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накратко
Нов регионален мениджър на ABB в България
От 1 юни т. г. Екехард Нойрайтер е новият регионален мениджър за ABB в
България, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. Г-н Нойрайтер наследява Петер Симон, който ще продължи работа като регионален мениджър за
ABB Румъния и Клъстер мениджър за ABB в Румъния и България.
Г-н Нойрайтер е немски гражданин, завършил е Техническия университет в
Карлсруе, Германия. През 1992 г. се присъединява към ABB и оттогава насам
заема различни мениджърски позиции в ABB Германия и ABB България. "Очаквам
с нетърпение да продължа възходящата тенденция на ABB в България. Приоритет за ABB ще останат постоянните ни проекти в областта на възобновяемите източници на енергия, както и нашият стремеж да направим повечето
продукти на ABB достъпни за местните клиенти", заяви г-н Нойрайтер.
България не е непозната дестинация за Екехард Нойрайтер. Между 1996 и
1998 г. той работи за АББ в България, учредявайки една от първите производствени бази на ABB в страната – тази в Петрич. Понастоящем ABB функционира в България чрез една компания с централен офис в София, както и офиси
и клонове в пет локации. Производствените бази на ABB у нас се намират в
Петрич, Севлиево и Раковски. Компанията разполага и със сервизен център във
Варна, както и общ център по счетоводство и човешки ресурси в Раковски.
ABB има около 1300 служители в България.

Leifeld организира PMT Open House Show 2013
За втора поредна година водещият немски производител на машини за ротационно изтегляне LEIFELD METAL SPINNING организира PMT Open House Show,
съобщиха за Инженеринг ревю от фирма ЛД, представител на компанията у нас.
Събитието се състоя на 10 и 11 юли т. г. в гр. Ален, Северен Рейн-Вестфалия и
бе посетено от представители на ЛД. „Първият ден бе посветен на дистрибуторите на LEIFELD по света, а вторият - на клиентите. Водещите конструктори на гами машини запознаха дистрибуторите с най-новите технологии и конкретни разработки. След всяка лекция имаше демонстрация в работни условия
на конкретна машина. Специално внимание бе отделено на сериите машини за
производство на джанти - WSC, ST..RS, за стълбове и мачти AFPM, за автомобилната индустрия - KSA, FFC, PFC, HK и най-новата разработка SC 310 s от
серията SC. В рамките на събитието се състоя и световна премиера на AFPM
- новата патентована технология за производство на стълбове за осветление.
Дистрибуторите имаха възможност да зададат технически въпроси, да споделят своя опит с този на колегите си“, заявиха от ЛД.
„Клиентите бяха запознати с технологичните предимства на новите машини и имаха възможност да зададат своите въпроси. Към всяка работеща
машина, настроена за производството на определен детайл, домакините от
LEIFELD бяха подготвили и много мостри на детайли, произведени на машини
от съответната гама. Организацията беше перфектна при стриктно спазване на обявения график, а разговорите продължаваха неофициално по време на
дружеските вечери“, допълниха от ЛД.

Osram стана независима компания
Osram Licht приключи отделянето си от Siemens чрез официално вписване в
Търговския регистър от 5 юли т. г. Двете компании сключиха споразумение за
отделяне през ноември 2012 г. Целият капитал на Osram Licht е разделен на
повече от 100 милиона акции. 80% от тях ще бъдат разпределени към акционерите на Siemens при съотношение 10:1, като всеки акционер ще получи една
нова акция на Osram за всеки десет акции на Siemens. Osram предлага пълен
спектър LED решения - от чипове до лампи, осветителни тела и комплексни
решения за осветление. 70% от приходите на компанията са от енергийноефективни продукти, а LED продуктите генерират повече от 25% от приходите на Osram.
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Siemens издаде нова брошура за серията изпълнителни механизми OpenAir
Siemens Направление Сградни технологии представи нова брошура на български език за серията изпълнителни механизми OpenAir. „Изпълнителните механизми за въздух OpenAir осигуряват големи усилия за позициониране при ниска
консумация на енергия. Задвижките за контрол обема на въздуха (VAV и CAV
системи) също спестяват енергия благодарение на прецизното измерване на
дебита. В допълнение към спестяването на енергия, изпълнителните механизми се отличават също и с дълъг експлоатационен живот. Здравият корпус ги
прави устойчиви на неблагоприятни условия по време на работа, транспортиране, складиране или на строителната площадка. Освен това, функционално
тестваната модулна концепция осигурява максимално качество и надеждност“,
заявиха от Siemens. „Продуктовата гама е подходяща за всякакви приложения.
С четири варианта на размери на корпуса, OpenAir обхваща всички ОВК приложения: от изпълнителни механизми за рециркулиращи ПЖР, ПЖР за външен
въздух, преграждащи с пружинно възвръщане, до апарати за променлив въздушен дебит и климатични камери. Също така са възможни и приложения със
специални изисквания като например при местни смукатели в лаборатории.
Продуктовата гама отговаря на международните стандарти и е одобрена за
използване по цял свят“, допълниха от компанията.

EMO Hannover 2013 ще акцентира върху интелигентното производство
Между 16 и 21 септември т. г. Хановер отново ще бъде домакин на търговското изложение за металообработващата промишленост EMO. Под мотото
„Интелигентност в производството“ то ще посрещне най-важните представители на сектора от цял свят и ще покаже най-новите тенденции в технологиите за производство.
В рамките на изложението ще се проведат конгрес, посветен на енергийноефективното и устойчиво производство (16-17 септември), конгрес за
технологиите в космическия сектор (18-19 септември), както и семинар, посветен на пазара в Индия и възможностите, които той предлага (20 септември). Над 1600 компании от 34 страни вече са заявили участие в EMO 2013.
Между тях са и три български компании - РАИС, ВСК Кентавър и ЗММ България.

Cognex добави нова функционалност на четците DataMan 300
Cognex Corporation въведе нови осветителни и оптични функции на своята
гама промишлени образ-базирани четци за баркодове DataMan 300, съобщиха за
Инженеринг ревю от фирма Ехнатон, представител на компанията у нас. „В
DATAMAN 300 модулите за осветление могат да бъдат конфигурирани и заменяни в зависимост от изискванията на приложението. За целта осемте интегрирани светлинни банки и външните светлини се регулират индивидуално.
Новите предлагани варианти за осветление включват: IR за метални части и
комфорт за очите на оператора; поляризирано червено за отразяващи детайли; синьо за металните части или цветни баркод етикети; високоинтензивно
червено за общи приложения; високомощни аксесоари за осветление за четене
на баркодове на големи разстояния; външни светлинни източници, захранвани
директно от четеца“, заявиха от Ехнатон.
„DATAMAN 300 поддържа възможност за работа с всички популярни типове
обективи (S-Mount с течна оптика, S-Mount с 10, 16, 25 мм, стандартни CMount) без допълнителен хардуер. С натискането на един бутон, DATAMAN
300 включва функцията „интелигентна настройка“, която автоматично определя коя комбинация от осветление и фокусно разстояние на обектива ще
осигури най-добри резултати за всяко приложение. Серията включва три модела: DATAMAN 300 със стандартна резолюция от 800х600 пиксела, DATAMAN
302, с по-висока резолюция от 1280x1024 пиксела и DATAMAN 303 с най-висока
резолюция от 1600 х 1200 пиксела“, допълниха от компанията.

