните земни съединения са
пробиви на изолация към корпус или
към магнитопровода на трансформатора. За намотка на трансформатора, свързана в звезда със заземена
неутрала, токовете на земно съединение са достатъчно големи, за да
могат да бъдат регистрирани от
диференциалната защита на трансформатора. В случай на звезден
център, заземен през токограничително съпротивление, могат да се
очакват и токове на пробив към корпус по-ниски от прага на чувствителност на диференциалната защита. В
такива случаи може да се използва
земна диференциална защита – 87G
или посочна земна защита 67G. Схемата на свързване е показана на фиг.
1. ТТ откъм страната на изводите
на трансформатора са свързани в
схема - филтър на нулева последователност. Междинният токов трансформатор служи за съгласуване на
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коефициентите на
трансформация
между фазните ТТ
и ТТ в неутралата.
В съвременните
цифрови релета са
предвидени
възможности за
свързване без междинен трансформатор. На фигурата са показани посоките на токовете на нулева последователност при
външно земно съединение. При защита тип 87G двата
тока се изваждат
един от друг. При
това при външна
повреда те са еднопосочни и равни
по големина и следователно релето
не сработва. При
Фиг. 1. Защити от вътрешно земно съединение 87G, 67G и
вътрешно земно 51N.
съединение посоката на тока в намотките се обръща Тази схема също е показана на фиг. 1.
и се получава ток на небаланс, при Тя работи, ако външната мрежа
който релето сработва. Защитите съдържа източници на достатъчно
от типа 67G сравняват освен разли- големи токове с нулева последоваката на двата тока и техните по- телност, които да захранват земно
съединение в участъка надясно от
соки.
Що се отнася до защита от зем- токовите трансформатори (т. е. в
ни съединения на страната на триъ- намотките на трансформатора и
гълника, една от възможностите е ошиновката до ТТ). Схемата не реизползване на токово реле (51N), гистрира токове на земно съединесвързано към ТТ в схема - филтър на ние навън от токовите трансфортокове с нулева последователност. матори.
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Фиг. 2. Пример за криви за координация на трансформаторни защити при външни повреди.
1 - чести повреди - над 5 пъти за експлоатационния
срок трансформатора; 2 - редки повреди - до 5 пъти
за експлоатационния срок на трансформатора.

При схемите, използващи схема
филтър на нулева последователност с ТТ, съществува относително голям небаланс, породен от различните характеристики на токовите трансформатори както в нормален режим, така и най-вече в режим на насищане при протичане на
големи токове. Следователно защитите, използващи такова свързване, имат ограничение в прага на чувствителност, поради което не са
много често използвани. Значително по-точно е измерването на токове с нулева последователност,
когато се използват прозоречни
токови трансформатори, които
обхващат и трите фазни проводника. За съжаление, това е приложимо
само при малки силови трансформатори. Посочните земни защити от
вида 67G добавят допълнителна
осигуровка срещу неправилно сработване при външна повреда обаче
при несинусоидални токове, каквито
по принцип са началните токове на
повреда, посоченият орган работи
с прекъсвания. Поради това се налага усложняване на защитите, като
се добавят времезакъснения, спирачни характеристики и т. н.
Друг метод за защита от корпусни повреди е силовият трансформатор да бъде изолиран от своя фундамент и всякакви други конструкции, а корпусът му да бъде заземен
в една точка чрез специален проводник. На този проводник се монтира
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основно

ТТ и токово реле с голяма чувствителност.
По отношение регистрирането на ток на
утечка към земя този
метод е изключително
чувствителен и надежден, но, за съжаление,
практическото осъществяване на условието
трансформаторът да
бъде изолиран от земята в течение на експлоатацията му е много трудно.
Поради изброените
недостатъци на различните електрически защити срещу корпусни
повреди, нерядко в такива случаи се разчита
на газовите защити.

Газови защити
Наред с диференциалната, газовата се явява втората основна защита от вътрешни повреди за големите трансформатори. При тях конструкцията на трансформатора включва казан, в който са разположени
намотките и разширителен съд, разположен над корпуса и свързан с него
с тръба, чийто наклон има посока нагоре във всеки един участък. При найразпространения вариант на газово
реле (Бухолцово реле) то се монтира
на тази тръба. Газовете, които се
образуват при разлагане на маслото,
се стремят към най-високата точка
на системата и преминават през
тръбата към разширителя, респективно – през релето. Газовите релета могат да открият повреди, и то
в началния им етап, когато няма
практическо изменение на тока на
трансформатора. Тези повреди
включват междувиткови къси съединения, повреда на изолацията на ламелите на магнитопровода, утечка
през изолация към корпус и др. Така,
въпреки че газовите защити, използвайки хидравлични явления, свързани с натрупването и движението на
газа, не могат да имат бързодействието на електрическите защити, те ги допълват, като покриват
повреди, за които електрическите
защити пък нямат достатъчна чувствителност.

Нормално газовите релета имат
две степени. Едната реагира на натрупването на малки количества
газ и действа на сигнал, а другата –
на поток от трансформатора към
разширителя и действа на изключване. Смисълът на това е, че малки
количества газ могат да се отделят и в случай на прегряване в резултат от претоварване и други
процеси, които не са свързани с
вътрешна повреда на трансформатора. При сработване на първата
степен на газовото реле трябва да
се вземе проба от маслото на
трансформатора и да се анализира,
за да се направят заключения за
евентуално наличие на вътрешна
повреда в начален стадий.
Газовите релета от този тип са
неприложими към херметични маслени трансформатори без разширител. За такива трансформатори
могат да се използват релета за
налягане. Те сработват при внезапно повишаване на налягането в
трансформатора. Предлагат се
комбинирани блокове от типа GRPT
(Gaseous Release, Pressure, Temperature). Те включват релета за налягане, за ниво и за температура на
маслото с по една или две степени.
Независимо от типа им, за използване на газови релета се изисква
наличие на прекъсвачи от двете
страни на трансформатора със
съответни изключвателни вериги,
захранени от независим източник.
Това прави използването им за малки трансформатори недотам разпространено, особено в обществените електроснабдителни мрежи.

Защити от външни
повреди и претоварване
Факторите, които определят избора на вида защити от външни
повреди и техните настройки, са:
l Координация с максимално допустимите кратковременни токове,
протичащи през трансформатора.
От фигура 2, която вече беше показана и коментирана в първата част
на статията (вж. Инженеринг ревю
бр. 2/2013), става ясно, че чувствителността на защитата при всеки
вид външна повреда трябва да гарантира сработване за токове, намиращи се в недопустимата зона на тази
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характеристика.
l Несработване при нормални установени и преходни
режими.
l Селективност, т. е. съгласуване на настройките по
праг на сработване и по времезакъснение с тези на долустоящите защити. Долустоящите защити, намиращи
се непосредствено пред мястото на повредата, трябва
да могат да изключат, преди да се стигне до сработване на защитата на трансформатора.
Всяка от защитните функции, които се разглеждат
по-нататък, може да бъде реализирана с отделни релета. Така се реализира класическата концепция с електромеханични релета. Цифровите защити, разработени
специално за трансформатори, съдържат в себе си и
пълен комплект защити от външни повреди.
Защита от външни къси съединения. Най-простият
вид защита от външни повреди е максималнотоковата
защита (МТЗ) със закъснение (функция 51). В най-простия
случай – двунамотъчен, едностранно захранен трансформатор е достатъчно поставянето на МТЗ на намотката откъм страната на захранването, действаща на
прекъсвача откъм тази страна. С цел повишаване на
надеждността обаче се препоръчва, включително от Наредба 3, защитата да действа на прекъсвачите и от
двете страни на трансформатора.
Що се отнася до схемата на свързване, универсалната схема, която осигурява максимална чувствителност
при всички видове повреди и всички схеми на свързване
на силовия трансформатор, е тази с по един токов
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Фиг. 3. Трансформиране на токовете на късо съединение от
страната на товара към страната на захранването.

трансформатор на всяка фаза, трите свързани в звезда,
и максимално-токово реле към всеки от тях. На фигура
3 са показани случаи на три вида къси съединения откъм
страната на товара за най-разпространената схема на
свързване – триъгълник звезда със заземен звезден
център. За единица е приета стойността на тока на
трифазно късо съединение. При изчисленията са приети
еднакви стойности на импедансите с права, обратна и
нулева последователност, което в голяма степен е справедливо за къси съединения близо до трансформатора.
Фигурата показва как токовете на различните повреди
се трансформират към страната на захранването (стойностите са приведени към страната на товара), т. е.
как тези токове се регистрират от токовата защита.
Вижда се, че при двуфазно и трифазно късо съединение
поне в една от фазите протича максималният ток с
относителна стойност 1,0. Подобен е и случаят с двуфазно съединение към земя, непоказан на фигурата. При
еднофазно земно съединение обаче се регистрира само
58% от големината на тока, протичащ в повредената
фаза. Това прави в някои случаи МТЗ недостатъчно чувствителна за земни съединения.
Съществува и по-икономично решение – т. нар. непълна
звезда, с токови трансформатори и релета само на две
от фазите. От фигура 3 се вижда, че освен към земно
съединение, тази схема ще има наполовина по-ниска чувствителност и към някои двуфазни съединения – в случая, показан на фигурата – когато има късо съединение
между фази a и b на страната на товара, а е икономисана защитата на фаза A. Затова използването на такава
схема трябва да бъде много добре преценено.
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МТЗ е подходяща и за тринамотъчни, едностранно захранени трансформатори. В този случай доброто
решение е поставяне на МТЗ на всяка от намотките. При това настройките на всяка от намотките
откъм страната на товара се определят само от съответния максимален работен ток на намотката, което позволява постигане на по-голяма чувствителност. Същият принцип се прилага и към двунамотъчни
понижаващи трансформатори, захранващи отделно работещи секции.
МТЗ откъм захранващата страна се
„отстройва“ по време от МТЗ откъм
страната на товара.
Прагът на сработване на МТЗ
трябва да бъде по-висок от максимално възможните установени и
преходни работни токове. Когато е
приложимо, тук следва да се имат
предвид и токовете на самопускане
на двигатели след АПВ на линията,
захранваща трансформатора. При
паралелно работещи трансформатори МТЗ не трябва да сработва при
изключване на съседния трансформа-
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тор. Предвид нарочното закъснение
на МТЗ, токът на намагнитване
няма значение за настройката й.
При тези ограничения на прага на
сработване и като се има предвид
импедансът на трансформатора, ограничаващ тока на късо съединение,
МТЗ не винаги осигурява необходимата чувствителност, особено при
двуфазни и земни повреди. В особено
неблагоприятно положение са повишаващите трансформатори в електроцентрали, защото при тях захранващият източник на късо съединение откъм страна високо напрежение е само генераторът (генераторите), докато при един понижаващ
трансформатор, захранващ източник е цялата система.
За повишаване на чувствителността на МТЗ се прилагат следните
решения:
l Монтиране на още една МТЗ на
изводите на трансформатора
откъм страната на товара.
l МТЗ с минимално-напреженова блокировка. Токът на сработване на
такава защита може да бъде избран

и по-нисък от максималния работен
ток, а настройката на минималнонапреженовата блокировка е под минималното работно напрежение на
системата, но над очакваното напрежение по време на минимално
късо съединение.
l МТЗ със зависима от напрежението характеристика (спирачна характеристика по напрежение). Принципът е същият като при МТЗ с
минимално-напреженова блокировка.
l МТЗ за токове с обратна последователност. Тази защита реагира
само на несиметрични – двуфазни и
земни съединения. Поради факта, че
тя е нечувствителна към симетричния ток на товара, може да бъде настроена с много нисък праг на сработване. Тази защита обаче трябва да
бъде комбинирана и със защита от
външни трифазни къси съединения.
При двустранно захранени трансформатори, с цел постигане на селективност, се предвиждат посочни
токови защити или дистанционни
защити на всяка от страните. При
системните трансформатори (авто-
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трансформатори), свързани към
пръстени 220 или 400 kV дистанционни, са задължителни дистанционни
защити, при които се постига по-голяма чувствителност и селективност.
Защита от външни земни съединения на трансформатори и автотрансформатори със заземен
звезден център. При трансформатори с намотка звезда със заземен звезден център големият ток на земно
съединение би могъл да бъде опасен
за трансформатора. В такъв случай,
ако МТЗ няма достатъчна чувствителност за земно съединение, се
предвижда допълнителна защита.
Изпълнява се с токови релета,
свързани към токови трансформатори, монтирани на шината, свързваща звездния център със заземителната уредба. Не се препоръчва използването на филтър на токове с нулева последователност, реализиран с
токови трансформатори на изводите на трансформатора поради
присъщата на тази схема грешка,
породена от нееднородните характеристики на токовите трансформатори, заради която се налага загрубяване на защитата.
Защитата на автотрансформатори от външни земни съединения
има следните особености:
Първо, за разлика от трансформаторите без галванична връзка, токовите релета за намотките високо
напрежение (ВН) и средно напрежение
(СН) трябва да се монтират към
токови трансформатори, свързани в
схема - филтър на нулева последователност, а не в заземлението на
звездния център. Причината се
дължи на факта, че намотките средно и високо напрежение имат обща
част, включително неутралата. Поради това, както е показано на фигура 4, при земно съединение на една
от страните (в случая СН) ток с
нулева последователност се индуцира и в другата страна, при това с
противоположна посока. В резултат
в неутралата протича ток, по-малък
от тока с нулева последователност
на страната на повредата, а именно 3I0 = (3I0СН - 3I0ВН), вместо 3I0СН,
който регистрира релето във филтъра за нулева последователност.
Следователно, схемата с филтър на
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нулева последователност осигурява
по-голяма чувствителност. Селективността между защитите на
страни високо и средно напрежение
се постига чрез „отстройване“ по
време или чрез добавяне на посочен
орган към всяка от тях.
Второ, много е важно намотката
ниско напрежение на автотрансформатора също да бъде защитена от
външно земно съединение на страна
високо или средно напрежение. Индуцираните в такива случаи токове на
нулева последователност се затварят в триъгълника на намотката.
Предвид по-ниската мощност на намотка НН дори токове, които са
безопасни за намотки високо и средно напрежение, могат да предизвикат повреда в намотка НН или в
съединителните кабели, с които се
реализира свързването в триъгълник.
За защита от токове на външно
земно съединение е достатъчно токово реле, свързано към токов трансформатор в една от фазите, както
е показано на фигура 4. При намотки
НН, които не се използват за свързване на товари или устройства за
регулиране на реактивната мощност, тази защита може да изпълнява ролята и на защита от вътрешни повреди на намотка НН. В противен случай обаче изводите към
въпросните устройства остават
извън обхвата на защитата и затова са необходими допълнителни мерки за защита на намотка НН от
вътрешни повреди като например
включването й в обхвата на диференциална защита.
Защита от претоварване. Тя се
монтира на трансформатори, при
които товарът варира в широки
граници и е възможно да се стигне
до претоварване. Класическата защита от претоварване представлява токово реле, свързано към токов
трансформатор в една от фазите
на трансформатора. Защитата от
претоварване обикновено се проектира да действа "на сигнал" в подстанции с постоянно дежурство или
с дистанционно управление. В необслужвани подстанции по целесъобразност може да действа на частично
разтоварване или на изключване на
целия товар.
Функцията на защитата от пре-
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примерна формула на характеристика "thermal imaging":
T = Kt x ln(((I/IS)2 - ((Ip/IS)2)/((I/IS)2 - 1)),

Фиг. 4. Защита на автотрансформатор от външни земни съединения.