Хах Ланге представи нови анализатори за електроцентрали
Отскоро фирма Хах Ланге предлага на българския пазар анализаторите
Polymetron 9610 sc и 9611 sc, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
„С до шест канала за измерване, новите анализатори позволяват оптимален
анализ на параметрите за силициева киселина или фосфат в електроцентралата. Захранването с реагенти, задвижвано от сгъстен въздух и единствено
по рода си в тази промишленост, значително намалява нуждата от поддръжка,
в сравнение с обикновените системи. Благодарение на опцията за задаване на
диагностика интервалите между процедурите по поддръжка могат да се планират и критичните състояния на анализатора биват откривани навреме“,
заявиха от компанията.
„Анализаторите Polymetron могат да се използват с HACH или избрани от
клиента реагенти. Подходящите реагенти HACH се предоставят с цел незабавно въвеждане в експлоатация. Те осигуряват на анализатора всички необходими стандарти и решения за срок от 90 дни“, допълниха от Хах Ланге.
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Комет Електроникс вече предлага IQRF радиомодули на Microrisc
Комет Електроникс добави в офертата си радиомодули на Microrisc с вграден радиопротокол стек, поддържащ MESH мрежова топология, съобщиха за
сп. Инженеринг ревю от българския дистрибутор на електронни компоненти.
Модулите са с габарити, започващи от 15х20 mm и се предлагат с вградена операционна система, безплатна развойна среда и С компилатор. Те са
ориентирани към приложения за изграждане на интелигентни системи за управление на улично/индустриално осветление, битова/индустриална автоматизация и приложения за събиране на данни. Новите модули на Microrisc поддържат MESH топология с отворен IQMESH протокол и имат възможност за
ползване на 62 радиоканала в обхвата 868 MHz при скорост на предаване 19,2
kbps. Мрежата поддържа до 65 000 уникални адреса и до 240 препредавания в
MESH топология. Разстоянието на радиовръзката между два модула е до 700
метра с миниатюрна антена и изходна мощност 3.5 mW.
Всички устройства притежават ETSI, CE, FCC сертификати и са произведени в Европа, уточниха от Комет Електроникс.

Eplan стана официален партньор на Siemens PLM Software
Eplan вече е официален партньор на Siemens PLM Software, съобщиха от фирма
Ритбул, партньор на Eplan в България. Целта на партньорството е осигуряване на интеграция между платформите EPLAN и Teamcenter. „Електропроектирането се счита за важен елемент от процеса на създаване на продукта. EPLAN
разработи универсален модул, за да интегрира безпроблемно EPLAN платформени решения в PLM среда. Компании от различни индустрии вече могат да се
възползват от този интегриран подход и да постигнат цялостно управление
на жизнения цикъл на продукта“, заявиха от компанията.
„По линия на партньорската програма Eplan и Siemens PLM Software доказват заедно възможностите си. Интеграцията между платформите ще ни
отвори много врати в разрастващия се пазар на PLM решения. Клиентите ще
имат директен достъп до цялостен цифров модел на продукта, дори ако процесът на разработване е разпределен в различни страни. Това ще им осигури
постоянен обмен на информация, надеждност и качество през целия процес на
създаване на продукта“, коментира Максимилиан Брандл, председател на борда на директорите на Eplan.

Rockwell Automation чества 110-та годишнина на марката Allen-Bradley
През тази година Rockwell Automation отбелязва 110-та годишнина от основаването на Allen-Bradley, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирма РОТЕК,
официален дистрибутор за България на Rockwell Automation.
През 1903 г. двамата основатели на компанията Линди Брандли и д-р Стантън
Алън формират компанията Compression Rheostat с първоначална инвестиция от
$ 1000. На следващата година на световното изложение в Сейнт Луис те показват един от първите си контролери, произведен за търговски цели. През
1909 г. компанията се преименува на Allen-Bradley. Пет години по-късно е открит
и първият търговски офис на Allen-Bradley в Ню Йорк. През 1952 г. фирмата
създава филиал в Галт, Онтарио, Канада, в който сега работят над 1000 души.
Компанията бележи успешно развитие и на 20 февруари 1985 г. е закупена от
Rockwell International (сега Rockwell Automation) за 1,651 милиарда щатски долара,
което е най-голямото придобиване в историята на щата Уисконсин.
По повод на тазгодишния юбилей Rockwell Automation инициира фотоконкурс
„Engineered to Outlast“, в който клиенти, партньори и служители на компанията са поканени да представят снимки на продукти и материали на Allen-Bradley
на страницата на компанията във Facebook.

Симпозиум Метрология и метрологично осигуряване 2013
От 10 до 13 септември т. г. в Учебната спортно-оздравителна база на ТУСофия в Созопол ще се проведе XXIII национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване. Тематиката на събитието е фокусирана върху методи за измерване, контрол и обработка на информацията; измервателни преобразуватели, уреди и системи; акустични измервания, виброизмервания и диагностика; метрологично осигуряване в уредостроенето и машиностроенето; метрологично осигуряване в енергетиката; измервания на йонизиращи лъчения и др.
В симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти,
работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от
техническите университети, Българския институт по метрология, държавни
и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния,
Македония, Гърция и други. Събитието се организира от Техническия университет в София, катедра Електроизмервателна техника, катедра Прецизна техника и уредостроене, от Българския институт по метрология, Съюза на метролозите в България и АЕЦ Козлодуй.
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накратко
Microchip представи нова серия бързи CAN приемопредаватели
Наскоро Microchip представи на пазара серията MCP2561/2 високоскоростни приемопредаватели, предназначени за интерфейс между CAN протоколен
контролер и двупроводна CAN шина. Новата серия включва две интегрални
схеми. MCP2561 е бърз CAN приемопредавател в 8-изводен корпус, снабден със
SPLIT извод, който подпомага стабилната работа в синфазен режим при схеми,
използващи терминиране с преднапрежение. MCP2562 също е бърз CAN приемопредавател в 8-изводен корпус, но има Vio извод, който може да бъде свързан
към допълнително захранване, за да се осъществи вътрешно "повдигане" на
цифровите В/И нива на приемопредавателя, улесняващо подаването им към
микроконтролер. „Това е особено полезно, когато в системата се използват
микроконтролери с Vdd под 5 V - например 1,8 или 3,3 V“, поясниха от Microchip.
„Приемопредавателите се характеризират с нисък ток в режим на готовност (<5 uA типична стойност), който е в съответствие с изискванията за
ниска консумация на електронните управляващи модули (ECU) в автомобилите. Освен това те отговарят и на изискванията за работа както в разширен
(E) от -40 до +125 °C, така и във висок (H) от -40 до +150 °C температурен
диапазон. MCP2561/2 CAN приемопредавателите са предназначени за широк
кръг от приложения в автомобилостроенето, включващи задвижващите агрегати, диагностичните и информационните системи и сигурността на пътниците, както и за приложения в индустрията, строителната и селскостопанската техника“, допълниха от компанията.

Шнайдер Електрик стартира програма за обучение по енергийна ефективност
На 24 юли т. г. Шнайдер Електрик стартира програма за обучение по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на служители в български
общини, съобщиха от компанията. „Целта на инициативата е общинската администрация да бъде запозната с възможностите, които носят системите за
енергиен мениджмънт, мерките по енергийна ефективност и използването на
възобновяеми енергийни източници за подобряване на енергийната ефективност
на сградите. Обучението се провежда под формата на web семинари и се осъществява с партньорството на Европейския политехнически университет“, заявиха организаторите. Според специалисти от компанията много често енергийната ефективност се обвързва единствено с отоплението и управлението на топлинната енергия. Малко обсъждан факт обаче остава инвестицията в енергийна
ефективност по отношение на електроенергията. „В много сгради отоплението,
климатизацията и осветлението комбинирани представляват над 70% от потреблението на енергия. Това е особено валидно за големите обществени сгради
– болници, училища и детски градини, при които има огромно поле за интелигентен контрол, който да повлияе значително върху потреблението на енергия. Един
от най-красноречивите примери за това е централата на Шнайдер Електрик в
Париж. Забележителната сграда Тhe Hive е първата в света, сертифицирана по
ISO 50001 – система за енергиен мениджмънт. След внедряването на всички мерки,
предписани от пълния енергиен одит, сградата днес потребява 1/4 от предишната си консумация на енергия“, допълниха от компанията.

Оптикс планира откриване на ново производство
Производителят на оптико-електронни изделия за военни и граждански
цели фирма Оптикс планира откриването на нова производствена база. Компанията ще вложи 2.7 млн. лв. и ще разкрие 14 работни места в новата си
база за производство на оптични уреди и елементи и фотографска зона в
Божурище. Новината бе съобщена в рамките на тържеството по случай 15годишнината на предприятието в края на юни т. г.
За последните няколко години фирма Оптикс е инвестирала близо 6 милиона
лева в съвременна техника и технологии. В момента компанията разполага с
три производствени площадки в района на Панагюрище, където работят над
450 души.

u-blox представи GSM модул за интелигентни газомери
Швейцарският производител на безжични електронни модули и системи за
позициониране u-blox представи новия GSM/GPRS модул SARA-G350 ATEX с
ултракомпактни размери и нисък разход на енергия, сертифициран за използване в устройства, работещи в потенциално експлозивна среда, например интелигентни газометри, съобщиха за Инженеринг ревю от фирма Microdis, дистрибутор на u-blox в Източна Европа.
„SARA-G350 ATEX разширява сериите 2G модули SARA и е ориентиран към
устройства, които работят в потенциално експлозивна среда - жилищни и
промишлени газомери, съоръжения за съхранение на гориво, химически предприятия или петролни платформи. Нашият ATEX и IECEx сертифициран модем
значително намалява препятствията пред клиентите ни за ATEX/IECEx сертифициране на техните крайни устройства“, коментира Томас Ниг, вицепрезидент продуктов маркетинг в u-blox.
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събития

Проведе се Ден на отворените
врати, организиран от
от Yamazaki
Mazak и Бимекс Лимитид
На 25 юни т. г. фирмите Yamazaki
Mazak Central Europe и Бимекс Лимитид организираха Ден на отворените врати.
В лекционната част на мероприятието, проведено в хотел Палас - гр.
Казанлък, домакините от фирма Бимекс Лимитид представиха японската корпорация Mazak – един от найголемите световни производители
на металообработващи машини, найновите модели машини от серия
Smart и системите за управление
Mazatrol-2. Акцент бе поставен и
върху специалната разработка на
Mazak в партньорство с българската компания за специализиран софтуер Рапид Прогрес (представител за
региона на американската компания
ESPRIT) – CAM система за програмиране основно на високотехнологичните машини на МАZAK, които се произвеждат за европейския пазар.
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„Нашите наблюдения за пазара в
последните няколко години са, че в
България търсенето е основно на
машини от по-висок клас. Това говори, че производството е ориентирано към високотехнологични продукти, които изискват по-прецизна и посложна обработка“, коментира той.
Събитието продължи с посещение на сервизния център на Мazak
за България в базата на фирма Макра, където гостите 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. „Това е
първата продадена в България подобна машина, която е интересна с
решението, че може да работи с
4+1 оси. Тази функция я прави адап-

тивна и за работа в режим, който
не изисква 5-осева обработка, което е не само енергийно ефективно
за клиента, но и значително е намалило себестойността на машината
без да са направени никакви компромиси по отношение на механиката
и качеството на работа“, информираха домакините.
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интервю

Енергийната консумация е
ключова при избора на машини
Иван Христозов,
управител на Пластикс Бавария България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Христозов, какви
предимства носи на производителите използването на висококачествени машини?

Предполагам, че всеки производител на пластмасови изделия разбира
ползата и ефективността от използването на нови, висококачествени
машини – шприц машини, екструдери, охладители и др. в областта на
преработването на пластмаси. Друг
е въпросът как оценяват коя машина
е висококачествена и коя – не. Всеки
от тях има собствени критерии за
оценка на параметрите на машините и съоръженията. Тези критерии
обаче понякога са наложени от бюджетите на фирмите и водят до купуването на евтини, нови машини и
съоръжения, които не са на необходимото ниво и след това следва разочарование, по-висока консумация на
енергия, недостигане на желаните
параметри, повреди, некачествена
продукция и др.
Какви енергийно ефективни характеристики трябва да притежават съвременните машини за обработка на пластмаси?