товарване е да предпази трансформатора от прегряване, респективно
от ускорено стареене на изолацията
при токове на товара, надвишаващи
номиналните токове с порядък от
няколко десетки процента. Предвид
физиката на процесите (вж. фигура
2) най-подходящи за защита от претоварване са токови релета с времезависима характеристика. Те позволяват по-малки претоварвания да
бъдат изключвани с по-голямо време-
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закъснение и обратното.
В последните години се предлагат
цифрови защити с т. нар. функция
thermal imaging. Тази функция представлява също вид времезависима
характеристика, която обаче се изменя динамично в зависимост от
текущия ток и големината и
продължителността на тока в предхождащите режими. Различните производители разработват различни
алгоритми за изчисление. Ето една

където:
t е времето за изключване;
Kt е термичната времеконстанта на
трансформатора;
I е текущият ток;
IS е максимално допустимият продължителен ток;
IP е токът преди регистриране на
претоварването.
В зависимост от използвания алгоритъм може да се избира максималният от трите фазни тока или да се
изчислява средноквадратична стойност от тях. Вторият вариант е
подходящ за маслени трансформатори, при които претоварването на
само една от фазите (често срещан)
случай, се компенсира донякъде от
лесното топлоотдаване от претоварената намотка към маслото.
В крайна сметка при използването
на защита с характеристика "thermal
imaging" могат да се допуснат за
определено време еднофазни претоварвания до два пъти номиналния ток,
докато при максимално-токово реле
с фиксиран праг на задействане, този
праг се настройва на около 110% от
номиналния ток.
В следващ брой на списанието ще бъдат
разгледани технологичните защити на
трансформатори, както и специфичните
особености на защитите на малки трансформатори.
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във фокус

Газов сектор
в България
Проекти и технологични новости на водещи компании в бранша
Списанието на българската индустрия Инженеринг ревю, продължава своята инициатива за представяне на значими сектори от
българската индустрия. Настоящият преглед
в рубрика "Във фокус" е посветен на газовия
сектор в България – област, оказваща значимо
влияние върху бизнеса и крайните потребители в страната. Според официално становище
на Министерството на икономиката и енергетиката този бранш е приоритетен и основна
цел на страната е разширяването на битовата газификация, като намерението е до 2020 г.
30% от домакинствата да имат достъп до газоразпределителни мрежи. В анализа се казва
още, че за по-бързото развитие на газификацията е необходимо разширяването на газоразпределителните мрежи и се отбелязва, че секторът има сериозен потенциал за развитие.

Материалът започва със статия, представляваща сравнителен анализ на възможностите
за пренос на природен газ, предоставена от Мартин Бояджиев от Българска асоциация природен газ.
Статията е последвана от фирмени интервюта на две от водещите компании в бранша
– Овергаз и Черноморска технологична компания, които предоставят актуална информация
относно развитието на газовите технологии
като цяло и планираните им проекти в краткосрочен план.
Рубрика "Във фокус" продължава с темата
за газовия сектор и в брой 5/2013 на сп. Инженеринг ревю, където наред с представяния на
други компании от газовия бранш, ще бъде дадена трибуна на фирми, предлагащи продукти
и услуги за бранша.

Сравнителен анализ
на възможностите за
пренос на природен газ
Мартин Бояджиев,
Българска асоциация природен газ
Предизвикателствата на
новия пазар на природен
газ
Проучванията на международната
агенция по енергетика МАЕ потвърждават прогнозите, че световното потребление на енергия ще
продължи да нараства по сценарий,
при който делът на природния газ в
потреблението на първична енергия
постоянно ще се увеличава.
При запазване на сегашните тен-
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денции се очаква потреблението на
природен газ да се увеличи от 3100
трилиона стандартни куб. метра
(тсм3) годишно през 2010 г. и до
3300-4100 тсм3 през 2030 г.
Развитието на процеса на газификация се насърчава от огромните количества доказани запаси от природен
газ 150.1012 м3 , от екологичния характер на газовото гориво и от усъвършенстващите се технологии по преноса на газ на големи разстояния.

Като причина за нарастване на
търсенето може да се посочи и увеличаващото се производство на
електроенергия от природен газ,
както и замяната на течни горива в
транспорта.
Тази тенденция ще се запази и в
бъдеще, независимо от факта, че
газът достига до потребителите от
все по-отдалечени газови находища.
Намаляването на разходите за
транспорт на природния газ е цел на
много газови проекти, тъй като тя
може да достигне над 35% от пазарната му цена. Ето защо от изключително значение за стойността на
природния газ е разстоянието между
газовите находища и консуматорите,
както и технологията за пренос.
Основните способи за пренос на
природен газ са следните:
l Пренос на газ по тръбопроводи:
ниско налягане до 75 бара; високо
налягане до 200 бара (GTP).
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Фиг. 1. Основни решения за пренос на газ като функция на
обемите и разстоянията.

Фиг. 2. Ефективност при преноса на газ с газопровод и ВПГ.
l Техническа възможност за осигуряване на избрания

маршрут.
l Възможности за въвеждане на управленски и организа-

Фиг. 3. Сравняване разходите за пренос на газ по газопровод и ВПГ.
l Пренос на втечнен природен газ (LNG).
l Пренос на течни въглеводороди, получени на газовите

находища (GTL).
l Пренос на компресиран природен газ (CNG).
l Пренос на електроенергия, получена от газ на находищата (WTG);
Изборът на транспортна схема не е лесен и зависи
от много фактори:
l Икономическо сравнение за определено разстояние и
капацитет.
l Геополитически анализ и политическа стабилност.
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ционни системи.
На фиг. 1 са показани практически решения за пренос
на определени количества газ като функция на разстоянието между източника на газ и пазара.
Традиционната възможност за пренос на газ по
тръбопровод се препоръчва в случай на големи количества газ над 5.109 м3 годишно и на разстояние по-малко
от 3000 км по суша.
Това е причина търговията с втечнен природен газ
(ВПГ) непрекъснато да се увеличава, като през 2005
г. е достигнала 30% от общите количества продаван
газ.
Икономическата ефективност при преноса на природен газ в зависимост от разстоянието и транспортираните количества за ВПГ и газопроводи с налягане до
75 бара е представена на фигура 2.
Преносът по тръбопроводи с работно налягане до
75 бара се получава икономически необоснован за разстояния по-големи от 4000 км по суша.В същото време
новооткритите газови находища са на разстояние над
6000 км от консуматорите. В този случай се препоръчва пренос на втечнен природен газ.
Както се вижда от изследването на фиг. 3 при номинален капацитет от 6 млрд. м3/годишно пресечената
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Фиг. 4. Структура на разходите за пренос на газ по газопроводи ниско и високо
налягане.

Фиг. 5. Индекс на транспортните разходи.

точка за двата метода на пренос е
при дистанция от 3000 км след това
преноса на ВПГ е по-ефикасен.

Пренос на газ
по газопроводи,
свръхвисоко налягане
Всеобщо признато е, че газопроводите са сред най-безопасните
технологии за пренос на огромни количества природен газ по сушата.
Последните проучвания установяват, че пренос под високо налягане
или с други думи налягане на входа на
компресорните станции (КС) по-голямо от 10 МРа прави избора на пренос на газ по тръбопровод конкурентен на този по ВПГ при по-големи
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разстояния.
В резултат на проучването на
хипотетични газопроводи през евроазиатския континент на фиг. 4 е
показано разстоянието, при което
себестойността на газа е приемлива в сравнение с единица еквивалентна енергия от други енергоносители.
Показани са разстоянията, при
които е ефективен преносът по газопроводи с ниско и високо налягане.
В анализа е включено: проектиране на системата или определяне на
хидравличния диаметър, дебелина на
стените на тръбите, разстоянието
и броя на междинни компресорни
станции.

Източник: Овергаз

Основните резултати от оптимизираното проучване са показани на
фиг. 5. Показана е връзката на транспортните разходи спрямо капацитета за газопровода.
Кривите позволяват да се направи сравнение между газопроводните
системи с високо и ниско налягане (за
ниско налягане е прието налягане под
10 МРа) по отношение на пропускателната способност до 30.109 м3.
Основните транспортни разходи
за природен газ са функция на транспортния капацитет и използваното
налягане и материали.
Индекс на транспортните разходи (ИТР) е съотношението между
основните актуализирани разходи
(инвестиции + експлоатационни разходи + годишни отчисления върху
срока на годност на тръбопровода)
и транспортираните обеми газ.
От анализа на резултатите от
техническото и икономическото
проучване могат да се направят
следните по-важни заключения:
l оптималното проектно налягане
за магистрален (5000 км) газопровод
с високо налягане е около 14 МРа. Над
това налягане получените резултати не говорят за подобряване на
икономическите показатели. Опти-
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Фиг. 6. Инвестиционни и експлоатационни разходи за газопроводи с дължина от 5000
км с високо и ниско налягане
за 30.109 м3 годишно.

малният експлоатационен диапазон
на компресорната станция е от 10
МРа (на входа) до 14 МРа (на изхода),
коефициент на компресия 1,4;
l технологията с високо налягане
предлага по-ниски разходи за пренос
при различна пропускателна способност и нейната конкурентоспособност спрямо технологията с ниско
налягане се увеличава с нарастването на капацитета и придобива изключителни предимства при огромни обеми, надхвърлящи 15.109 стандартни куб. м годишно;
l за преносна система с дължина
5000 км технологията с високо налягане позволява да се спестят
транспортните разходи с 35% в
сравнение с обикновените технологии. Икономическите предимства на
технологиите с високо налягане се
състоят в това, че при определен
капацитет на системата с високо
налягане инвестицията е подобна на
инвестицията за система с ниско
налягане по отношение на магистралния тръбопровод, но се нуждае от
по- малко компресорни станции и поефективна експлоатация;
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Източник: Овергаз

l значителна част от спестявания-

та се дължи, благодарение на внедряването на висококачествена стомана - X80 по API 5L или еквивалента
на Х100 вместо традиционната X65
или X70 по API 5L.
Във връзка с аналитичните изводи от фиг. 5 на фиг. 6 е показана
цената на разглеждания газопровод,
която включва инвестициите за линейната част и компресорните
станции, плюс разхода на електрическа енергия и други експлоатационни разходи. Повече от 75% от

Източник: Овергаз

общите разходи за пренос под високо налягане се дължат на линейната
част. Ето защо въвеждането на висококачествени стомани и разумното преразглеждане на проектните
показатели, по-специално по отношение на изискването за минимална
дебелина на стената, ще допринесат за по-нататъшно намаляване на
инвестиционните разходи.
В тази връзка основната област,
към която са насочени изследователските и развойните дейности на
големите компании, има за цел първо
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Източник: Овергаз

Източник: Овергаз

да установи нова висококачествена
стомана – еквивалент на Х100, и
след това да провери способността
на избрания производител да отговори на строгите изисквания за издръжливост, заваряемост, якост и
други, които производителите на
тръби са възприели за такива стратегически газопроводи.

Изводи
Увеличаването на търсенето и
предлагането на газ в света е благоприятно условие за встъпването на
нови страни производители и потребители на газовия пазар, вследствие
на което се появява необходимостта от нови газопреносни системи (в
Близкия Изток, Централна Азия, Китай и Далечния Изток, на индийския
подконтинент и др.)
В този смисъл усилията в областта на технологиите е насочено към
следните въпроси:
l Намаляване стойността на инста-
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лациите за втечняване на природен
газ;
l Строителство на морски газопроводи:
- свръх дълбочини: DN > 20“ на дълбочина >2000 м.
- сурова среда: рисков геоложки терен, остър профил на морското дъно
l Пренос на газ под високо налягане
- високо налягане: 10.0 – 20.0 МРа на
сушата (или повече под вода)
- на далечно разстояние: от 3000 км
(под вода) до 7000 км (по сушата)
l Дебелостенни тръби с голям диаметър
- на сушата: от 48“ до 56“ ND; от 20
мм до 32 мм дебелина на стената;
- под вода: от 20“ до 32“ ND; от 30
мм до 50 мм дебелина на стената;
l Висококачествена стомана - API 5L
X 80 до еквивалента Х 100;
В заключение следва да се отбележи, че количественият анализ на
риска показва, че преносът на газ по
магистралните газопроводи с висо-

ко налягане и голяма пропускателна
способност може да се осъществява напълно безопасно, както показаха и проучванията.
На основата на анализа на статистиката за повредите по тръбопроводите за нефт и газ е възможно да
се направи заключение, че вероятността от повреда, е обратно пропорционална на квадрата на дебелина на
стената (δ -2) и право пропорционална на налягането (Р) и диаметъра на
квадрат (D2).
Ето защо тръбопровод с голям
диаметър и малка дебелина на стената, ако се експлоатира при ниско налягане, може да представлява по-голям риск от тръбопровод, работещ
при високо налягане, който има помалък диаметър и по-дебели стени.
Преносът на природен газ над
4000 км по газопроводи ниско налягане е по-малко ефективен от преноса на ВПГ, чрез танкери.
При магистралните тръбопроводи с високо налягане разстоянието
между компресорните станции е от
4 до 5 пъти по-голямо, отколкото
при тръбопроводите с ниско налягане. Затова преносът по тръбопроводите с високо налягане се очаква да
бъде икономически по-ефективен.
Като цяло, тръбопроводите високо налягане са реална конкурентоспособна технологическа възможност
на преноса с ВПГ и на разстояния над
4000 км.
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Ежегодно Овергаз
инвестира в
съвременни технологии
и най-нови модели
оборудване
Стойчо Илков, изпълнителен директор на "Овергаз Инженеринг" АД,
пред сп. Инженеринг ревю
Какви проекти в посока повишаване ефективността на работата сте реализирали в последните 2 години?
За „Овергаз Инженеринг“ АД е от изключително значение продуктите и услугите в каталога на компанията
да бъдат оптимално ефективни, защото единствено
тази политика резонира безспорно с потребностите и
изискванията на хората за комфорт и икономичност. За

да отговаря адекватно на тези критерии, компанията
непрекъснато подобрява качеството на своите продукти и услуги, като подсигурява безопасната и надеждната им експлоатация. Тази практика не е факт от последните 24 месеца, а е заложена в мисията на фирмата
от самото й основаване преди 20 години.
Кои са актуалните технологични тенденции
във Вашата област? С кои от тях може да се
похвали компанията?
Специалистите на „Овергаз Инженеринг“ АД боравят
с модерни технологии и специализирана механизация, а
материалите и оборудването, които екипите на компанията използват в работния процес, се доставят от
водещи фирми в този бранш и отговарят изцяло на
българските и европейските стандарти.
Пример за тази практика е съвременната апаратура
за заваряване на стоманени и полиетиленови тръбопроводи, която не само гарантира качество и надеждност,
но и позволява автоматизирано управление и контрол
на работата, както и документирана информация за заваръчния процес.
Друга модерна технология, която е неразделна част от
дейността на инженеринговото дружество и изцяло
отразява мисията му да се грижи за околната среда и да
осигурява безопасни условия на труд, е безтраншейното
(безизкопно) полагане на тръбопроводи. Тази технология
има както икономически, така и много социални преимущества пред открития способ. В някои случаи безизкопната система е единственият възможен и приложим метод при строителството, особено при натоварени градски условия, пресичане на реки и железопътни линии.
Кои са основните технологични предизвикателства пред компаниите от газовия сектор?
Какви са пътищата за тяхното разрешаване?
Като компания в областта на изграждането на инфраструктурни мрежи, едно от основните предизвикателства, което стои пред дружеството, е внедряването
на нови технологии, които адекватно и навременно да
отговарят на променящите се нужди на средата. При-
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оритет е непрекъснатият мониторинг на газопроводите, тяхната поддръжка, ремонт и профилактика. Така
компанията дава гаранция за сигурността на доставките на природен
газ до крайните потребители.
На дневен ред пред фирмата е
разширяването на газопреносната
инфраструктура в градовете, в които има вече изградена мрежа, но и в
населените места, до които все още
не достига синьо гориво. Ежедневната работа с колеги-проектанти е насочена към оптимизиране и прецизиране на съвместната колаборация,
тъй като от голямо значение при
строежа на газопроводите е самото
трасе – неговата проходимост, хидроложки и геоложки специфики.
Какви са краткосрочните Ви
инвестиционни планове? Какво е мястото на технологичната оптимизация в тези
намерения?
Към 2013-та над 2100 километра
газопроводи доставят синьо гориво
на клиентите на Овергаз в цялата
страна. Това число се увеличава с
всяка следваща година, което определя първо място за технологичната
оптимизация в инвестиционните пла-
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Създадена през 1993 година, "Овергаз Инженеринг" АД е най-голямата
частна инженерингова компания в газовия сектор у нас. Дружеството
изгражда газоразпределителни мрежи, преносни газопроводи и съоръженията към тях и е утвърден партньор в строителството на техническа инфраструктура като водопроводни и канализационни мрежи, оптични кабелни мрежи и други инженерни комуникации. "Овергаз Инженеринг"
АД извършва дейността си съобразно изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Инженеринговата фирма е и първият представител от газовия бранш
в България, който от 2000 година разполага със сертифицирани Система
за управление на качеството по ISO 9001, Система за управление на
околната среда на основа ISO 14001 от 2006-та, Система за управление
на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001 от 2010та, а миналата година компанията е сертифицирана и по SA 8000 Социална отговорност. Документите са издадени от международно признатата организация Lloyd’s Register Quality Assurance.
"Овергаз Инженеринг" АД е член на Камарата на строителите в България, Българската асоциация Природен газ, Българската търговско-промишлена палата, както и на технически комитети към Българския институт по стандартизация.