Показателите за енергийна ефективност за шприц машините винаги са били спорни, защото малко са
общите методики за тяхното измерване и реализиране. Все пак ще
посоча един показател, който е международно признат и се използва в
цял свят – специфична консумация на
енергия. Това е показател, който
отразява колко енергия е необходи-
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ма за преработването на
един килограм пластмаса за
конкретен тип шприц машина. Например, при шприц машини със стандартни хидравлични помпи този показател е 1,3 kW/kg, докато при
напълно електрическите машини на KraussMaffei от серията ЕХ, този показател е
0,3 kW/kg.
Кои са традиционно силните
браншове за реализация на машините KraussMaffei на нашия
пазар и в кои най-успешно реализирате продукцията си в
момента?

Шприц машините и екструдерите
производство на KraussMaffei
Technologies са приложими във всички
области на промишлеността за съответните продукти. Ще изложа един
пример – България е най-големият
производител на PVC профили за врати и прозорци в Югоизточна Европа.
Над 90% от екструдерите и екструдерните линии за тези профили са
произведени от KraussMaffei. Това
показва какви са възможностите им
в това направление. Друга особено
динамична област на производството на пластмасови детайли е автомобилостроенето. В България има
фирма, която произвежда специални
маркучи за автомобилостроенето
благодарение на технологията и
шприц машините на KraussMaffei.
Друга фирма в България започна да
произвежда детайли за перални и дру-

га домашна бяла техника с технология, предложена и реализирана на
шприц машини на KraussMaffei. Така че,
както виждате, областите на приложение на машините на KraussMaffei са
най-различни и смея да твърдя, че те
винаги заемат лидерски позиции в
тези направления.
Какви новости в продуктовата
ви гама да очакват клиентите
през тази година?

През тази година фирма
KraussMaffei Technologies пусна на
пазара нова серия шприц машини в
средния клас – GX. Те са в диапазона
от 4000 kN до 6500 kN затваряща
сила. В тази серия серийно са вградени нови системи за заключване GearX, за водене на подвижната плоча – GuideX, както и нова система за
управление – MC 6. В областта на
екструдерите предлагаме ново поколение двушнекови конични екструдери – KMD 43 K/P, KMD 53 K/P, KMD
63 K/P. Те са най-подходящи за производство в по-ниския диапазон на преработване, използван за профили,
тръби и листове.
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Икономичен,
от всяка гледна точка
Íîâîòî ïîêîëåíèå TruDiode íà TRUMPF òðóïà òî÷êè ñ ïî-âèñîêàòà ñè åíåðãèéíà
åôåêòèâíîñò è ïî-íèñêè îïåðàòèâíè è èíâåñòèöèîííè ðàçõîäè.
TRUMPF представя ново поколение директни, диодни лазери, предоставящи изходна
мощност от 3kW до 6kW. Благодарение на оптимизираната модулна концепция, TruDiode
серията, постига 40 % енергийна ефективност и изключително ниски експлоатационни разходи. Тези лазери, които са икономични във всяко едно отношение, са особено подходящи за лазерно, шевно заваряване и заваряване с отлагане.
The TruDiode 6006, който бе представен в
Мюнхен, е с мерки само от 870 х 750 х 1325
mm. Той генерира 6kW и към днешна дата, е
най-компактния диоден лазер в неговия клас.
Това го прави лесен за интегриране в производствени линии. Оптимизиран за употреба в автомобилната и тежката промишленост, както и в авиацията и космическите
технологии, неговото качество на лъча може да се адаптира в зависимост от различните приложения. Шевно заваряване на каросерии е само едни пример. Диаметъра на
активната зона (точката) от 600 микрона,
може перфектно да се настрои до постига-
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не на подходящия размер, благодарение на подобрената оптика. При ремонтни работи,
извършвани със заваряване с отлагане, например в турбини, това е идеалният размер
на точката. Качеството на лъча също е гарантирано. Обединителят на дължината на
вълната, с който няколко различни честоти
могат да бъдат слети, гарантира, че качеството на лъча остава постоянно, независимо от мощностното мащабиране.
При разработването на новото поколение
диодни лазери, TRUMPF обърна специално внимание на енергийната ефективност, но не само по време на обработка на детайла. Нови
контролни системи, включващи интелигентно управление на енергията, гарантират оптимизиране на енергията дори и по време на
почивките. Лазерите са подготвени за
"PROFIenergy" и могат лесно да бъдат интегрирани в концепциите за управление на енергията, използвани в производствените системи. Потреблението на енергия се регулира
чрез отворени, стандартизирани команди,
които се използват за планирани и непланирани прекъсвания на производството.
август 2013
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За разработването на това поколение диодни лазери TRUMPF вложи целия си опит като най-голям световен конструктор и потребител на лазерни диоди. Широко използваното, пасивно охлаждане при напомпващите диоди на TRUMPF също е прието и при
директните диоди. Диодните лазери на
TRUMPF предoставят максимална надеждност и дълготрайност.В случай, че един от
модулите въпреки всичко отпадне, другите
ще поемат неговата функция. Останалите
модули автоматично увеличават изходна-
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та си мощност, така че в мястото където
се работи да няма загуба. Измерването и регулиране на изходната мощност по време на
операции, както при всички лазери TRUMPF,
се извършва в реално време. Затворения цикъл за контрол на мощността приложена
към диода гарантира, че винаги ще се генерира едно и също ниво на енергия, за целия
цикъл на живот.
Работата в лазерна мрежа, където няколко машини споделят лазерен източник, е възможна, тъй като диодните лазери може да
имат един или два изхода. В допълнение към
високото качество на отделните компоненти, цялостната сервизна концепция с дистанционен мониторинг гарантира продължителна работоспособност при индустриална употреба. В крайна сметка, новата серия TruDiode предлага напълно ефективни,
надеждни и печеливши лазери в изключително компактен, модулен дизайн.

info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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"СДС Сървиз" ЕООД - лидер в областта
на отоплителната техника и газовото
оборудване за бита и индустрията
Динамиката в развитието на газовия сектор се
обуславя от нарастващата необходимост от енергийна независимост и отговор на изискванията за опазване на околната среда. От съществено значение за
обслужването на газовата индустрия в световен мащаб са стратегиите за непрекъснато развитие на
продукти, инвестиции и ангажимент за качеството.
В България, в ситуацията на потребност от професионалисти с доказан опит при изпълнение на тези ангажименти, се откроява "СДС Сървиз" ЕООД.
"СДС Сървиз" ЕООД е търговска фирма - лидер в областта на отоплителната техника и газовото оборудване за бита и индустрията. Фирмата е официален представител на "RMG Group" - доказан световен
партньор в газовата сфера с над 200-годишен опит в
проектирането, производството и маркетинга на газов контрол.
"СДС Сървиз" предлага пълна гама газово оборудване, което включва:
•Регулатори за газово налягане - При системите за
доставките на газ, регулаторът за налягането на
газа поема задачата за контролирано намаляване
на налягането и поддържането на постоянната
му стойност.
•Контролно и предпазно оборудване - спирателна арматура.
•Измервателни устройства - освен оборудване за из-

мерване на обема на газа като ротационни, турбинни и ултразвукови разходомери, се предлагат и устройства за изчисление на количеството газ, посредством измерваните стойности на налягане,
температура или плътност. Към тях се причисляват и системите за газов анализ - газови хроматографи, флоу компютри и коригиращи устройства. В
съчетанието си тези устройства осигуряват всички данни, необходими за билинг на природния газ.
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"СДС Сървиз" е иноватор на българския пазар с
внедряването на Смарт Технологии при измерването на газ, вода и електричество, като изключителен
представител на компанията "Elektromed" - световен лидер в измервателната индустрия. Смарт технологиите позволяват дистанционно отчитане и
контрол върху потреблението, като повишават ефективността на измервателния процес. "СДС Сървиз"
предлага на своите клиенти иновативни и конкурентни измервателни решения.

"СДС Сървиз" предлага на своите клиенти гаранционно и извънгаранционно обслужване, което гарантира безотказното функциониране на използваните от
тях средства за измерване, регулаторно и предпазно
оборудване, както и тяхното съответствие съгласно
метрологичните и технически характеристики.
"СДС Сървиз" ЕООД е коректен и надежден партньор, доказан с работата си, със своя екип от специалисти и с реализираните си проекти. Ние вярваме,
че уменията на нашия екип, високото качество на
нашите продукти, иновативното ноу-хау и отговорността към нашите клиенти са ключови за технологичното развитие в условията на непрекъснато променящия се пазар.

www.sds-service.com

основен партньор на
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Членовете на БФИЕК представляват
23% от консумацията на природен
газ у нас
Константин Делисивков, изпълнителен директор
на БФИЕК, пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко дейността на БФИЕК и основните й
приоритети.

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
(БФИЕК) е създадена през 2006 г. и е
сдружение на големите индустриални консуматори на електрическа
енергия и природен газ. В нея членуват 20 значими индустриални предприятия, които представляват енергоемки индустрии. Въпреки че са
енергоинтензинвни индустрии, предприятията са инвестирали милиарди левове през последните 20 години, за да бъдат енергийно ефективни и конкурентоспособни. Консумацията на енергия е основно перо в разходите на тези предприятия.
Повечето политики, насочени към
секторите Енергетика и околна среда, се отразяват на индустриалната активност и конкурентоспособност. БФИЕК представлява индустриалните енергийни консуматори по
тези въпроси пред изпълнителната,
законодателната власт, пред енергийните дружества, регулатора и
производителите по проблемите
свързани с електрическата енергия,
природния газ, енергийната ефективност и политиките за климата.
БФИЕК води активна политика за
развитие на енергийните пазари,
като активно участва в този процес. Членовете на БФИЕК представляват 65% от консумацията на електроенергия по свободно договорени
цени и около 23% от консумацията
на природен газ в България.
БФИЕК участва активно в процеса на формиране, представителство
и защита на асоциираните интереси на индустриалните енергийни
консуматори в България. Оказваме
съдействие на регулаторните органи в постигане и поддържане на обективни и устойчиви решения в процесите на либерализация на енергийния
пазар.
Какво е мястото на природния
газ в енергийната консумация
на вашите членове? Какъв е
обемът на тяхната приблизителна годишна консумация?

Годишната консумация на приро-
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ден газ на предприятията в БФИЕК
е около 550 млн. куб. м. БФИЕК представлява значителна част от стопанското потребление на природен
газ - малко над 40%. В резултат на
рецесията и в годините след 2009 г.
наблюдаваме лек спад в консумация
на природен газ в БФИЕК.
Какви инициативи е предприела Федерацията с оглед подпомагане използването на природен газ в предприятията в
България?

БФИЕК предприема инициативи,
свързани със създаване на предвидима и устойчива регулаторна среда.
БФИЕК активно участва в процеса
на преструктуриране на законовата
рамка и правила съгласно Третия
пакет на ЕС и директива 2009/73ЕО.
БФИЕК подкрепи предложението в
Закона за енергетиката да бъде въведено понятието на "Затворените
разпределителни системи", съгласно
текстовете на Директива 2009/73.
Все още тече дебат по приемането
на измененията в правилата за
търговия с природен газ, за управление на и присъединяване към газопреносни и газоразпределителни мрежи.
ДКЕВР проведе няколко срещи със
заинтересованите страни, но все
още очакваме последния вариант на
правилата. БФИЕК също така участва в Обществения консултативен
съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните
от тях цени с голяма обществена
значимост.
Бихте ли разяснили понятието
"Затворени разпределителни
системи"?

Директива 2009/73 ЕО дава
възможност за регламентиране на
Затворените разпределителни системи. Според индустриалните енергийни консуматори има реална нужда от въвеждане на понятието в
нормативната рамка. Индустриалните зони в България са площадки с
едно захранване на ток, природен газ,
вода, телекомуникации и т. н. Това
са бившите големи предприятия в
България, които вече са частни. На
тяхната територия понастоящем
функционират други по-малки част-

ни фирми/цехове. Тъй като инфраструктурата е била изградена в
миналото, тези по-малки частни
фирми са захранени от големия оператор на съответната територия.
Големият оператор/предприятие
обикновено е собственик на далекопроводите/газопроводите, подстанциите/ГРП и вътрешната мрежа.
Изграждането на нова инфраструктура за самостоятелно захранване
на тези малки фирми обикновено e
икономически и технически необосновано. Важно е да има регламент за
тези случаи, защото вече има възникнали спорове и продължават да
възникват. Материалният интерес
при такива спорове достига стотици милиони левове.
Какво според вас е най-голямото предизвикателство пред
индустриалните консуматори
на природен газ в България?