нове на Овергаз. Като най-голямата
частна газова компания в газовия сектор Овергаз се задължава да инвестира всяка година не само в съвременна технология и най-нови модели оборудване с по-висока ефективност, но
и в обучения за целия екип от специалисти, безкомпромисно качество на

услугите, които компанията предлага, оптимални решения, както и бърза
професионална реакция. 20 години покъсно "Овергаз Инженеринг" АД продължава да доказва, че усилията и инвестициите са винаги насочени в
посоката на стабилно развитие и качествена услуга без аналог.
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Непрекъснато
се стремим
към повишаване
ефективността
на работа
Милена Станчева, технически директор на Черноморска
технологична компания, пред сп. Инженеринг ревю
"Черноморска Технологична Компания" АД гр. Варна
е основана през 1993 г. и практически се насочва в
областта на инвестиционната дейност и търговията, свързана с разпределението на природен газ, със
спечелването на първия търг за град Търговище през
1994г.
През 2002 г. италианската компания АМГА става
мажоритарен собственик на "Черноморска технологична компания" АД.
През 2004 г. дружеството спечелва търговете и
получава 35-годишни лицензии от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за разпределение и снабдяване на природен газ на територията на район Добруджа и район Мизия.
През 2010 г. "ЧТК АД" получава лицензии за община
Хисаря и община Сопот.
Отново с решение на ДКЕВР през 2013 г. Община
Омуртаг се присъединява към обособена територия
Добруджа.
Структурата на "ЧТК" АД се управлява от централен офис в гр. Варна и локални офиси в градовете
Добрич, Търговище, Шумен, Плевен, Провадия, Белослав
и Луковит. "ЧТК" АД има изградени газопроводи с обща
дължина над 408 км. Общия размер на инвестициите,
които "ЧТК" АД е направила до момента възлизат на
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над 58 000 000 лева. Към днешна дата клиентите на
дружеството са 7880, от които 6925 битови.
Усилията на компанията са насочени към разширяване на съществуващите мрежи в населените места, където оперира дружеството и увеличаване броя
на домакинствата, използващи природен газ.
Дружеството снабдява с компресиран природен
газ, чрез технологията "виртуален газопровод" клиентите от гр. Тервел и Червен бряг.
"ЧТК" АД има две дъщерни дружества - "Черноморска Газова Компания" ЕООД и "Черноморска Компания
за Компресиран газ" ЕООД.
"Черноморска Газова Компания" ЕООД е с утвърдени позиции и е сертифицирана в областта на проектиране на газоразпределителни мрежи, сградни газови инсталации и съоръжения за ползване на природен
газ в жилищни, административни, обществени и офис
сгради и строителство и експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения.
Чрез "Черноморска Компания за Компресиран газ"
ЕООД се извършват доставки на компресиран природен газ към обекти, за които не е икономически целесъобразно изграждането на захранващ газопровод
поради отдалечеността им от съществуващата преносна или газоразпределителна мрежа.
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Кои са актуалните технологични тенденции във Вашата област? С кои от тях
може да се похвали компанията?
Може да се спомене създаване на
интелигентна система за дистанционно отчитане и развитието й
в бъдеще с унисон с европейските
изисквания и практики.
Какви са краткосрочните
Ви инвестиционни планове?
Планираме газификацията с компресиран природен газ на Велики
Преслав, Омуртаг, Сопот, Хисаря.
Какви проекти в посока повишаване ефективността
на работата сте реализирали в последните 2 години?
През последните 2 години стремежът на ръководството на компанията към повишаване ефективността на работа в дружеството
се осъществи в няколко направления: непрекъснато повишаване квалификацията на персонала чрез участие в различни курсове и тренировки; въведена е Информационна
система за управление на газоразпределителното дружество; подобри се контролът по отношение на
аварийно изтичане на природен газ
по протежение на линейните участъци от газопроводите и крановите възли с помощта на уред за установяване на утечки; закупен е
собствен транспорт за пренос на
компресиран природен газ, с което
се облекчи доставката и захранването на градовете с виртуален
газопровод.
Кои са основните технологични предизвикателства
пред компаниите от газовия
сектор? Какви са пътищата
за тяхното разрешаване?
Тук следва да се отбележат
сложните административни проИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l
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цедури: общинските администрации, които разполагат с прекомерна свобода и създавайки собствени наредби разширяват бюрокрацията и периодът за издаване на разрешения за строеж необосновано
се удължава. В редица нормативни
документи бяха направени поправки, съгласно които веднъж проведени процедури частично се повтарят (непрекъснато се изискват
нови по характер, но не и по
същност становища) и това вреди не само на нашата дейност, но
затормозва и дейността на други
институции, като РИОСВ, РЗИ, областни дирекции "Земеделие" и пр.
Необходимо е да се извърши цялостен преглед и оценка на нормативната база в енергийния сектор
и необосновано утежняващите клаузи да отпаднат, тъй като те поставят сериозна бариера пред разширяването на газовия сектор у
нас и навлизането на чужди инвеститори на пазара.
Друг аспект са слабите финансови възможности на крайните
ползватели на енергия. Затова според мен трябва да се въведе кредитиране при облекчени условия за потребители, които имат желание
да преминат към екологично чисто
гориво. Освен това държавата да
стимулира разширяването на газовия сектор чрез разумна ценова политика по отношение на природния
газ и дейността на лицензираните
дружества.
Какво е мястото на технологичната оптимизация в
тези намерения?
Действията по посока на постигане на по-добри резултати в областта на газоснабдяването на този
етап трябва да бъдат най-вече
организационни и са свързани с подобряване на връзките с държавните институции и с организациите
със сродна дейност.
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Промишлени осови
вентилатори
О

совите вентилатори са често
използвано решение за различни промишлени приложения поради постиганата от тях висока ефективност
и добрите им аеродинамични характеристики. Те са биват предпочитани при необходимост от преместване на големи количества въздух при
ниско налягане. При необходимост
осовите вентилатори могат да осигурят също и високо налягане и високи скорости на въздушния поток. Те
са широко използвани както във вентилационни инсталации, така и в
индустриално оборудване като охладителни кули, например.

Конструктивни
особености
Осовите вентилатори се отличават със сравнително проста конструкция, включваща основно два елемента – осово работно колело и кожух. Работното колело е с различен
брой лопатки, които обикновено варират от 2 до 12. Задвижването на
вентилаторите обикновено е посредством електродвигател, които е
вграден в самия вентилатор. Самото
работно колело обикновено се монтира на вала на електродвигателя. Характерно за този тип вентилатори
е, че потокът въздух, постъпващ във
въртящото се работно колело, не
променя направлението си на движение и то се запазва успоредно на оста
на въртене, поради което посоката
на движение на засмуквания и нагнетявания въздух съвпадат.
Осовите вентилатори в сравнение с другите конструкции вентилатори се отличават с редица предимства.
Сред тях, освен сравнително елементарна конструкция, е и високата
надеждност, която до голяма степен
се дължи на факта, че електродвигателите, използвани за задвижване на
вентилаторите, обикновено са оборудвани със защита от претоварване и намотките са с допълнителна
защита срещу влага. Широкото им
използване в промишлеността се

72

дължи и на постигания висок коефициент на полезно действие и на добрите им аеродинамични характеристики.
В зависимост от състава на преместваната среда, материалите от
които са изработени и предназначението им, осовите вентилатори
обикновено се подразделят на осови
вентилатори с общо и такива със
специално предназначение. Осовите
вентилатори с общо предназначение
обикновено са изработени от въглеродна стомана и се използват основно за придвижване на чист или нискозапрашен въздух и други невзривоопасни газове с температура до 40
°С, несъдържащи взривоопасни вещества, лепкави и влакнести материали. Ограниченията по отношение на
температурата на потока са свързани със запазване на подходящи условия за охлаждането на намотките на
електродвигателя, които биват обтичани от преминаващия поток.
Към осовите вентилатори със специално предназначение се отнасят
вентилаторите, използвани за транспортиране на взривоопасни и агресивни газове, вентилаторите за мини и
вентилаторите, използвани за тунелна вентилация, осовите вентилатори за охладителни кули, вградените в
технологично оборудване и други.

Взривозащитени и
противодимни осови
вентилатори
Осовите взривозащитени вентилатори са широко използвани за
транспортиране на газови взривоопасни смеси с температура до 40 °С,
несъдържащи лепкави вещества и
влакнести материали. Сред изискванията към пренасяните газовите потоци са и да не са корозионно агресивни към използвания материал за
вентилатора и да не съдържат прах
и други твърди примеси. За изработването им се използват различни
материали. Често корпусът е от
стомана, а лопатките на работното
колело са от алуминий, пластмаса и
други.

Противодимните осови вентилатори са предназначени основно за
отделяне на димни газове и за подаване на въздух в противопожарни
вентилационни системи. Основно
тяхно приложение е отвеждането на
отделящите се при пожар димни
газове, които не съдържат взривоопасни или лепкави вещества и влакнести материали.
Сред основните изисквания към
противодимните вентилатори е те
да могат да преместват въздушни
потоци с температура в диапазона
от 400 до 600 °С. Обикновено е необходимо противодимният вентилатор да е в състояние да изсмуква
димни газове с температура от порядъка на 400 °С в продължение на
120 минути. При температура на
димните газове от порядъка на 600
°С е необходимо да осигури безпроблемно изсмукване за период не помалък от 90 минути. По отношение
на околната среда противодимните
вентилатори обикновено следва да
са устойчиви на вариации на температура в диапазона от -40 до +40 °С.
Този диапазон се съобразява с конкретните климатични условия.
Използването на противодимни
вентилатори позволява при възникване на пожар бързо, лесно и ефективно да се контролира разпространението на дима и да се организира
неговото своевременно отвеждане.
Тези вентилатори намират приложение както в противодимните вентилационни инсталации на промишлени
и производствени сгради, така и при
изграждането на подобни инсталации в административни, обществени и жилищни сгради. Добре е да се
има предвид обаче, че противодимните вентилатори не са подходящи
и за преместване на корозионно агресивни въздушни потоци, които
биха могли да предизвикват ускорена корозия на материала. Не е желателно използването им и за въздушни потоци, съдържащи взривоопасни
вещества, както и лепкави и влакнести материали.
Осовите вентилатори, предназна-
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чени за подаване на въздух в помещенията, се използват
за създаване на надналягане и предотвратяване на проникването на дим в стълбищните клетки и в асансьорните шахти, което дава възможност за евакуация на
хората при пожар.

Вентилация на подземни мини и
транспортни тунели
Осовите вентилатори се използват и за осигуряване
на добра вентилация в подземни мини. Сред изискванията
към конструкцията на вентилаторите, използвани за
местна вентилация на подземни мини, е те да са взривобезообапсни, компактни и с малко тегло. Необходимо е да
осигуряват устойчива работа в широк диапазон от изменение на дебита въздух, да са лесни за обслужване и мобилни. Вентилаторите, използвани за подаване на пресен
въздух в близки до повърхността галерии, обикновено се
монтират на повърхността и осигуряват цялото количество въздух, преминаващо през вентилационната мрежа.
Вентилаторите, използвани за вентилиране на автотранспортни и железопътни тунели, са предназначени
основно за отвеждане на отделящите се в процеса на
експлоатация на тунела вредности като топлина, влага,
прах и газове. Също така те поддържат в тунела необходимите метеорологични условия и химичен състав на
въздуха.
Все по-широко приложение при вентилацията на тунели се използват струйни вентилационни системи, базирани на реверсивни струйни вентилатори. Струйните
вентилатори представляват аксиални вентилатори със
свободна входяща и изходяща част. Те се поставят на
тавана или в ниши в горната част на тунела. Реверсивните струйни вентилатори променят автоматично по-
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соката на действие в зависимост от посоката на естественото въздушно течение в тунела. Разполагат се в
групи от 1 до 4 броя в едно напречно сечение.
За градски тунели изхвърлянето на замърсения въздух
често се реализира с големи осови вентилатори, разположени в близост до изхода в смукателни въздуховоди,
като по този начин се постига поддържане на емисиите
от вредни вещества на изхода в приемливи нива. За подълги тунели с надлъжната вентилация по-често се използва секционна надлъжна вентилация. В този случай
дължината на тунела е подразделена на няколко секции.
В края на всеки сектор замърсеният тунелен въздух се
изхвърля през тръби с помощта на аксиални вентилатори и в същото време се подава свеж въздух в съседната
секция. С тези мерки може да бъде по-добре контролиран
и възникнал огън в тунела.
Струйните вентилатори все по-често са използвани и
при вентилацията на подземни паркинги и гаражи. Според
специалисти при добро проектиране на системите струйните вентилационни системи могат да се използват не
само за вентилиране на въглероден оксид и изсмукване на
пушек, но и за насочване на дима в случай на пожар.

Използвани методи за регулиране на
дебита
Параметрите, характеризиращи работата на един
вентилатор, са добре познати и включват дебит (обемен дебит), ефективна (полезна) мощност, консумирана
мощност, динамично налягане, статично налягане, пълно
налягане. За всеки вентилатор дебитът се определя еднозначно от работната му точка. В практиката обаче
често се налага дебитът на вентилатора да бъде променен.
Регулирането на дебита на при осовите вентилатори
обикновено е чрез изменение на честотата на въртене
на работното колело, посредством промяна на ъгъла на
лопатки на работното колело, чрез промяна на ъгъла на
лопатките на направляващия апарат, чрез дроселиране.
Дроселирането е метод, който се счита за не особено ефективен. Той е лесно приложим, но води до хидравлични загуби.
Регулирането на дебита посредством промяна на ъгъла
на монтаж на лопатките на работното колело е често
използван метод. Използването му в практиката се определя от икономичността и безопасността при работа.
Постига се сравнително добро регулиране при запазване
на добро К.П.Д. В този случай обаче е необходимо конструкцията на вентилатора да позволява изменение на ъгъла
на монтаж на лопатките. На практика изменението на
ъгъла обикновено варира в граните от 15 до 45о.
Регулирането на дебита чрез промяна на ъгъла на
лопатките на направляващия апарат е широко използван метод за управление на вентилатори с фиксиран ъгъл
на лопатките. Той се счита за сравнително ефективен
метод, тъй като се достига значително изменение на
консумираната от вентилатора енергия. Добре е да се
има предвид обаче, че използването на този метод на
регулиране се счита за подходящо при достатъчно голям ъгъл на монтаж на лопатките на работното колело,
обикновено над 30о. При малък ъгъл ефектът от регулирането рязко намалява.
Регулирането посредством изменение на честотата
на въртене на работното колело се приема за един от
най-икономичните методи. Той обаче е сравнително рядко използван в практиката поради трудното му реализиране.
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Системи
за дезинфекция на
питейни води
с хлор
Х

лорът е сред най-широко използваните дезинфектанти в световен мащаб при обработката на
вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване. Сред основните причини за това са високонадеждното бактерицидно действие,
лесното прилагане и икономичността. Той е изпитано средство при
борба с патогенните микроорганизми и осигурява необходимото качество на водата във водоснабдителните системи. Използването му в
процеса на водоподготовка позволява успешно да се контролира
развитието на бактерии в системите. Хлорът е високоефективен
оксидант и дезинфектант и при
ниски нива на концентрация успешно унищожава по-голямата част от
микроорганизмите. Сред посочваните предимства на хлора е и дългот-
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райното му действие. От друга
страна, все по-често се повдига
въпросът за образуването на потенциално вредни за организма, странични продукти при хлорирането. В
тази връзка в много държави процесът на хлориране в пречиствателните станции търпи известни промени с оглед максимално ограничаване на рисковете, свързани с образуването на странични продукти и
предаването на нежелан вкус и мирис на хлор на пречистената вода.
В България, съгласно Наредба № 2 от
22 март 2005 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, с която се определят техническите изисквания
при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкции, преустройства и/или
основни ремонти на съществуващи
водоснабдителни системи, при централно водоснабдяване водата за

питейно-битови нужди задължително се дезинфекцира с хлор-газ, натриев хипохлорид, озон или хлорен диоксид.