Секторите, представени в БФИЕК,
са енергоемки. Това означава, че крайната цена на продукцията много зависи от разходите за енергия. Сравнението с други страни и региони
показва, че цената на природния газ
в България е в пъти по-висока, което
води до отлив на инвестиции и намалена конкурентоспособност на
световните пазари. От началото на
годината наблюдаваме стабилизиране на основните ценообразуващи
фактори, но въпреки това цената в
България остава една от най-високите в Европа и в пъти по-висока от
тази в Америка.
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Продукти
и доставчици
за газовия сектор
Предлагаме решения за
газификация за
производство на
топлинна и
електроенергия в дома
Съвременните изисквания за
енергийна ефективност и екологична чистота поставят все по-големи очаквания към технологиите,
свързани с газификацията на жилищната среда. Използването на газ в
едно домакинство се свързва найвече с отопление и снабдяване с
топла вода. Допълнителен ефект
има, ако към това се прибави производство на електроенергия.
Комбинираното производство на
топлинна и електрическа енергия
(CHP) е едновременното производство на електрическа и топлинна
енергия от един източник, близо до
мястото, където те ще се използват. Това е процес, при който се
улавя топлината, която е неизменно произведена при производство
на електроенергия и се използва повторно.
С дислокация на CHP оборудване
във или в близост до сградата ползвател на генерираната електроенергия и топлина се избягват загубите на енергия по време на транспортирането от производител към
потребител. Също така се намаляват емисиите на CO2. В резултат
при производство на комбинирани
единици топлинна и електрическа
енергия е възможно да се достигне
95% ефективност.
Въпреки че мащабните CHP са на
разположение в продължение на много години за търговска употреба,
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микрокомбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия (известна още като микро-CHP
или вътрешно CHP) е сравнително
нова технология – все още с висока
цена за употреба в дома. Те са едновременно осигуряващи електроенергия и отопление и топла вода.
Има различни видове технически
решения на системи за комбинирано производство на топлинна и
електроенергия, които са подходящи за множество приложения. Трите микрокогенерационни системи,
предлагани от Baxi, са базирани на
различни технологии. Системите за
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използващи Free Piston Stirling Engine
(FPSE), са идеално пригодени за използване в дома, тъй като технологията е изключително надеждна
и са разчетени да работят почти
без шум и вибрации. Baxi Ecogen осигурява ефективно централно отопление на газ и гореща вода като
всеки друг котел, докато двигателят Stirling генерира до 1 kWh електроенергия. Награденият Baxi
Ecogen е първият широкодостъпен
стенен вътрешен микро-CHP-котел
в Обединеното кралство.
Baxi SenerTec Dachs използва надежден двигател с вътрешно горене, захранван с природен газ или пропан-бутан за генериране 5,5 kW на
електроенергия, като същевременно
осигурява 12,5 kW полезна топлина.
Подходящ е за всички видове големи
жилищни и търговски сгради - с лесен монтаж, бързо стартиране, ниски нива на шум и дълъг живот.

август 2013

Proton Exchange Membrane Cell гориво - микрогоривни клетки, отделящи водорода, съдържащ се в природния газ, както и на двигатели с
външно горене, базирани на цикъла
на Ренкин е иновативно когенеративно средство за производство
на топлинна и електрическа енергия, което предлага значителна
икономия на енергия и въглеродни
емисии. Разработката все още е на
етап бета-прототипи, които се
тестват в реални условия. Достигнатата електрическа мощност в
момента е 1,5 kW, а топлинната 3 kW. На този принцип работи Baxi
Innotech GAMMA 1.0 Той предоставя почти три четвърти от електроенергията, която се изисква в
рамките на годината, за покритие
на едно домакинство и цялата годишна нужда от топлина. Захранван главно от природен газ, този
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компактен и изключително ефективен когенератор е
идеално средство за еднофамилни къщи.
Тези високоефективни съоръжения, разработени от
нашия партньор Baxi и вече влезли в употреба в западните страни, все още не са широкодостъпни в България. За да се внедрят у нас, е необходима държавна подкрепа, както това се случва на Запад.
инж. Ж. Петров,
ръководител инженеринг, Аква и Газ

Atlas Copco предлага разнообразно
оборудване за технологичните процеси
в газовия сектор
Atlas Copco предлага разнообразно оборудване, предназначено за всички технологични процеси, свързани с
добива, транспорта и разпределението на природен
газ и втечнен природен газ и с пречистването и употребата на биогаз. Съоръженията, произвеждани от
Atlas Copco, покриват широка гама от приложения от компресори и бустери за природен газ с крайно
налягане до 500 bar (G) до системи за разпределение
и оборудване за газови станции за зареждане на автомобили.
Компанията предлага още компресори за втечняване на природен газ, помпи за трансфер на втечнен природен газ и турбоекспандери за газифициране на втечнения природен газ. Това оборудване е предназначено
за употреба на сушата, в морето и на борда на транспортни съдове.
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В портфолиото на компанията са включени и пречиствателни съоръжения, компресори и станции за зареждане на автомобили с биогаз. Пречистването на биогаз
от примесите, получени в процеса на неговото добиване, е важен процес, като по този начин например може
да се постигне повишаване на ефективността на коге-
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нерационна система до два пъти в сравнение с употребата на „суров“ биогаз. Пречистването се използва и за
обработката на биогаз преди реинжектирането му в
газопреносната и разпределителна мрежа.
Atlas Copco разполага с технологии, осигуряващи висока надеждност, качество и ефективност на машините, предназначени за газовя сектор.
Данчо Данов, мениджър продажби
Компресорна техника, Атлас Копко България

Ханиуел съвместно със своите
партньори предлага цялостни решения
за газовия сектор
За всички днес е ясно, че газът става все по-важен
и че всеки насочва поглед към него. Ханиуел също знае,
че това е важен бизнес и че заема все по-голяма част
в енергийния бизнес. Поради тази причина Ханиуел инвестира в закупуването на фирми и развитието на
продукти и услуги. Целта на всичко това е предлагането на комплексни решения в колкото се може по-голям
брой от бизнес процесите и дейностите на бизнеса по
цялата верига на газа – добив, преработка, пренос и
разпределение и свързаните с всичко това услуги: обследване, предпроектни проучвания, управление на проекти, супервизия, пуско-наладъчни дейности, инженеринг, полево оборудване, охрана и т. н.
За да бъдем в състояние да реализираме комплексни
решения и в подкрепа на по-горе казаното, придобитите през последната година от Ханиуел компании са
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най-добрите и доказали се в времето, разработващи
продукти в определени области. Това са компании като
AspenTech - предлага симулатори и тренажори, UOP разработва и развива технологични решения, RMG и
Zekkeweger предлагат богата гама от оборудване за
газовата индустрия, а IBM и PAS - софтуерни решения.
В този брой ще имате възможността да се запознаете с дейността на Енерик и СДС Сервиз, фирми партньори на Ханиуел България, фирми, доказали професионализма си във времето, съвместно с които можем да
ви предложим комплексни ефективни решения за вашия
бизнес. Благодарение на тях на все по-малко хора ще се
налага да реагират бързо, тъй като ще могат да управляват все по-сложни процеси. Това ще им гарантира вземането на все по-добри решения и с все по-сериозни последствия.
Гергана Джагарова, Ханиуел ЕООД

Енерик предлага ефективно решение,
съобразено с новите нормативни
изисквания
Последните технологични новости, въведени от инженеринговите специалисти на Енерик, които намират
приложение в газовия сектор, са свързани с автоматизацията на авто- и ж. п. естакади за товаро-разтоварване на LPG (пропан-бутан).
Енерик предлага инженерингови услуги, които
напълно изпълняват всички технически изисквания, посочени в заповедта на Агенция „Митници“. Изменени-
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Инженеринговите услуги, които предлага Енерик, гарантират точност, коректност и ефективност при
автоматизиране на жп и автоестакади и предоставят моментни показания от средствата за измерване
и контрол през равни интервали от време като безкраен код по номенклатура, което е законово регламентираният начин за отчитане на транзакция на акцизни стоки (в този случай LPG) oт Агенция "Митници".
инж. Дарина Узунова, Енерик

Газстроймонтаж разполага с широка
гама собствена специализирана
техника за заваряване и полагане на
стоманени газопроводи
ята са посочени в раздел IV "Технически изисквания"
т.IV.1 "Изисквания към средствата за измерване".
Според експерти в бранша налице са някои технически препятствия пред изпълнението на изискванията на новите разпоредби. Тази наредба е свързана с
извършване на сложни инженерингови задачи. Инженерите от Енерик предлагат конкретно и ефективно
решение, което изпълнява всички изисквания на новата наредба.
Проектът, при който са изпълнени всички изисквания по Заповед 519 от екипа на Енерик, е Петролна
база Илиянци Лукойл България. При осъществяването
на проекта е изградена най-модерната автоестакада
за пропан-бутан в България с 6 системи за едновременно пълнене на автоцистерни за LPG и 1 допълнителна
система за разтоварване. Изградени са също и две системи за вход на LPG от и две системи за изход на LPG
от жп цистерни.
При жп и автоестакадата се извеждат т. нар. код
по КН и продуктов код на вход и изход. Този код извежда разликата между течна и газова фаза по изискването за предаване на моментните показания от средствата за измерване и контрол на обем и/или маса,
монтирани на железопътни и автомобилни товароразтоварища на равни интервали от време, като се извеждат на безкрайни броячи (рецепти).
С монтирането на масови разходомери в жп и авто
товароразтоварни терминали се извеждат директни
стойности на обем и/или маса при транзакция на
LPG(Liquid Propane Gas) .
При използването на автомобилни, жп и платформени везни се налагат допълнителни корекции на получените стойности, докато чрез масов разходомер, монтиран в измервателната система на Енерик, която е
одобрена от БИМ, се осъществява директно отчитане и извеждане на калкулираните стойности.
Жп и автоестакадите, чиято автоматизация се извършва от Енерик, спестяват от времето за товароразтоварване на LPG и извеждат точни стойности при
транзакция в подходящ формат към органите за контрол с монтирането на измервателна система, одобрена от Български институт по метрология, в която са
монтирани и масов кориолисов разходомер и трансмитери, които отчитат промените в течна и газова фаза.
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Газстроймонтаж е фирма, оборудвана с широка гама
собствена специализирана техника за заваряване и полагане на големи диаметри стоманени газопроводи високо налягане: като Caterpillar 589 тръбополагачи, които са с най-високата товароподемност (105 тона),
произвеждана в света за този вид машини, техника за
автоматично заваряване, производство на водещия
производител на такава техника CRC-Evans Pipeline
International, както и цялостно оборудване за извършване на автоматично, полуавтоматично и ръчно заваряване за изпълнение на високоотговорни национални и
транснационални обекти.
Газстроймонтаж притежава всички необходими лицензи и сертификати за извършване на отговорна инженерингова дейност по изпълнение на трансгранични

газопроводни обекти високо налягане. Предвид своята
отговорна и специфична дейност и своите партньори
от САЩ и Русия компанията е член на Американска
търговска камара в България и Българо-руската търговско промишлена палата и притежава сертификат, издаден от TRACE International (Transparent Agents and
Contracting Entities) относно прозрачността на капитала на фирмата.
Газстроймонтаж притежава следните сертификати: сертификати, издадени от Камарата на строителите в България за изпълнител на I категория строежи
от всички 5 групи; сертификат за качество на заваръчната дейност, съгласно DIN EN ISO 3834-2, издаден
от TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg, Германия; сертификати по EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и BDS
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EN ISO 14001:2004; сертификати за работа с национална класифицирана информация с ниво на класификация „Секретна“, както и сертификати за работа с чуждестранна класифицирана информация EURO Secret и
NATO Secret; дружеството има собствени акредитирани Орган за неразрушаващ контрол и Орган за контрол „ЕХЗКИ“ от вида С, акредитиран съгласно БДС EN
ISO/IEC17020.
Последният голям газопроводен проект в чужбина,
изпълнен успешно от компанията, е проектът за газопровод високо налягане Александруполис – Комотини
(част от Интерконектора Турция – Гърция), с дължина
приблизително 54 км, диаметър 36“, включително кранов възел в гр. Комотини, Гърция, откъдето ще започне изграждането на предстоящия проект за Интерконектор Гърция – България.
Борислав Заков, главен изпълнителен директор
на Газстроймонтаж АД

Предоставяме богата гама газова
техника за битовия и промишлен
сектор
ГАЗТЕРМ е официален партньор за България на фирма ITRON – лидер в производството на съвременна измервателна техника за газ, вода и електричество. Гамата от продукти и услуги за измерване има дълга история. Началото й е поставено преди повече от 100
години от германската Rombach, за кратко време е
част от петролния гигант Schlumberger, а през 2001
г. се отделя в суверенна компания, наречена Actaris
Metering Systems. През 2007 г. американската ITRON
става собственик на Actaris и продължава традицията
да произвежда висококачествена измервателна и регулираща техника с името ITRON.
От 2000 г. ГАЗТЕРМ предлага на българския пазар
гамата продукти за измерване в сектора газ. Фирмата
доставя газова техника за битовия и промишлен сектор в това число и: ротационни разходомери Delta G10–
G650 с диапазон на измерване от 16 до 1000 м3/ч, в
чието стандартно изпълнение се използват за всички
видове неагресивни
газове; турбинни разходомери TZ G65–
6500 с диапазон на
измерване от 100 до
10 000 м 3/ч за
търговско приложение и MZ DN50DN400 с диапазон на
измерване от 100 до
10 000 м3/ч за контролно измерване;
мембранни разходомери ACD/DZ G10–
G100 с диапазон на
измерване от 16 до
160 м3/ч, отличаващи се с надеждна конструкция и точно из-
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мерване на обемните разходи при малка загуба на налягане; мембранни разходомери Gallus G1,6–G4 и RF1 G1,6–
G6 за битово газоснабдяване в съответствие с найстрогите европейски норми; компактни коректори
Corus на база температура и налягане и Uniflo на база
температура; регулатори на налягане за битово и индустриално приложение; газова арматура.
ГАЗТЕРМ разполага с постоянна складова наличност
на съоръжения и резервни части, а при необходимост
осигурява бърза доставка от междинен склад в Унгария.
Мария Германова, Газтерм