Особености на
дезинфекцията
на водата с хлор
Принципно изборът на метод за
обеззаразяване на питейната вода
за всеки конкретен случай се определя, като се вземат предвид редица фактори. Сред тях са потреблението и качествените показатели
на обработваната вода, изискванията към водата, ефективността на
предварителното пречистване. Влияние оказват и условията на доставка, транспорт и съхранение на реагентите, както и технико-икономическата оценка, възможността за
автоматизация на процеса на водоподготовка и механизацията на трудоемките дейности, надеждността
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на избрания метод за обеззаразяване на водата в конкретните условия.
В практиката обеззаразяването и пречистването на
водата чрез процеса хлориране обикновено се осъществява посредством използването на течен хлор, препарати, съдържащи активен хлор (натриев и калциев хипохлорит, хлорен диоксид, хлорамин), а така също активен
хлор, получен по метода на електролиза в мястото на
потребление. Използването на един или друг реагент
определя съответстващото апаратурно оформление на
процеса и има свои съпътстващи технологични и екологични проблеми.
Например елементарният хлор се счита за много
ефективен при отстраняването на голяма част от патогенните организми. Обикновено използваният за дезинфекция на водата хлор се съхранява в течно състояние. Добре е да се има предвид, че за ефективно отстраняване на патогенните организми е необходимо след
инжектирането на хлора във водата да се осигурят условия за доброто им смесване и достатъчно време за
контакт. Самото действие на хлора се основава на неговото разтваряне във водата и образуването на хипохлорна киселина (HCIO), която всъщност се явява реалният дезинфектант, който прониква през клетъчните
мембрани и ги разгражда, като разрушава метаболизма
на микроорганизмите.
Използваният за дезинфекция разтвор на натриев
хипохлорит се счита за подходящ за случаите, в които
е необходимо да се обработи малко количество вода.
Негово предимство е по-лесната му поддръжка, но, от
друга страна, той е силно корозионно агресивен. Също

така натриевият хипохлорит се разлага, поради което
не се препоръчва съхраняването му повече от един месец. Мястото, на което се съхранява, е необходимо да
бъде сухо, тъмно и студено. Обикновено преди да се
подаде към водоснабдителна тръба, той се смесва с вода,
след което чрез помпа се подава към тръбата в точно
определено количество.
Хлорният диоксид осигурява дълготрайна дезинфекция
на водата и предотвратява повторната поява на микроби. Също така процесът на стерилизиране с хлорен
диоксид не оставя никакво усещане за вкус или мирис.
Той се явява ефективно средство за борба с бактерията
Легионела и предотвратява образуването на биофилм и
корозия на тръбопроводните системи.
Освен като основно средство за обеззаразяване на
водата, хлорът може да бъде използван и в процеса на
предварителна подготовка.

Предварително хлориране
Прилага се при много замърсени води, преди другите
методи за обработка. В този случай се използват високи дози хлор, без това да бъде последвано от дехлориране, тъй като при последващите процеси на обработка
излишният хлор се отделя напълно.
При обработката на питейната вода с хлор се използват различни техники, включващи хлориране до контролна точка, минимално хлориране и супер хлориране/
дехлориране. Хлорирането до контролна точка е метод,
при който дозата на хлора е достатъчна за бързото
окисляване на всичкия амонячен азот и остава достатъчно количество свободен хлор за защита от повторно
заразяване. При супер хлорирането се добавят големи
количества хлор, при което се постига бърза дезинфекция. Прилага се в случай, когато нивото на бактериите
е променливо или времето за престоя на водата в съда
за съхранение е недостатъчно. След супер хлорирането
е необходимо излишният хлор да бъде отстранен с оглед
запазване на вкусовите качества на водата.
При добро качество на водата се прилага минимално
хлориране, при което прибавянето на неголямо количество хлор осигурява достатъчна концентрация във водата.
Съгласно Наредба 2 работната доза хлор за дезинфекция на водата се определя чрез технологични изследвания. Когато такива изследвания не са извършени, тя се
определя, както следва: от 2 до 3 mg/l – за филтрирани
повърхностни води; от 0,7 до 1 mg/l – за подземни води.
Минималното контактно време за дезинфекция на
водата и количеството на остатъчния активен хлор се
определят в съответствие с нормативните изисквания
за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изисквания към хлораторните станции
Според посочените в Наредба 2 изисквания хлораторните станции и складовете за хлор се разполагат на
разстояние не по-малко от 150 m от жилищни и производствени сгради във или извън урбанизираните територии съгласно изискванията за здравна защита на населените места, като се отчита розата на ветровете
и се предвижда обезвреждане на аварийно изпуснатия
хлор.
При проектирането на хлораторните станции за
втечнен хлор е добре да се има предвид, че те се про-
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ектират най-малко с: апаратно помещение за хлораторни апарати;
входно антре, в което се поставят
шкафове със защитно облекло, медикаменти за долекарска помощ и
фонтан за питейна вода; разходен
склад за бутилки и/или варели; склад
за съхранение на експлоатационен
запас в продължение на 15 - 30 дни
в зависимост от категорията на
водоснабдявания обект; помещение
за хлоромер и контактен резервоар, когато се предвижда автоматично регулиране на дозата на хлора; помещения за съоръженията за
обезвреждане на аварийно изпуснат
хлор без пряка връзка с останалите
помещения в хлораторната станция.
Необходимо е при проектирането
на хлораторни станции да се осигурява връзка между апаратното помещение за хлораторни апарати и разходния склад през входното антре.
Не се допуска директна връзка на
апаратното помещение, разходния
склад и входното антре с останалите помещения в хлораторните станции.
Хлораторните станции, разположени в обща сграда с други съоръже-
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ния на пречиствателната станция,
се отделят посредством плътна
стена без строителни отвори.
Не се допуска проектиране на хлораторни станции и складове за хлор
в помещения под нивото на терена.
Резервното технологично обзавеждане на хлораторните станции
включва: до два работни хлоратора
– един резервен хлоратор; при повече от два работни хлоратора – два
резервни хлоратора.
Тръбопроводите за втечнен и газообразен хлор и хлорна вода се
проектират хлороустойчиви и с
възходящ наклон 0,01 към хлораторния апарат.
Хлоропроводите се проектират
на конзоли в помещенията, а извън
сградата – на естакади, като се осигурява защитата им от пряко слънчево нагряване.
Хлоропроводите се оразмеряват
за три пъти максималното оразмерително количество хлор, както
следва: от 2,5 до 3,5 m/s - за газообразен хлор, и 0,8 m/s – за втечнен
хлор, при работно налягане не помалко от 1,6 МРа и при налягане за
изпитване 2,3 МРа.
При паралелна работа на два или

повече хлоратора тръбопроводите
за хлорна вода се свързват посредством резервоар без прекъсване на
потока.
В помещенията на хлораторните
станции за втечнен хлор се осигурява известителна звукова и/или
светлинна сигнализация при аварийно изтичане на хлор от съоръженията.
Допуска се изпускане на отпадни
води от апаратното помещение,
разходното помещение и антрето
на хлораторната станция само ако
това не води до замърсяване на околната среда. В противен случай преди изпускането на отпадни води се
използва неутрализиращ реагент.
Хлораторни станции, работещи с
хлорни съединения, се проектират
със следните помещения: хлораторно помещение, в което се поместват реагентните съдове и дозаторите; склад за хлорни съединения;
антре.
Работата на всички инсталации
за дезинфекция на водата се автоматизира напълно, като се синхронизира с работата на водопровода,
помпените станции или пречиствателната станция.
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Проведе се
Вода София 2013
По традиция паралелно със специализираната изложба бе
организирана богата съпътстваща програма
От 29 до 31 май т. г. в Интер Експо Център, София се проведе 7-ото издание на международната
специализирана изложба Вода София.
"Целта на тазгодишното издание бе да се представят отново ефективни технологии за вододобив, за пречистване на питейни и отпадни води, за
водоснабдяване, за измерване, регулиране и анализ",
споделиха организаторите. "Очакванията ни за силен интерес и през тази година към участниците и
техните експонати се изпълниха, имайки предвид
актуалността на тематиката както за нашата
страна, така и в световен мащаб. За това спомогна и богатата съпътстваща програма в дните на
изложбата", допълниха те.
Паралелно с изложбата Българската асоциация
по водите (БАВ) проведе петата международна
конференция Булаква в рамките на първия ден - 29
май.
Основна тема на форума бяха инвестиционните

приоритети в българския воден сектор, а акцент
бе поставен върху стратегията за управление и развитие на бранша в България.
В рамките на мероприятието бяха обсъдени регионални генерални планове и параметри на предстоящи проекти от ОП Околна среда за периода от
2014 г. до 2020 г. Специално внимание бе отделено
и на въпросите за язовирното строителство и експлоатацията.
По традиция паралелно с Вода София се проведе
и 42-рата международна специализирана изложба
Булконтрола за контролно-измервателна апаратура, на която е посветен репортаж в настоящия
брой на сп. Инженеринг ревю.
За да представим по-пълно провелото се издание
на изложението, публикуваме коментари, касаещи
участието, представените продукти и впечатленията на някои от фирмите-участнички в тазгодишната Вода София.

Представихме
помпи и помпени
групи с честотно
регулиране, които
управляват гъвкаво и
ефективно една или
няколко помпи в
система
Акцентът в представянето ни
бяха помпи и помпени групи с честотно регулиране, предназначени да управляват максимално гъвкаво и ефективно една или няколко помпи в система. Наред с икономиите от ел.енергия тези помпени системи на
LOWARA са изключително потребителски ориентирани и лесни за монтаж, пуск в експлоатация и поддръжка.
По отношение на участието ни
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стоящи и бъдещи потенциални
клиенти.
Петя Русинова,
управител на Аквастарт

в изложбата - основният ефект,
който очакваме при такива наши
участия, е директният контакт
с технически специалисти, директно отговарящи за помпени системи. Даваме си сметка, че във
века на Интернет технологиите
е трудно да бъдат привлечени желания голям брой посетители-специалисти. Въпреки това смятаме,
че участието ни в изложението
беше от полза за много наши на-

Пресите
за обезводняване
Volute извършват
директно третиране
на утайки и могат
да работят автономно
24 часа
В рамките на тазгодишното издание на Вода София, което се проведе от 29 до 30 май в Интер Експо Център, София представихме разнообразно оборудване и технологии
за пречистване на води. Чешката
компания Amcon Europe е дъщерно
дружество на японската Amcon.
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тора повече от 30 години и е продала повече от 900 преси за обезводняване на клиенти в САЩ, Канада, Европа и целия свят през последните 10 години, откакто те са
разработени.
Amcon Europe

Сред продуктите на щанда на
нашата компания бяха пресите за
обезводняване Volute, които извършват директно третиране на
утайки и могат да работят автономно 24 часа в денонощието.
Другата представена серия преси за обезводняване на утайки - ЕS,
се отличава с вградената зона за
сгъстяване, която премахва нуждата от използване на отделен
сгъстител, пространства за съхранение на утайката или отделни инструменти за дозиране.
За нас е важно да се подчертае,
че компанията Amcon работи в сек-
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На щанда ни
тази година бе показан
винтов компресор
за ниско налягане
с честотно управление
Atlas Copco
ZS37+VSD
Тази година представянето ни
на изложението Вода София беше
ориентирано към компресорна
техника за оборудване на пречиствателни станции за отпадни
води (ПСОВ). В тези пречиствателни станции компресори се използват основно за обогатяване с кислород на басейните за биологично
пречистване на водата. Тези машини са основният консуматор на

електроенергия и това е причината все по-широко да се използват
съвременни високоефективни технологии за компресиране на въздух.
Atlas Copco разполага с пълна гама
винтови компресори за ниско налягане, турбокомпресори за ниско
налягане и компресори с честотно управление и променлив капацитет. Благодарение на високата
ефективност на тези компресори,
приложението им допринася за намаляване на консумацията на електроенергия с до 35%. Продуктът,
изложен на щанда, беше винтов
компресор за ниско налягане с чес-
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Към днешна дата
представляваме
над 10 производителя
на решения за
пречистване
на води

тотно управление Atlas Copco
ZS37+VSD.
Данчо Данов,
мениджър продажби
Компресорна техника,
Атлас Копко България

Tornado 2 е
идеално решение
за транспортиране
на води и
утайки
В тазгодишното си представяне на изложението Вода София Евротех акцентира върху новия модел ротационна лобова помпа
Tornado 2 на NETZSCH Pumps and
Systems.
Новият еталон за лобови помпи
Tornado 2 е идеално решение за
транспортиране на води и утайки. Помпите достигат дебити от
8 до 119 m3/h, налягане до 10 bar
и температурен диапазон до 100
градуса. Притежават компактна
конструкция с интегриран двига-
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тел, без необходимост от редуктор и рама. Цялостното обслужване на помпата се извършва на
място, отпред, без разкачване на
помпата от тръбопровода или
двигателя.
На щанда на компанията всички
наши клиенти и посетители получиха подробна информация за предлаганите модели помпи от нашите
представители, както и от партньорите ни от ANDRITZ Separation,
NETZSCH Pumps and Systems и DPPumps.
Евротех

Както вероятно посетителите
са забелязали на щанда ни, акцентът тази година беше представянето на нашия набиращ сила
отдел за "Пречистване на питейни и отпадъчни води". Той е най-новият отдел в Индустриал Партс –
на малко повече от година, но един
от най-активно развиващите се.
Към днешна дата представляваме
над 10 производителя на решения
за пречистване на води, включващи:
съоръжения за механично пречистване – груби, фини решетки, комбинирани устройства, пясъкозадържатели, мазнинозадържатели и
др.; самопочистващи филтри и филтриращи системи; транспортни
системи – лентови транспортьори, шнекови транспортьори; съоръ-
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ление, тенденцията е да става все
по-малко откъм присъствие на
фирми, но така ще могат да се отличат още по-добре сериозните
компании.
Мирослав Марков,
управител на
Индустриал партс

жения за обезводняване на утайки филтър преси и центорфуги; системи за приготвяне и дозиране на
реагенти; комплексни решения за
пречистване - модулни пречиствателни станции за питейни (вкл.
обезсоляване), отпадъчни, сиви и
производствени води; решения за
пречистване на индустриални отпадъчни води и инфилтрат от депа
за отпадъци.
На изложението бяхме заедно с
един от нашите доставчици от
Холандия – HAUS. Искахме да представим техния основен продукт,
резултат от 60 години инженеринг
и know-how – центруфуга за обезводняване на биологични утайки.Този
високотехнологичен продукт се характеризира с оптимизиран дизайн,
изключително качествени материали от неръждаема стомана, независимо задвижване от 2 мотора, управление с PLC и интеграция към
SCADA.
Според нас качествените продукти и отличното обслужване и сервиз ще бъдат все по-ценени от професионалистите в България. Поради
това съм убеден, че занапред все почесто ще се говори за решенията
за пречистване на води на Индустриал Партс.
Ние участваме за седма поредна година във Вода София и по мое
мнение това е едно от най-професионалните събития за нашия
бранш на територията на страната. Видяхме се с голяма част от
нашите партньори, клиенти и
дори международни доставчици.
Имахме интересни запитвания и
запознанства, така че мисля, че
беше полезно изложение. За съжа-
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Акцентирахме върху
ролята на Кселекс
като комплексен
доставчик на
оборудване за ПСОВ
Кселекс е редовен участник в изложбата Вода София. За това издание решихме, че ще бъде полезно да
покажем фирмата като наистина
комплексен доставчик на оборудване за ПСОВ с акцент върху някои специфични процеси - UV дезинфекция на
пречистените води и системи за
дозиране и смесване на вар с утайките.
На щанда на компанията посетителите имаха възможност да обсъдят интересуващите ги въпроси
със специалисти от страна на производителите - Berson (Холандия) и
Sodimate (Франция).

Ние сме участник на Вода София,
за да бъдем полезни преди всичко на
нашите настоящи и бъдещи клиенти. В рамките на изложението проведохме доста срещи и разговори с
представители на проектантски,
строителни и ВиК дружества, но
очаквахме повече специалисти от
общините, където се работи по проекти за подобряване на ВиК структурата.
Тодор Стефанов,
управител на Кселекс

ПроСтрийм
Интегриран сервиз
e нова стратегическа
услуга за
професионална
индустриална
поддръжка
В рамките на провелото се между 29 и 31 май т. г. специализирано
изложение Вода София ПроСтрийм
Груп представи най-новата си дейност - Интегрирано сервизно обслужване на предприятия в индустриалния и ВиК сектори.

ПроСтрийм Интегриран сервиз
e нова стратегическа услуга за професионална индустриална поддръжка и компетентно партньорство, която фирма Прострийм Груп
предлага на клиентите си. ПроСтрийм Интегриран сервиз спомага за повишаване на качеството,
надеждността и ефективността
на работата чрез прецизен подбор
на точните услуги, от които потребителите се нуждаят. Те
включват доставка на оборудване,
супервизия, контрол на качеството, мониторинг на състоянието,
анализ на ефективността, както и
всички други дейности, необходими
за осигуряване на нормална и надеждна работа на производствения
процес.
На щанда на компанията бяха изложени каталози и мостри на
VIBXPERT II - уред за вибродиагностика, VIBCONNECT RF - онлайн система за мониторинг, модулни резервоари със стъклено покритие на
Permastore и други.
ПроСтрийм Груп
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Технологии за прахообразни материали удобни, ефективни, универсални
KOMAGE Gellner Maschinenfabrik KG е машиностроително предприятие с традиции
от 1908г., специализирано в производството на машини и линии за пресоване на
прахообразни материали, както и на съоръжения за съхраняване на гранулата, системи за пълнене, устройства за почистване,
устройства за подготовка на материала,
технологии за измерване и дозиране, адаптери, инструменти.

СЕРИЯ К - механични преси с
усилие 50-500 kN
Автоматични преси със стабилна конструкция с ексцентриково горно задвижване и интегрирана автоматична система
за контрол на качеството; Възможност

за вграждане на различни адаптерни системи; Настройка на пресоването по височина и плътност; Абсолютна синхронизация между хода на щосела и матрицата;
Специфични технологии за пълнене съобразени с характеристиките на продукта и
автоматична корекция; Лесни за работа и
техническа поддръжка.

СЕРИЯ S и СЕРИЯ KНА
/с адаптер за пресоване в няколко равнини/ - хидравлични преси с CNC-управление и усилие 50-12 000 kN.

KOMAGE MEGA +, алтернативно без адаптер; Висока точност на позициониране и
повторяемост (+/-0.01 mm); Без необходимост от допълнителна механична обработка на получения детайл; CNC - регулиране усилието и скоростите на пресоване по
всички оси заедно и по отделно; Постигане на енергийна ефективност чрез хидравлично управление на мощността;

не на щосела и серво-хидравлично задвижване на матрицата; Компактни решения
с херметично защитена от прах конструкция; Без механични настройки;Генератор на програми KOMPART; Технологии
със сменяеми адаптери; Автоматична корекция на пълненето; Пресоване по височина и плътност; Висока енергийна ефективност и рентабилност.

СЕРИЯ S-XT

СЕРИЯ KFMA

Високо точни хидравлични бързодействащи преси усилие на пресоване 50-500 kN
Устойчива четиколонна конструкция с
предварително натегната рама; Стабилно водене на горния,долния и централния

Хибридни преси с CNC-управление и усилие 200-2 500 kN; Механично-хидравлични
високо производителни преси; Двукривошипно задвижение на щосела; Избор на програми и настройки за всички оси и инструменти; До 12 хода/мин. с CNC управление
на осите; Минимален допуск на произвежданите детайли; Без необходимост от допълнителна механична обработка; Технологии на пълнене и пресоване съобразени със
спецификите на продукта; Използване на
адаптер: KOMAGE MEGA; Устойчива четиколонна конструкция с предварително натегната рама; Висока точност на позициониране (+/-0.01 mm); Висока точност на
повторяемост (+/-0.001 mm); Автоматична корекция на пълненето; Снемане и подреждане до 23 хода в минута; Подреждане
на плочи синтероване; Почистване и обрязване на детайлите; Почистване на инструментите; Измерване и претегляне на
пресованите детайли; Различни системи за
снемане на пресованите детайли - захващане, засмукване, завъртане и др.; Индивидуални решения за пресоване и траспортиране; Могат да се комбинират в технологични линии с други машини и технологии
на пресоване;

поансон; Работи без адаптери - използват
се устройства за бързо затягане на инструментите (например, Erowa, System 3R);
Устройства за бърза смяна плочите на
матриците; KOMAGE модулна система за
пълнене; В режим реално време
Pick+Place+Stack; Автоматично претегляне
на готовия детайл за корекция на предварително зададените параметри на пресоване по време на производствения процес;
Висока точност на повтаряемост на ходовете (+/-0.004 mm); Висока точност на
позициониране (+/-0.0025 mm); Специални
разработки за волфрамов карбид и за дентална керамика.

СЕРИЯ КМА
Бързодействащи високо точни авто-

Устойчива четиколонна конструкция с
предварително натегната рама; CNC-програмируеми поансони до 10 за СЕРИЯ S и до
12 за СЕРИЯ KНА; Технологии на пресоване
съобразени със спецификите на продукта;
С адаптер за пресоване в няколко равнини
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матични хибридни преси(до 70 хода в мината) с CNC-управление и усилие 200-2
500 kN; Двукривошипно горно задвижва-

•24-часов сервиз;
•24-часово обслужване на клиентите;
•24-часова телефонна техническа
поддръжка;
•Резервни части на склад;
•Техническа поддръжка;
•Ремонт;
•Обучение;
•Основен ремонт;
•Проверка и тестване на машините;
•Модернизация на механични, хидравлични и хибридни системи за пресоване;
•Повишаване на производителността на
машините;
•Обновяване и модернизация на системите за контрол и управление в съответствие с най-новите тенденции;

ЛД ООД, тел.: 02/ 931 97 30

www.ld-gmbh.com
www.komage.de
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механични системи

Металокерамични
изделия - част I
С

интероването е метод широко използван за производството на
изделия от прахообразни материали.
Основава се на атомната дифузия,
която се получава във всеки материал при температура над абсолютната нула, като при високи температури процесът е много по-интензивен. Тъй като температурата при
синтероване (спичане) не трябва да
достига точката на топене на материала, този метод е подходящ за
получаването на изделия от материали с изключително високи точки на
топене като волфрам и молибден.
Методите на синтероване и
свързаните с тях процеси за получаването на изделия и конструкционни
детайли от метални прахове или от
смеси от тях с неметални пълнители чрез формоване и изпичане са известни като прахова металургия
(Powder Мetallurgy). Най-често при
производството на конструкционни
изделия това наименование се
свързва с понятието металокерамика и изделията се наричат металокерамични. В по-тесен смисъл металокерамиката представлява изкуствен материал във вид на хетерогенна композиция от метали или
сплави с неметали (керамика).

Праховата металургия
Основни процеси на праховата
металургия са получаването на метални прахове, тяхното смилане и
смесване, формоването (пресоването) на заготовките и тяхната термична обработка - спичане. Температурата на термичната обработка
се подбира в зависимост от химическия състав на праховете и предназначението на изделието, но необхо-
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димо условие е тя да е по-ниска от
температурата на топене на материалите. В резултат се получава
спичане на праховете и необходимата механична якост на заготовките.
При спичането заготовките се свиват, но се спазва строго подобие на
първоначалните форми. За разлика
от изделията, получени по метода
на леене, при тези, получени по метода на праховата металургия, не се
получава разслояване на метала и не
възникват напрежения в определени
зони. Най-общо, по този метод се
получават детайли със сложна конфигурация, от труднотопими метали, изделия със зададена равномерна
пористост. Има възможност за съчетаване на метални и неметални
материали.
Сред основните предимства на
праховата металургия са ефективност на производствените разходи
и получаване на изделия с уникални
свойства.

Производство на
конструкционни детайли
със сложна форма
Ефективността на разходите е
основна причина за избора на праховата металургия за масово производство на конструкционни детайли със
сложна форма. В сравнение с традиционните методи и технологии в
металообработването, с използването на възможностите на праховата металургия се постигат значителна икономия на енергия, висока
степен на използваемост на материала и по-малко производствени
етапи до окончателното получаване
на изделието. Тези предимства са
съчетани с възможност за получаване на прахово-металургични изделия
със сложна конфигурация и висока

Дискове за триещи съединители с покритие от металокерамичен фрикционен
материал.

точност на размерите, като значително намаляват или изцяло отпадат редица механични обработки.
Използваемостта на материала
за получаване на готовото изделие
при праховата металургия средно е
над 95% от първоначалната суровина и е по-добра от тази на използваните конкурентни процеси.
Сред предимствата на праховата
металургия е и намалената енергоемкост на производството, която
за повечето детайли за автомобилостроенето например е над 50%. За
ниската себестойност на продукцията допринася и високата степен на
автоматизация на производствените процеси и постиганата висока
производителност.
Придаването на специфични свойства при обработка на материалите по метода на праховата металургия е благодарение на възможността някои характеристики на материала (например комбинация от химически съставки, контролирана микроструктура, твърдост, порьозност и
др.) да бъдат лесно получени чрез
подходящ избор на прахове и параметри на процеса, което е трудно, а
понякога и невъзможно, с други производствени технологии.
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Втулки за металокерамични плъзгащи лагери.

Технологията за получаване на
прахово-металургични изделия обаче
налага и някои ограничения. Има няколко критерия, определящи възможността дадено изделиe да бъде получено по метода на праховата металургия. Сред тях са:
l Количество произведени детайли.
Добре е да се има предвид, че постигането на висока ефективност на
разходите е възможно само при производството на големи количества,
тъй като разходите за инструментална екипировка и производствени
настройки са значителни. Високи са
и капиталовите разходи за самото
оборудване (пресформи, преси, пещи).
За рентабилно се счита производство от порядъка на най-малко десетки хиляди детайли годишно.
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Металокерамични конструкционни детайли.

l Ограничаване на размерите и масата на изделието. В сравнение със
стоманени заготовки от ламарина,
пръти, профили и отливки, използвани в много конкурентни процеси, използваните в прaховата металургия
метални прахове са сравнително
скъпа суровина. По тази причина се
счита подходящо предимно производството на сравнително малки и леки
детайли, където материалните разходи са сравнително малък процент
(до около 20%) от общите разходи
за производството.
l Ограничение на площта на изделието. Определя се от необходимото
налягане за пресоване и използваните за тази цел преси, чието усилие
практически е не повече от 1000
тона.

l Ограничения в геометрията на де-

тайла. Технологията на осово пресоване на праховете във матрици определя праховата металургия като
подходяща за получаване на детайли
с призматична форма и неограничена сложност в две измерения (радиално или в плоскостта на пресформата). Много по-ограничени са
възможностите за получаване на
сложни форми в третото измерение
– аксиално или по дебелината на изделието.
В някои случаи прахово-металургичните изделия имат по-висока крехкост и по-ниски механични качества
в сравнение с плътната стомана.
Статията продължава
в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.
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Бутални ротационни
помпи и хидродвигатели
Част 3. Видове и характеристики на аксиално-бутални машини.

П

ри аксиално-буталните машини
цилиндрите са разположени съосно
или под малък наклон спрямо оста на
блока. Това е най-разпространеният
вид машини в хидравличните системи за задвижване и това се обуславя
от редица фактори. Тези машини
притежават най-добрите габаритни
и тегловни характеристики от всички хидравлични машини. Тегловният
им показател достига 0,5 – 0,6 kg/
kW. Работното налягане е до 42 МРа.
Те са високооборотни - нормално до
около 5000 min-1 , но съществуват
конструкции и до 25 000. Имат висок общ к. п. д. - до 95%. Притежават голям диапазон на регулиране по
отношение на честотата на въртене - при постоянно натоварване достига 1:1000. Експлоатационният
срок е голям - 12 000 часа. Експлоатационните разходи са ниски и
срокът на откупуване е кратък. Броят на цилиндрите обикновено е 7 - 9.
Работният обем е от 5 до 1000 cm3.
Съществуват две разновидности
на аксиално-буталните хидравлични
машини - машини с наклонен цилиндров блок и машини с наклонен диск.

Машини с наклонен
цилиндров блок
Типична конструкция на машина с
наклонен цилиндров блок е показана на
фиг. 1. Оста на блока 3 е под наклон
α спрямо задвижващия вал 1. Буталата 4 са свързани с диска 2 на вала
посредством сферична шарнирна
връзка. Цилиндровият блок се плъзга
върху опорно-разпределителния диск
5 с два сърповидни отвора, свързани
с входящия и изходящия отвор на
машината. В показаната конструкция
буталата са конични и снабдени с
бутални уплътнителни пръстени.
Това се налага, защото по време на
въртене оста на буталото се измества, макар и незначително, спрямо
оста на цилиндъра. В други конструкции буталата са цилиндрични и се
свързват с диска посредством мотовилки със сферични връзки към буталото и диска. Въртеливото движение
на блока може да се предава и посредством междинен карданен вал.
Принципът на действие на описаната машина като помпа е следният. Въртенето от задвижващия вал
се предава на цилиндровия блок в за-
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висимост от конструкцията, от буталата, от мотовилките или от
междинния карданен вал. При съосно
разположение на вала и цилиндровия
блок буталата не извършват
възвратно-постъпателно движение и
не се подава течност към нагнетателната линия. При отклонение на
оста на блока на някакъв ъгъл a буталата започват да се движат и
възвратно-постъпателно. За един
оборот на вала всяко бутало извършва един двоен ход. Когато буталото излиза от блока, се засмуква
течност в освободения обем, като
по време на засмукването отворът
на цилиндъра е в контакт с единия
от сърповидните канали, свързан към
смукателната линия. При движение
на буталото навътре в блока се извършва нагнетателният ход и течността през другия сърповиден отвор постъпва в нагнетателната линия. Чрез промяна на ъгъла и направлението на наклон на блока се изменя дебитът и направлението на протичане (реверсиране).
Разглежданата машина е обратима и може да работи като хидродвигател. За целта се подава течност
под налягане към цилиндрите през
един от отворите в разпределителния диск. От налягането на течността върху част от буталата
възниква сила Fp, която директно или чрез мотовилките
(буталните пръти) се предава на диска на вала - фиг. 2. Тангенциалната компонента Т
създава въртящия момент на
вала. В случая на работа като
помпа подобен момент се
създава от задвижващия двигател. Важно е да се отбележи, че при тази конструкция
моментът възниква върху диска на вала и се предава дирекФиг. 2.
тно на вала. Моментът не се
предава на буталата и съответно на блока, и затова те
се плъзгат в цилиндрите практически без напречни натоварвания, което намалява износването, осигурява висок
механичен к. п. д. и добър пусков момент при работа като
хидродвигател.
Ъгълът на наклон α определя хода на буталата – h =
Dsinα. (Означенията са по фиг.

Фиг. 1.

1.) Работният обем се изчислява лесно по израза: q = (π/4)d2Dzsinα.
Недостатъци на машините с наклонен цилиндров блок са наличие на
значително осево натоварване на
лагерния възел, което намалява експлоатационния срок и затруднява
създаването на машини с голям работен обем, и повишената конструктивна и технологична сложност.

Аксиално-бутални помпи
с наклонен диск
Друга разновидност са аксиалнобуталните помпи с наклонен диск фиг. 3. Буталата 4 от цилиндровия

Фиг. 3.
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блок 5 са изпълнени като плунжери.
Задвижващият вал 1 е съосен с цилиндровия блок и му предава или получава въртящ момент посредством
шпонково или шлицово съединение.
Буталата се опират върху неподвижния наклонен диск 2 директно чрез
сферическа глава 3а или посредством
плъзгач 3, свързан с буталото чрез
сферичен шарнир. В първия случай непрекъснатият контакт между буталото и диска се осигурява от пружина (не е показана). Във втория случай
воденето на плъзгачите по наклонения диск се осъществява от притискащ диск (не е показан). Очевидно при
въртене на цилиндровия блок буталата извършват възвратно постъпателно движение, като ходът зависи
от ъгъла на наклон α на диска спрямо
оста на въртене. Принципът на действие е много сходен с този на помпите с наклонен диск. Разпределението на течността става през аналогичен разпределителен диск 6 със
сърповидни отвори. Съществена разлика има в начина на предаване на
въртящия момент. Това се илюстрира от фиг. 4. Силата от налягането
на течността Fp, действаща по
оста на цилиндъра, се разлага в допирната точка на две съставляващи
- нормална N и тангенциална Т. Под
действие на последната, буталото
се плъзга по неподвижния наклонен
диск. Въртящият момент се преда-
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Фиг. 4.

ва посредством буталата на цилиндровия блок, а от него и на вала. При
този начин на предаване на момента буталата са подложени на огъване, т. е. буталата се плъзгат в цилиндрите при значителни напречни
натоварвания. Работният обем се
определя по израза: q = (π/4)d2Dztanα.
Разликата с формулата за машините с наклонен блок е само замяната на тригонометричната функция
sin с функцията tan.
Съществуват конструкции на машини с наклонен диск, при които буталата са наклонени под ъгъл около
15° спрямо оста на цилиндровия блок
- фиг. 5. При въртене на цилиндровия
блок, центробежната сила Fc, действаща върху буталото, има компонента Fx, насочена по оста и подпо-

Фиг. 5.

мага смукателния ход, който се извършва например под действие на
пружина. При еднакви други условия,
от този наклон се получава по-голям
ход, т. е. и по-голям работен обем.
Предимства на машините с наклонен диск спрямо тези с наклонен блок
са няколко: възможност за работа с
по-високи налягания (до 45 МРа); пониско ниво на шум; по-малки габарити; проста и технологична конструкция; по-ниска цена.
В буталните ротационни помпи
често се вгражда и спомагателна
помпа за подпомагане на пълненето
на цилиндрите, за задвижване на регулиращата система и за други цели.
Най-често това са зъбни или пластинкови помпи, получаващи въртене
от вала на основната помпа.
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Система за
входящ контрол
в Херти
З

а нуждите на компанията Херти
– производител на алуминиеви, пластмасови и композитни капачки, и по
нейно задание, е разработена система за входящ контрол, която представлява свързващо звено между производството и ERP системата. В
компанията системата за входящ
контрол като самостоятелна (без
ЕRP) стартира през 2011 г. Първият
й пуск е в един участък, за да може да
бъде тествана и адаптирана към нуждите на текущото производство.
"Системата е адаптирана както към
машини, които не са произведени от
нас, така и към машини, които сме
изработили и проектирали за нашето производство с помощта на фирма Тихерт, собственост на Херти и
наследник на бившата техническа
дирекция на Херти", обяснява инж. Пламен Пенев, ръководител Внедряване
и развитие, който е разработил системата. "Сега тя обхваща 30 машини (производствени линии) и пред-
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стои усъвършенстване и адаптиране
по време на работа. Изцяло при нас
съм разработил и проектирал (на ниво
контролер и дисплей) програмата на
системите, която е доста сложна
откъм комуникационна и програмна
логика. Това е така, защото в програмата се извършва и сравнение на
баркодове на материали, събиране на
различни цифрови и аналогови сигнали от машините. Те са свързани в
Ethernet и могат да комуникират помежду си интелигентно. Т. е., ако
имаме преминала някаква операция,
даден продукт може да съобщи на
контролер от следваща операция да
има готовност да приеме нова операция на същия продукт", допълва той.

Инж. Пламен Пенев
l Мониторинг в реално време за из-

Предимства на
внедрената система
Основните предимства на внедрената система за входящ контрол са:
l Съхраняване на данни за параметрите на продукти, произвеждани от
дадената машина в дълъг период от
време.

работка на даден продукт и полуфабрикат.
l Помага за бърз анализ на данните
за от машините за взимане на мениджърски решения. Например при засичане на дълго ПЗО (престой) да се
вземе предвид той да се намали при
съответния продукт.
l Проследимост на технологичните
параметри (много важен момент в
Херти) на вече изработения продукт
при възникване на отклонения или
проблеми с качеството.
l Отчетност на реално изработени
количества.
l Отстранява се грешка при използване на неправилен входен материал
или инструмент за обработката му.
l Достъп през Интернет до всяка
система за дистанционен контрол и
мониторинг.
l Затваряне на цикъла - данните от
машините директно постъпват в
ERP без човешка намеса за отчета,
при която може да се получи грешка.
След което се прави точен и бърз
анализ на данните към всички други
звена в ERP - планиране, счетоводство и т. н.
Пламен Пенев коментира, че тази
концепция на системата за входящ
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Фиг. 1.

контрол може да се приложи за всяко производство. В случая на Херти
тя е изградена с контролери и дисплеи на OMRON. „Изграждането с компоненти на OMRON е във връзка с
това, че продуктите на OMRON,
които сме доставили със съдействието на г-н Георги Генчев, са с много
високо качество и надеждност на
апаратурата. С фирма Гемамекс работим от 1998 г. и са ни помогнали
за усвояването на контролерите
OMRON“, споделя впечатления от
съвместната работа с доставчика
на компонентите инж. Пенев.

Реална система от
производството
На фиг. 1 е показан екран с престоите на машината, които се запис-

Фиг. 2.

ват като времена в картата и се
ползват за обработка от ЕRP-то
като например отчитане на реална
работа на машината.
На фиг. 2 се вижда екран от дисплея на машината, при която стават
реално сравняването на баркодовете. Информацията, която е на този
екран, предварително се зарежда от
ЕRP-то чрез текстови файл .csv.
Системата за входящ контрол
има като основна функция да събере
и съхрани данни от машини в производствените участъци. Данните са:
входни броячи температури, изходни броячи и други параметри от машините които са важни за технологичния процес и отчетността.
Данните, които постъпват в системата и съответно излизат от нея,

Разработката впечатлява с всеобхватност
и функционалност
Георги Генчев, президент на ГЕМАМЕКС
Имам удоволствието да оценя една много полезна за фирма Херти
разработка, която впечатлява с всеобхватност и функционалност. Впечатляващо е, че системата е реализирана като надстройка над софтуера за локално управление в контролера и терминала на всяка една машина. Обичайно повечето разработки за управление на машини са презапасени откъм памет и изчислителната мощност на контролера. Именно тук специалистите на Херти са постигнали значителен ефект, като
са реализирали програмни модули за PLC, които използват наличния капацитет на контролерите. При това ERP системата разполага с бързината на изчислителната мощ на всеки машинен контролер. Този подход
редуцира инвестиционните разходи при внедряване на такава система
за входящ контрол. Той предполага добавяне на сензорни терминали за
машини, които нямат такива и евентуална подмяна на някои CPU модули с по-мощни такива. Това минимизира значително началните инвестиции за внедряване на ERP система, а ползата от нея за всяко производство е много голяма.
Системата е реализирана за контролери на OMRON. Фактът, че независимо от типа им те са софтуерно съвместими, предоставя възможност за внедряване при други производства с машинен парк с OMRON
контролери. Това е една успешна финансирана по линия на ЕС разработка, която ще предизвика интерес в бизнес средата на OMRON в Европа.
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са във текстови файл .csv. Файловете с такова разширение сe отварят
с Еxcel, PowerPoint и други офис програми, което прави обработка на
данните лесна за всички програми.
Системата е снабдена и с баркод
четци за сравняване на данните от
ЕRP и данните от входните материали по машините. Цялата обработка се извършва от контролера
на системата. Данните се записват
на CF card в дисплея с интервал 1
sec. Системата е двойно резервирана, веднъж данните са на карти по
машината и още един път се записват в сървър на ЕRP системата.
След като се запишат данните на
картите, те се подават на ЕRP системата през ftp протокол за по-нататъшна обработка и анализ от
ERP-то. Като механизъм системата
представлява следната блок диаграма:
l ERP (enterprice resource planning) входящи данни: графици за изработка на продукт, количества на продукта бройки, баркодове на входящите продукти, рецепти и др. параметри на продукта.
l Система за входящ контрол (контролер + дисплей с карта памет CF
card) - събират се данни от машините: реално изработени бройки,
температури при изработка на
продукта и др. Сравняване на баркодове на входящите материали
(инструменти), заложени от ERP с
баркодове на материалите по време на работа по машините. Запис
престои по машините (ПЗО). Запис
на баркодовете на материалите и
реално изразходваните им количества.
l Текстови файл .csv, който се извлича от картата нa дисплея чрез ftp
протокол. Записът на данните от
машините е на всяка 1 sec. Извличането на данните от картата е по
заявка на ЕRP системата.
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CNC технологии и
бизнес в България
CNC технологиите са неразделна част от съвременните обработващи машини. В същото време те търпят непрекъснато развитие и
предлагат все повече възможности. С идеята да представим съвременните достижения в областта на системите за цифрово-програмно управление и състоянието на бизнеса в България в момента, екипът
на списание Инженеринг ревю се обърна към фирмите, специализирани
в производството, монтажа и поддръжката на CNC системи, представителите на водещи чужди производители, както и фирмите,
предлагащи машини с ЦПУ, да представят накратко най-новите технологични възможности на предлаганите от тях решения, да коментират състоянието на пазара, както и технологичните и пазарни
тенденции в областта. В настоящия брой ви представяме техните
коментари, подредени в азбучен ред.

Последна генерация CNC
системи за управление
Mazatrol Matrix 2
Корпорацията Ямазаки Мазак,
като един от водещите световни
производители на металообработващи машини, развива и предлага
иновативни машини, автоматизация, системи и софтуер за управление, предоставяйки на своите клиенти пълни решения за интелигентно производство.
Последната генерация CNC системи за управление Mazatrol Matrix 2 e
7-мо поколение ЦПУ с основно подобрени спецификации, включително
последни модели процесори и операционна система Windows 7 за софтуерна визуализация. Mazatrol Matrix 2 е
с актуален хардуер – отделни процесори се грижат за ЦПУ обработки,
3D и машинни симулации, PLC обработки, софтуерна визуализация. Това
прави новата система 1,5 пъти побърза от предишната, като същевременно предлага подобрена скорост
при операции с малки инкременти.
Програмите се изпълняват с 38% побързо.
Стандартно са включени нови
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функции при 5-осни обработки като:
- Spline interpolation за гладки
повърхности и съкратени цикли. Генерира се плавен ход на инструмента при дълга програма /от блок в
блок/ при 5-осни обработки. Контролират се плавно векторите на инструмента, намаляват се времената на циклите чрез оптимизиране
на забавянето при ъглите.
- компенсация на кинематични
отклонения. Подобрена е точността при 5-осни обработки чрез компенсация на ъгловата грешка на
въртящата ос и позицията на върха
на инструмента.
- обемна компенсация. Тази функция компенсира грешки в посока на
оста чрез въвеждане на грешка на
измерената позиция в посока на движението на оста към цифровото уп-

равление NC при използване на лазерно измерване на еталон.
Цифрово-програмното управление Matrix 2 работи с подобрени и
по-ясни гласови съобщения, като се
използва нов, по-силен високоговорител и последен гласов софтуер.
Системата предлага по-лесна работа, нов потребителски екран, по
избор от 12 екрана, нова подредба
на бутоните на менюто, режим
Smart, нови по-ясни шрифтове и голям 19" дисплей.
Mazatrol Matrix 2 е стандартно
оборудвана със следните интерфейси: Profibus I/F, Sprint I/F и Ethernet IP
/за САЩ/, като има възможност за
работа с карта IC card I/F (CF card).
Предлагат се разширени възможности за връзка с външни устройства.
Допълнителна платка дава повече
възможности за комуникация с устройства за автоматизация – робот,
sequencer, remote IO чрез Profibus I/F,
Ethernet IP, CC Link.
Интерфейсът Sprint I/F е предназначен за универсална връзка с
външни мерителни устройства със
система Sprint на Renishaw. Позволява непрекъснато многоосово и високоскоростно измерване.

Необходими са гъвкави и
високотехнологични
машини, системи и
софтуер
Високотехнологичните металорежещи машини, лазери, системи за
автоматизация, CNC системи и софтуер за управление на Мазак предлагат предимството на пълно решение от един производител. На изложението ЕМО в Хановер през месец
септември т. г. Мазак ще предста-
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ви 21 нови машини, от общо над 230
модела, включително иновативни
технологии и CNC системи. Под мотото "make [it] better" ("направете
по-добре") центърът на внимание от
страна на Мазак е не само отделната машина, а комплексни решения за
подобряване на ефективността на
производството чрез общ холистичен подход.
Българските потребители на металообработващи машини с ЦПУ системи имат достъп до най-съвременните технологии и модели. Освен
конвенционалните масови системи
и машини, при търсенето на реализация на ефективни изделия и продукти съвременните изисквания на пазарите поставят необходимостта
от гъвкави и високотехнологични машини, системи и софтуер за управление.
Ботьо Георгиев, управител,
Бимекс Лимитид

Обновена CNC серия
M70V на Mitsubishi
Electric и нова
бюджетна серия CNC
Наскоро беше обновена най-популярната CNC серия на Mitsubishi
Electric – M70V, насочена към широк
кръг машини. Диалоговият режим за
програмиране NAVI Mill/Lathe е с подобрена функционалност, като вече
се предлага и отделен софтуер за
диалогово програмиране на PC. По
този начин програмистът може да
създава програми на спокойствие
без да стои цял ден пред машината.
Разбира се, остава вариантът за
ISO програмиране (G-code). Добавен
е USB порт, с което интерфейсите
за трансфер на програми стават
общо четири: USB, CF слот за карта, Ethernet мрежа и RS232. Към обновената M70V се добавя и CNC симулатор за PC за обучение на оператори.
Новост е и специализираният софтуер за контурни машини (плазма/
газ/лазер). При него CNC визуализацията се измества върху PC, което
позволява използването на по-голям
екран, свободно създаване на менюта, както и по-видима 2D симулация.
През 2013 г. също излиза съвсем
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новата CNC серия - E70, която беше
представена съвсем наскоро в Япония. Е70 е насочена към стругове и
фрези с малък брой оси (до 3 NC оси)
и е с атрактивна цена.

Mitsubishi Electric
разработва 8-мо поколение
CNC системи
По отношение на Mitsubishi
Electric в момента в Япония се разработва новото 8-мо поколение CNC
системи. В дискусиите с разработчиците се откроява стилът на младото "смартфон" поколение инженери – мрежови възможности, Интернет диагностика, гъвкаво създаване на екрани, помощен софтуер.
Съвсем отчетлив е преходът от
хардуерна към софтуерна ера. CNC
хардуерът вече е достатъчно
добър, което позволява управлението на 80% от машините с ЦПУ с 1
модел управление. Това е предимство както за операторите (помалко време за адаптация), така и
за внедрителите (работа с еднакви
продукти, параметри, настройки).
Личното ми мнение е, че бъдещето
принадлежи на "1 контролер за всичко" – разликата ще бъде в софтуера, екрана, броя на осите и типа периферия.

Наблюдение на машинния
парк и тенденция за анализ
на ефективността
Радващо е, че в последните 3 години в България има силна тенденция за подобряване на ефективността на машинния парк. Съвместно
с партньори успешно завършихме
няколко софтуерни проекта относно наблюдение и анализ на машини с
ЦПУ, планиране на бъдещото машинно натоварване и производствени

ERP решения. Резултатите са категорични: при повишен контрол и
наблюдение на машините ефективното им използване (% чисто машинно време) се подобрява. Събирането на CNC данни има и дисциплиниращ ефект върху операторите.
Други наши успешни внедрявания
включват уреди за извън машинна
настройка на инструменти (Tool
Presetter) и машинни мрежи, които
намаляват времето за престой на
всяка машина и облекчават работата на операторите. Всичко това
спомага за значително увеличена
производителност и строго очертаване на работния процес. По този
начин любимият израз на операторите на машини - "Бай Иван го няма,
заводът е спрял", скоро може и да
бъде забравен.
Николай Кривошиев,
инженер – системи с ЦПУ,
Ехнатон, официален
представител на
Mitsubishi Electric CNC

Фиброоптична
машина за лазерно
рязане на листов
материал iSL Photonics
Gladius 400
Произведената от нас машина за
рязане на листов материал с фиброоптичен източник iSL Photonics
Gladius 400 е разработена с последно поколение източник с фибро
влакно на фирмата JK Lasers. Използваният от нас JK лазер с фиброоптично влакно предлага голям набор
от решения за повишаване на продуктивността на различни индустриални производства и приложения,
изискващи голяма точност. Тези
лазери комбинират предимствата
на високо качество на лъча, прецизност и високо качество на среза,
висока скорост на рязане, много
ниски експлоатационни разходи, надеждност и патентовани технологии за металообработка.
Конкурентните предимства на
технологията са възможността за
автоматизация, високи точности на
позициониране и повторяемост, ви-
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Бъдещото е в повишаване
на програмната
автоматизация

сокопрецизно лазерно рязане с необслужваем фибро-лазерен източник,
възможност за рязане на черна и
неръждаема ламарина с дебелина до
4 mm. Главата е оборудвана с капацитивен датчик, който посредством следяща система поддържа
разстоянието между листа ламарина и върха на режещата глава. Режещата глава е оборудвана с предпазно стъкло за лещите, а лесната му
подмяна удължава живота им. Тя има
система, пазеща и защитаваща я от
сблъсък. Ако все пак срещне препятствие по време на движение, CNC
системата за управление прекъсва
и спира едновременно лазерния лъч и
движението на режещата глава.
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Тенденцията е движение на машината и на крайния потребител в
посока към самостоятелност. Характерно за съвременното производство е използването на производствени машини с висока степен
на автоматизация, което позволява значително да се увеличи производителността на процесите,
свързани с обработка на металите,
в това число и в условията на серийно производство. Системата за
програмиране (CAM) управлява CNC
машините с цел достигане на тяхната максимална производителност чрез генериране на програми
за прецизна механична обработка на
сложни детайли. Бъдещото развитие на технологията е свързано с
повишаване на програмната автоматизация, предоставяне на интегративно решение за конструиране,
техническа подготовка и производство, гъвкав потребителски интерфейс, което ще доведе до намаляване на подготвителните времена за

процесите, както и до опростяване
на диалога между машините и операторите и минимизиране на грешките от т. нар. човешки фактор.
Тенденциите в модернизацията
на металообработващи машини са
насочени към използване на CNC управления с модерна визуализация, облекчаваща операторите и технолозите при програмирането им. Необходимо е да се отбележат и възможностите за съвременна комуникация
между програмиращи станции и машини, включени в мрежа.

Пазарът е пряко свързан
със състоянието на
икономика и достъпа до
финансиране
Продажбите на високотехнологични металорежещи машини е пряко свързано със състоянието на икономиката и достъпа до финансиране. Високите лихвени проценти по
оборотните кредити рефлектират
пряко върху стопанската инициатива и свиват икономическия растеж.
Ситуацията допълнително се усложнява и от икономическата криза.
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Всичко това се отразява негативно върху желанието на производителите да инвестират във високотехнологични машини. Въпреки понижението на производствените обеми
все още има мениджъри, които мислят далновидно и в тези времена инвестират в обновяване на технологичния парк. Възможността за получаване на безвъзмездна финансова
помощ по линия на европейските
проекти е в подкрепа на бизнеса и
подобрява конкурентното и ефективно производство.
Потребителят като цяло се ориентира към високотехнологични и
качествени металообработващи
машини. Достъпът до нови технологии повишава ефективността на
производството, понижава разходите за производство на единица продукт и оказва положително въздействие върху организацията на работа. Голямо предимство е личният
опит в използването на водещи производствени техники при металообработващите машини. През последните 5 години фирма ИКИС СЛ
обнови машинния си парк с високоефективни машини със CNC управление, което повиши производителността и организацията на работа.
Бъдещите планове за реализация
на произвежданите от нас машини
за лазерно рязане са свързани с разработването на машина с мощност
2 kW, която да отговори за високите изисквания за продуктивност на
българския пазар, така и на пазарите в Европейския съюз.
инж. Филип Шкембов,
управляващ съдружник,
ИКИС СЛ

Специализиран модул
T-FLEX CAM за
генериране на NC
програми за
производство
T-FLEX CAM е специализиран модул за генериране на NC програми за
производство, включително за проверка на инструменталния път и симулация на машината при обработка и отнемане на материал. T-FLEX
CAM предлага решения за NC програ-
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мисти, управляващи CNC машини за
фрезоване, пробиване, струговане,
нишкова електроерозия (EDM), лазерно и плазмено рязане, за разкрой. В
комбинация с T-FLEX CAD, T-FLEX
CAM осигурява напълно асоциативни, интегрирани инструменти за
проектиране на продукти и производство върху CNC машини. T-FLEX
CAM използва една и съща геометрия с T-FLEX CAD, за да се генерира
път на инструмента, който гарантира производството на детайла,
моделиран с T-FLEX CAD. Проверката на пътя на инструмента и машината симулация в T-FLEX помага
на технолозите и CAM програмистите за бързо генериране на коректна NC програма за качествена и
ефективна механична обработка и
пълно използване на машината.
T-FLEX CAM предлага също пост
процесори, библиотеки и редактори
на инструменти и специфични за
индустрията машинни решения, които автоматизират взаимно
свързаните задачи в производствения процес.

Параметрична CAD/CAM
интеграция
T-FLEX CAM позволява на технолога да вземе по-централна роля
чрез предоставяне на обратна
връзка към конструкторите, като
асоциирането на модела и NC инструменталните пътища за неговата
механична обработка позволява едновременното конструиране и технологична подготовка върху един и
същ модел. Поради способността на
T-FLEX CAM да поддържа пълна асоциативност и синхронизация с 3D
модела на продукта, производствената информация може да се актуализира директно от проектните
CAD данни. NC програмирането за
производство може да започне по-

рано и да следва автоматично промените в проекта. Резултатът е
повишаване на производителността и подобряване на качеството.
Напълно асоциативната връзка
на геометрията и пътя позволява
промяна на параметрите на геометрията или обработката и веднага да се получи точна, актуализирана версия на NC инструменталния
път. С интеграция в един екранен
прозорец на T-FLEX CAM в T-FLEX
CAD, всички операции по обработката се определят, изчисляват и
проверяват, без да се напуска работната среда на T-FLEX CAD.

Асоциативност между
измененията в модела и
пътя на инструмента
Всички обекти на 2D и 3D геометрия, използвани за обработка, са
напълно асоциативни с параметричния T-FLEX CAD модел. Когато се променя геометрията на модела в TFLEX CAD, T-FLEX CAM дава възможност на потребителя автоматично да синхронизира всички инструментални пътища за обработващите операции синхронно с актуализираната геометрия.
T-Flex CAM предлага следните специализирани функционални модули:
нишкова ерозийна обработка (EDM);
пробиване и резбонарязване; 2.5D
фрезоване/гравиране, щанцоване,
3D фрезоване, разширено 5D фрезоване, 5D пробиване, профилно фрезоване на валове/ексцентрици, моделиране на режещи инструменти,
постпроцесиране.
Кадкам БГ

CNC системите
повишават
гъвкавостта и
приложимостта на
пресовите технологии
ЛД представлява водещи европейски фирми в областта на безстружковата обработка. Предимствата на тези технологии като
икономия на материал, енергия, допълнителни обработки, подобряване
качеството на материала, респективно здравината и износоустойчи-
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равление на преси. Несъмнено този
процес ще продължи и ще прави
пресовите технологии все по-гъвкави и приложими.

Клиентите разчитат на
финансиране от
европейските фондове
востта на произведените детайли,
са известни.
Голям проблем при внедряване на
пресовите технологии беше относително бавното пренастройване
на машините, което ги правеше неефективни за производство на малки и средни серии. В последните 1015 години производителите на пресови машини използват и прилагат
всички предимства на CNC технологиите – честотни управления,
сервозадвижвания, пропорционална
хидравлика. Това дава възможност
за управление на всички важни параметри, които определят технологията и обуславят качеството
на производството - усилие, ход,
скорост (включително и промяна по
време на работния ход), управление
по няколко оси, позициониране, смяна на инструменти, визуализация
на процесите, измерване и контрол
както на заготовките, така и на
готовия детайл, компенсиране износването на инструмента и отклонението в допуските на материала, автоматизация. Задаването
на тези изключително важни параметри доскоро се извършваше
ръчно и зависеше от опита на оператора на машината и на технолозите. Запаметяването на програмите дава възможност както за
разработване на нови технологии
на база съществуващите, така за
изключително бърза пренастройка
на машините. Днес спокойно можем
да кажем, че всички технологии на
ЦПУ управлението за металорежещи машини са внедрени или се внедряват в ковашко-пресовите машини. Всички водещи производители
на ЦПУ системи имат специални
разработки (в някои случаи защитени с патент на възложителя) за
управление на машини за безстружкова обработка или са адаптирали
най-новите си CNC системи за уп-
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Изхождайки от стабилната конструкция на ковашко-пресовите машини, у нас все още работят относително стари машини или внесени машини втора ръка, които се
използват за традиционни серийни
пресови операции. Инвестицията
за доставка на пресови машини и
линии е доста сериозна и, за съжаление, малко фирми могат да си го
позволят. В това отношение клиентите ни разчитат на финансиране от европейските фондове, за
да започнат модернизиране на производството. ЛД със свои клиенти
работи за внедряване на най-новите пресови технологии, респективно на най-новите CNC технологии
на задвижване и управление. Информация не липсва, клиентите са ориентирани, въпросът е кой и кога ще
може да предприеме такава
стъпка. Радостно е, че има фирми,
които са инвестирали в хардуер,
софтуер и обучение и са сертифицирани от водещите производители за сервиз на CNC системи от
последно поколение.
Здравка Дабижева,
управител, ЛД

Process chain - готово
решение за
производството
Тази година е по-особена по отношение на новости и иновации.
Причината е изложението в Хановер през месец септември, за което всички фирми запазват известна доза изненада. При DMG/
MoriSeiki се очаква да има нови
модели машини, нови опции по отношение на хардуера и софтуера.
Тази година ще се наблегне на Turn/
Mill машините, както и на някои
общи разработки между DMG и Mori
Seiki. Като един огромен успех се
отбелязва и партньорството меж-

ду DMG/MoriSeiki и фирма Siemens,
които разработиха съвместен продукт – Process chain. Това е готово
решение за производство. При избора на машина към нея потребителят получава CAM продукт на
Siemens, пост процесор за конкретната машина, както и виртуална
машина, на която да изпробваш
производството на детайла, преди да го качиш в реална обработка.
Този продукт дава възможност да
се пести машинно време, както и
да се проверяват предварително
програмите за колизии. В България
вече има интегрирани такива модули, като клиентите изказват огромно задоволство от работата
на това комплексно решение.

Бъдещето е в
комплексните и сложни
машини
Бъдещото развитие на ЦПУ технологиите ще е насочено към комплексните и сложни машини. Това са
стругове с широко застъпени фрезови функции, както и фрези, които са оборудвани с въртящи масикаруселен тип, които започват да
отнемат много от функциите на
струговете. Целта все повече ще
е детайлите да се обработват на
една установка, за да има по-малко
загуба на време, както и на машинен ресурс. Важен момент при навлизането и застъпването на подобен клас оборудване е и наличието на подходящ софтуер за моделиране на програмите за машините, което ще налага и все по-високата квалификация на кадрите

Закупуват се все по-висок
клас машини и
високопрецизно оборудване
Към момента пазарът на металорежещи машини се развива отлично. Закупуват се все по-висок клас
машини, високопроизводителни и
високопрецизно оборудване, което
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дава голяма надежда за развитието
на българската икономика. Благодарение на европейските субсидии
много фирми успяха да си позволят
закупуването на уникално оборудване и по този начин да привлекат
нови чужди инвеститори. Като
страна с традиции в машиностроенето, смятам, че тази тенденция
ще се запази, пазарът ще продължи
да се насища със висок клас машини
с ЦПУ, като се надявам скоро и икономическите показатели на фирмите да се подобрят. Големият проблем засега остава липсата на кадри, които да могат да работят и
да извличат максимума от оборудването. Това трябва да е цел и комплексна политика на всички нива –
от образование, до работодатели.
Без хора на високо професионално
ниво, не можем да очакваме и високи резултати, колкото и ново и
модерно оборудване да има една
фирма. Искрено се надявам да се
намери решение и на този наболял и
ставащ все по-трагичен проблем.
инж. Ангел Тодоров,
Мениджър продажби
DMG/MoriSeiki, Полимета С

Струг Т 252 2S и
фрезова машина VMC
350 с последно поколение
ЦПУ от РАИС
Последните новости при машините, предлагани от РАИС, са двете
машини струг Т 252 2S и фрезова
машина VMC 350, разработени от
екипа на компанията. Стругът Т 252
2S е оборудван с два шпиндела и с
две револверни глави с фрезови вретена. На едната револверна глава
може да се постави ос Y. Предимството на нашата машина пред
подобни машини на други производители е, че двата шпиндела са от
един и същи типоразмер. Обикновено производителите поставят основния шпиндел да бъде с по-голям
размер, а вторият – с по-малък. При
нас двата са напълно идентични по
мощност и габарити. Това дава подобри технологични възможности на
машината. Освен това двата шпин-
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дела са с С ос. Двете револверни
глави са с по 12 броя инструменти,
което позволява на машината да се
поставят 24 броя инструменти.
Фрезовата машина VMC 350 представлява 5-осен обработващ
център, снабден с бърз инструментален магазин (време за смяна – 1,6
сек.). Машината е конструирана с
оглед удобството при работа. Операторът се намира в близост до
детайла, което улеснява извършването на настройки. Сред технологичните възможности на машината са
високите обороти на шпиндела.
Машината се предлага с 15-20 хиляди оборота на вретеното. Петата
ос може да се движи плюс-минус 120
градуса, което дава възможност от
всички страни детайлът да бъде
достигнат от режещите инструменти.
В машините на РАИС внедряваме
най-новото от ЦПУ технологиите. В
най-кратки срокове планираме да
предложим на пазара нова модификация на петосната машина, която ще
бъде преработена във фрезо-стругови център. В момента максималните обороти на ос С са 30 оборота в
минута. На нейно място ще поставим стругов шпиндел, който ще
може да постига 700 оборота и
машината ще може да бъде използвана както за сериозни фрезови операции, така и за сериозни стругови
операции. Досега на струговите машини се даваха известни фрезови
операции, а ние ще предложим на
пазара и този нов вариант.

По-голямата част от
машините реализираме на
външни пазари
В България повечето предприятия
вече обновиха производствената си
база и съответно пазарът от тази
гледна точка е далеч по-свит. РАИС
има предимството да реализира

продукцията си на европейския и на
световния пазар. До преди години
съотношението при реализацията
на нашите машини на българския и
чуждестранния пазар беше съответно 70:30. Сега е точно обратното – превес има износът. Може
би това съотношение ще се обърне
отново, най-вероятно след 4-5 години, когато ще има необходимост
предприятията пак да обновяват
производствените си мощности.
От голямо значение е и стагнацията в Германия. Повечето от нашите клиенти изнасят продукцията
си за различни страни в Европа, където водеща страна e Германия. При
застой на най-голямата икономика
в Европа това не може да не се почувства и у нас.
Това е още един от факторите,
които влияят неблагоприятно на
пазара на машини у нас. За съжаление, прогнозите на икономистите
не са много оптимистични. Те очакват възстановяване на немската
икономика евентуално през следващата година. Ние сме производители на машини, а не просто вносители като другите ни колеги и като
такива имаме възможност да реализираме нашите машини не само в
България или Европа, а и в други части на света. Например, един от
другите водещи пазари за нас е Русия и бившите Руски републики.
Имаме договорни отношения с дилъри в Беларус, Украйна и Казахстан.
Добре се приемат нашите машини
и в Хърватска, Сърбия, Македония и
Румъния.
Нишан Бъздигян,
управител, РАИС

Siemens е иновативна
както с техническите
си решения, така и с
подхода си към
клиентите
Тенденциите в управленията за
металорежещи машини следват
развитието на електрониката за
масовия потребител - повече
възможности за комуникация с други устройства и компютри, съвременна графика и визуализация.
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автомобилостроенето, които са основен мотор за
развитието му.
Инж. Петър Кацаров,
мениджър продажби Задвижващи технологии,
Сименс, Сектор Индустрия

CAM система SIEMENS NX CAM за
управление на CNC

Също така повишаване на възможностите за програмиране - както с използването на команди и примитиви от съвременните езици за базово програмиране, които до този момент не позволяваше програмирането в DIN/ISO, така и все по-интуитивно графично програмиране, симулация на детайл програмите с
анимиране и т.н.

Продуктови и технологични новости
Предизвикателствата в индустрията са за всички,
ние като фирма, определяща и следваща тенденциите
и насоките в машиностроенето в цял свят, се стремим да бъдем иновативни, както с техническите си
решения, така и с подхода си към клиентите. В началото на тази година лансирахме новото компактно
управление SINUMERIK 808D, предназначено за стандартни стругови и фрезови машини, което се базира
в голяма степен на управлението ни от средния клас
SINUMERIK 828D. То използва идентичен човеко-машинен интерфейс (HMI), има съвременни възможности за
комуникация с други устройства, като позволява опростена адаптация както към нови машини, така и
към машини, които се модернизират. Имайки предвид
голямото количество стандартни машини, които са
в експлоатация в българското машиностроене, и - от
друга страна, изключително атрактивна цена на управлението, то бързо ще заеме добри позиции в индустрията ни. Другите новости са свързани с развитието на визуализацията, базирани на платформата
SINUMERIK Operate, като и развитието на нови функции и възможности за подобряване на производителността на CNC-машините, като – SINUMERIK
MDynamics, Advanced Surface, Volumetric compensation,
programSYNC, SINUMERIK CtrlEnergy и.т.н.

SIEMENS NX CAM e CAM система, която може да
управлява CNC за достигане на максимална производителност. Автоматизираното програмиране и лесното
прилагане на стандартизирани методи и инструменти при механична обработка пести време и намалява
производствените разходи. NX CAM предлага широк обхват от доказани, гъвкави възможности за NC програмиране, комбинирайки автоматизация на процесите
чрез шаблони, лекота на работа и NC програми. Всичко
това може да бъде постигнато в NX CAM среда върху
един и същ 3D модел.
Синхронната технология, използвана в NX CAM, дава
уникалната възможност да се четат директно 3D файлове на детайли от други CAD системи - включително
SolidWorks, Catia, PTC, Parasolid, STEP. С използването на
възможностите на NX Wave, веднъж заредени в NX CAM,
инструменталните пътища за механична обработка
на тези детайли остават асоциативно свързани с оригиналните файлове, от които са заредени. Това означа-

Българското машиностроене – днес и
утре
Българският пазар на ЦПУ запазва нивата си от последните години при производството на нови машини,
забелязва се съживяване на проектите за ретрофит,
както и няколко амбициозни проекта на български компании за нови машини, които към настоящия момент
не се произвеждат в България и в които SIEMENS е партньор.
За развитието в близко бъдеще на машиностроенето в България се надяваме да навлязат компании от
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ва, че след всяка, дори и дълбока
промяна на оригиналния детайл,
трябва единствено и само да се
регенерират инструменталните
пътища - без загуба на време за
повторното им генериране.
NX CAM предлага редица предимства: генериране на програми за прецизна механична обработка на сложни детайли; способност за управляване на последните поколения многофункционални машини; автоматично разпознаване на области за обработка, включително джобове, процепи и отвори; построяване на коректна технология за механична обработка от библиотеки с операции;
използване на CAD данните от конструктивен отдел за избор на CAM
операция (PMI); редактор на шаблони
с операции за многократна употреба; 5-осово фрезоване, 3-осово фрезоване, 2 1/2-осово фрезоване; струговане и пробиване, нишкова ерозийна
обработка; програмиране на измерващи глави и процедури за активно
измерване; супер финишни гладки обработки с най-високо качество от
първия път; вградени собствени
пост процесори; богата библиотека
с над 700 пост процесори за различни CNC машини; вградена симулация
на обработките, управлявана от Gкода; предварително конфигурирани
машинни дефиниции - 3D симулационни модели на машини, пост процесори, драйвери за симулация с G-кода –
всичко специфично за машината и
CNC контролера.
NX CAM може да бъде инсталиран като част от интегрирано решение, което обхваща 3D моделиране, проектиране на инструменти и
приспособления, програмиране на измервателни процедури, библиотеки
с инструменти, управление на данните, проектиране на технологии и
разширения за връзка и управление
на машините в цеха. Наред с това,
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Siemens е доказан производител на
CNC контролери за обработващи
машини. NX CAM осигурява оптимизиран пост процесорен изход и опции за разширени машинни симулации, които позволяват да ползвате
пълната мощност на SINUMERIC
контролерите на SIEMENS.

шините си с управления на познатите навсякъде по света фирми
Siemens, Heidenhain и Fanuc, за сметка на по-непознатите български фирми.
Бальо Динев, управител,
Спейскад

Все по-тясното
интегриране на CNC
управленията и CAM
системите

5-осен обработващ
вертикален център
HAAS UMC-750

Все по-голям дял от новозакупените от крайни клиенти машини са
т. нар. мултифункционални машини
(предимно струго-фрезови), както и
5-осови фрезови машини с възможности за изработка на детайли със
сложна конфигурация.
Все по-ясна е тенденцията управлението на тези машини да се
вграждат функции и елементи, характерни за CAM системите, или на
цялостни CAM системи.
Друга ясно изразена тенденция е
възможността за директно интегриране на управлението на CNC машините в LAN или WAN мрежа, което гарантира диагностика, поддръжка и изпълнение на някои задачи
по управление на машината от отдалечени работни места.
Основната линия на развитие ще
бъде свързана с все по-тясното интегриране на CNC управленията и
CAM системите. За съжаление,
тази тенденция, освен ползите които носи, има и не дотам добри
страни – например все по-силното
търсене на висококвалифициран персонал за тези машини.
Пазарът на ЦПУ системи в България вече се диктува от закупуването на нови машини, респективно
идващите с тях ЦПУ системи. Отмина бумът на т. нар. ретрофитинг
– подмяна на ЦПУ управления на стари машини. Това, от една страна, е
добра тенденция, но, от друга страна, влияе зле на развитието на няколкото български фирми, дръзнали
да развият и предоставят собствени разработки на ЦПУ системи. Глобализацията на българския пазар принуждава дори малкото останали
български производители на машини
с ЦПУ все по-често да екипират ма-

Сред новостите при предлаганите от Тексимп металорежещи машини с ЦПУ на Haas Automation, Inc e
представеният през есента на европейския пазар 5-осен обработващ
вертикален център HAAS UMC-750.
Функционалностите и техническите възможности, които машината
предоставя, са стабилната работна маса с габарити 500х630 mm, лагеруваща на две опори, със свобода
на пълно интерполационно движение
по ос В от -35° до +110° и по ос С +/
- 360°. Също така вече има възможност за използване на DWO (Dynamic
Work Offset) динамична координатна
система при движение по 3+2 оси,
както и TCPC (Tool Center Point Control)
контролиране центъра на инструмента при 4- и 5-осно фрезоване. От
м. юли 2013 г. се предлага и възможността машините да бъдат поръчани или да се монтира в последствие
въздушна охладителна система на
захранващото табло.
При струговете всички модели (с
изключение на ST-40) вече се предлагат и с Y-ос с диапазон +/-50 mm.
При тях имаме изцяло сменена концепция на задвижване на активния
инструмент – със зъбна предавка,
което води до повишаване на въртящия момент. Наблюдава се и тенденция към все по-големия интерес
при по-сложните машини, в чието
полезрение попада и двушпинделният струг с Y-ос на HAAS DS-30SSY.

Възможностите за
развитие на машините и
технологиите с ЦПУ са
необятни
Що се отнася до бъдещото развитие на машините и технологиите с ЦПУ смята, че възможности-
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машини
Цифрово-програмно
управление FANUC серии
0iD, 30iB

те са необятни. Виждаме, че машините стават все по-динамични
и сложни с все повече възможности при движенията и обработките. Интегрират се цели CAD/CAM
софтуерни продукти в ЦПУ на машините. Обединяват се различните видове металообработване
(със и без стружкоотделяне) в машините като лазарно-синтеровъчната фрезова машина на Matsuura
LUMEX Avance-25, например (Тексимп е официален представител на
Matsuura за България). Всички тези
примери доказват, че е трудно да
се предскаже какво може да се
очаква в развитието на машините с ЦПУ.
В момента много фирми в бранша на металообработването притежават стари машини. Детайлите стават все по-сложни и с по-големи изисквания. За да бъдат конкурентни и да отговарят на все поголемите изисквания в бранша, те
трябва постепенно да подменят
машинния си парк. Това дава оптимизъм, че пазара на машини с ЦПУ
ще остане относително стабилен
и дори ще търпи развитие.
Иван Минчев, технолог,
Тексимп
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Модерните системи за ЦПУ на
обработващи машини отразяват
най-новите постижения на развитието в електрониката, информационните технологии и технологиите за
обработка на материалите. Основните изисквания към тях са висока
точност и бързина на обработка на
данните, надеждност и опростено
обслужване и поддръжка. Това са и
основните критерии в развойната
дейност във фирмата FANUC от
самото й създаване. В актуалните
системи – 0iD (в икономичния сектор) и 30iB (висок клас системи) са
вложени процесори позволяващи да
се увеличи скоростта на обработваната информация. Потокът между устройствата на системата се
контролира с ЕСС (Error Correcting
Code), което увеличава надеждността й. Системата 30iB може да управлява до 40 оси в 3 машинни конфигурации и до 10 групи оси. Симултантно могат да се управляват 24
оси и то в нанометричен инкремент. Новият хардуер разреши опростяването на структурата и
повишаване на надеждността на
системата.
Забележително
развитие
претърпя вградения ни контролер
(PMC) – 300 000 стъпки при обработка на стъпка за 9.1 наносекунди. При серията 0iD новият хардуер
разреши разширяване на възможностите при същата структура. Иновационният процес при FANUC e
много динамичен – месечно получаваме информации за нови функции

или спецификации. Някои от новите
насоки с реализирани продукти са:
безопасност на труда, оптимизация
на разхода на енергия, изисквания за
висока точност и надеждност при
високоефективните 5-осеви технологии на обработка, превантивна
диагностика и облекчена поддръжка,
подобряване на комуникацията с
други устройства при автоматизиране. На машиностроителите вече
предлагаме функциите Safеty
Machine Operators Panel, Preventive
Maintenance Functions, Quick
identification of Defective Parts, High
Speed TCP, диагностика на машините от преносим Tablet, получаване
на информация на мобилния телефон
и много други. Възможностите на
системата 0iTD достигат 11 оси
(при 2 групи) и 4 шпиндела. Функцията Flexible Synchronous Control дава
възможност за зъбонарезни операции на стругове с 0iD системи.

Има основание за
предпазлив оптимизъм
През 1984 г. в ЗММ София се произвеждаха 30-40 5-осеви обработващи центри на месец. Някои от тях
работят и до днес – имахме технологията и необходимите специалисти. Днес политическият климат в
страната и икономическата криза
в Европа, както и отливът на висококвалифицирани кадри, не създават
условия за бързо развитие в бранша. Въпреки това виждам основание
за предпазлив оптимизъм. Някои
български машиностроители успяха
да убедят международния пазар с качество и надеждност. Кооперациите с руски и европейски фирми во-
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дят до стабилизация и разширение.
Европейските програми за насърчаване на конкурентоспособността и
за иновативни продукти достигнаха и машиностроенето и се усвояват все по-пълноценно. Фирма РАИС
представи на изложението в Хановер 2013 високотехнологичен 5осев обработващ център и мнгоосев стругов център. Фирмата демонстрира способността си да
следва световното технологично
развитие и ще се бори за място
сред производителите на висок клас
машини в световен мащаб.
Валентин Тенев,
продажби и приложения,
ФАНУК Еф Ей България

Универсален
високопроизводителен
обработващ център
Hermle C 32 U dynamic
На вътрешнофирменото ни изложение Отворени врати 2013 тази
година се състоя премиерата на новия ни обработващ център Hermle
C 32 U dynamic. С представянето на
напълно новоконструирания универсален високопроизводителен 5-осев
обработващ център С 32 U dynamic
продължаваме успешната история
на серията С с нейните универсални 5-осеви обработващи центри. С
доказалата се модифицирана гантри (портална) конструкция С 32 U
dynamic се вписва отлично в серията С.
С концепция за ежедневно приложение и най-висока прецизност обработващият център С 32 ергономично се напасва към потребителя
и позволява комфортно управление,
лесна работа и безпроблемна поддръжка. Многобройни изпробвани
приложения се грижат за високоп-
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рецизно и икономично производство. Дори и трудни за обработка
материали се фрезоват на С 32 за
рекордно кратко време с перфектна точност. Машината може да
бъде и автоматизирана. С оптимално пригодени към максималния
обработваем детайл ходове X-Y-Z
650/650/500 mm и конструиран
предимно за 5-осева обработка, С
32 U dynamic е перфектният обработващ център за детайли до
1000 kg, при които се изисква висока прецизност, най-малки толеранси и най-добра повърхност като
например инструментална екипировка, медицина, самолетостроене,
машиностроене и състезателни
спортове.
Три оси в инструмента и две в
детайла, модифицираната високостабилна Гантри конструкция от
полимербетон с много добро поемане на вибрациите и оптимално лагеруване на линейните оси, двустранно лагерувана маса с тандемно задвижване на А-ос, четворната
система за лагеруване и средното
задвижване за Y-ос, и накрая ъгълът
на наклон от +/- 130° респективно
260° общо за А-ос – с това С 32 U
dynamic предоставя нужната базисна динамика в едно ново измерение,
а относно характеристиките на
NC-масите - машината поставя
отново световни стандарти.
Друга новост в продуктовата
гама на Хермле е автоматизираната система за смяна на палети PW
3000. Изградена от три модула, автоматизацията може да бъде пристроена към един или два обработващи центъра Hermle C 50 и С 60.
Основните технически характеристики са: транспортно тегло до
3000 kg включително палет, размери на палета - 1000 x 1000 ∅ 1200
mm, размери на детайла - ∅ 1400 x
980 mm и ∅ 1400 x 930 mm за стругово-фрезовия вариант, двуетажен
магазин за 5 или 9 палета.
Съвместно с Хермле, Хайденхайн
също представи на изложението софтуера си за обучение HIT
(HEIDENHAIN Interactive Training). Новият модул eLearning подпомага начинаещите при до 5-осево програмиране с Хайденхайн. Платформата

според мен ще е доста полезна особено за българския пазар, където в
повечето случаи липсват готови и
обучени кадри за работа с високопрецизни 5-осеви обработващи центри.

Все по-гъвкави решения за
пренастройка на
машините
Относно бъдещото развитие на
ЦПУ технологиите, потребителите
могат да очакват от Хермле все погъвкави решения за бърза пренастройка на машините, машини, които
покриват все по-голям спектър от
детайли и нови решения за оптимизиране и автоматизация на производството. Всички тези иновации
са продиктувани от нашите клиенти. В днешните бързопроменящи се
времена производителите трябва
да имат огромна гъвкавост. Те
трябва да са в състояние да произвеждат бързо, рационално и най-вече
качествено. За немалко фирми от
това зависи и тяхното оцеляване на
един отворен за Европа и конкурентен пазар.
Относно нашите продукти и услуги и тенденциите за българския
пазар бих казал, че производителите осъзнават все повече и по-ясно
нуждата от дългосрочни инвестиции в качествено и устойчиво оборудване. За много от тях добра
възможност са европейските програми по Конкурентоспособност. С
помощта на тези програми фирмите имат възможност на цената на
по-нисък клас оборудване да инвестират в оборудване, което ще им
отвори широко и дългосрочно вратите към европейския пазар на прецизни и сложни детайли с висока добавена стойност.
инж. Георги Цанков,
управител,
Хермле Югоизточна Европа
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àëóìèíèåâè êîðïóñè çà îñâåòèòåëíè òåëà îò
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ

SLB-80-FL
SLB-10/20-FL

Ðàçñåéâàíà
ìîùíîñò: 10-20 W
Ðàçìåðè:
252x119x48mm

Ðàçñåéâàíà ìîùíîñò: 80 W
Ðàçìåðè: 573x243x69 mm

SLB-20/30-FL

Ðàçñåéâàíà
ìîùíîñò: 20-30 W
Ðàçìåðè:
300x160.5x51.6 mm

SLB-150-FL

Ðàçñåéâàíà ìîùíîñò: 150 W
Ðàçìåðè: 383x348x69 mm

SLB-40/50-FL

Ðàçñåéâàíà ìîùíîñò: 40-50 W
Ðàçìåðè: 380x226x50 mm

Êîìïëåêòèòå çà îñâåòëåíèå ñúäúðæàò: ðàäèàòîð è ðàìêà, ìåõàíè÷åí àäàïòîð, çàêàëåíî ñòúêëî, èçîëàöèÿ, êîìïëåêò çà çàêðåïâàíå.

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

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 - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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