thermisplus е ефективно
и икономично решение за мерене
разход на газ
Навлизането на новите технологии за отчитане и
трансфер на данни при търговското измерване на разход на газ изискват и нови уреди. В съответствие с
изискванията на директива 2006/32/ЕС за енергийната ефективност при крайното потребление и енергийните услуги е разработен новият разходомер
themisplus, предлаган на пазара от фирма Газтехника.

themisplus е търговска марка диафрагмени разходомери за газ на ELSTER с типоразмери от BK G10 до BK
G40, оборудвани с работещ на батерия електронен
блок за измерване на обема природен газ при базови
условия. Напълно интегрирани сензори за налягане и
температура предоставят точни данни за изчисление
и преобразуване на обема. Електронният дисплей директно показва текущата измерена стойност на обем
при базови условия (например 20 °С и 1,01325 bar). С
themisplus вече не е необходим допълнителен външен
електронен коректор.
Той е първият търговски и промишлен диафрагмен
газов разходомер, който измерва и показва обем при
базови условия. В допълнение предава данни за фактуриране ежедневно, използвайки интегриран, захранван
с батерии GPRS модем. Практически уредът е "три в
едно" - измерва протеклия обем, коригира го към базови
условия и трансферира данни.
Благодарение на модулния дизайн на електронния
блок, метрологичната част е отделена от част комуникации. Батериите за модулите, както и комуникаци-
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онният модул като цяло, са сменяеми, без да се нарушава режимът на измерване.
Възможността за дистанционен firmware upgradе и
сменяем комуникационен модул осигуряват възможност
разходомерите да бъдат модернизирани в случай на
нови разпоредби или когато е налична нова технология
за предаване на данни.
Разходомерите са сертифицирани метрологично
съгласно Директива 2004/22/ЕС (MID) в съответствие
с БДС EN 1359 и рекомендация OIML R 137 и са одобрени по ATEX за Зона 1 Ex II-/2G IIA T4.
Григор Филков,
управител на Газтехника ЕООД

Контролтест предлага
иновативни решения за контрол
в газовия сектор
За постигане на надеждна експлоатация на съоръженията (в частност и в газовия сектор) се прилагат комбинация от методи за разрушаващ и безразрушителен
контрол. Методите на безразрушителен контрол, гарантиращи годността на заварените съединения, се разделят на два вида: повърхностни и обемни - гарантиращи годността в цялото сечение на завареното съединение. Базовите два метода са радиографичният и ултразвуковият. Основен метод, който досега се прилага в
България, е традиционната филмова радиография. Недостатък при този метод е това, че резултатът от него
се получава с известно закъснение след извършването,
необходимо за фотообработка. При това забавяне, ако
има проблем в заваряването, то този проблем се повтаря и в последствие се налага да се извършват поголям брой ремонтни дейности.
В последните години при радиографията и ултразвуковия контрол се налагат много иновативни, високопроизводителни решения за проблемите, свързани с
безразрушителния контрол. Част от тези решения са
развитието на дигиталната радиография и автоматизирани ултразвукови системи.

За магистрални газопроводи, които трябва да се изградят за кратко време, в последните години се налага използването на автоматизиран ултразвуков контрол. Той е създаден за по-бързо, прецизно и достоверно инспектиране на заварките почти веднага след изпълнението им с пълен запис на получените резултати, чрез прилагане на техники TOFD (time-of-flight
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diffraction) и PA (Phased Array) (фазово-решетъчна технология). При този вид контрол операторът е в контакт с групата по заваряване и при възникване на проблем веднага сигнализира. Притежава няколко предимства пред радиографията, които са: по-голяма продуктивност около 450 заварени съединения за 24 часа;
скоростта на контрола не зависи от дебелината на
стената и размера на тръбата; няма радиационно
въздействие върху персонала; по-малка цена на консумативите и оттам на контрола като цяло.
Новостите при радиографичния метод на контрол
са насочени в дигитализиране на изображението. Дигиталната радиография включва оборудване подобно на
конвенционалната радиография и се развива в две основни направления: директна (DR) – с използване на специални полупроводникови детектори и визуализиране
на радиографичното изображение в реално време и компютърна радиография (CR) с прилагане на фотостимулирана луминесценция и използване на гъвкави запомнящи пластини за многократно приложение. Изображението може да се разглежда и оценява с помощта на специален софтуер, благодарение на който могат да бъдат
променяни увеличението, контраста, яркостта и налагани филтри за подобряване и за по-добра оценка.
В България са налични и успешно работят две установки – в Контролтест ООД София и Гама ООД Бургас
Крум Алексиев, технически управител
Контролтест ООД

Газовата термопомпа (GHP) е
революционна иновация в
климатизацията
Една нова концепция в климатизацията си пробива
път с AISIN TOYOTA и дава практически отговор на
три основни потребности на нашето време: грижа за
околната среда, максимална ефективност и икономичност.

Газовата термопомпа (GHP) е революционна иновация в климатизацията: отоплението, охлаждането и
производството на битова гореща вода за всяка среда (частен дом, офис, хотел, фабрика) сега се постигат с помощта на чистата енергия на газа (природен
газ или пропан-бутан), а компресорите на външното
тяло се задвижват от ендотермичен двигател, който
замества електрическата енергия, предоставяйки значителни и разнообразни предимства – от безопасност
за околната среда до способност за работа при екстремални условия, от спестяване на енергия до ниски
експлоатационни разходи.
Така се задейства един затворен кръг, в който всеки елемент – екология, икономичност и производителност – усилва ефекта на останалите, допринасяйки за
постигането на един цялостен оптимален резултат.
Газовите термопомпи AISIN използват високоефективни двигатели, специално проектирани от TOYOTA
– гаранция за изключително качество.
инж. Лилия Вълчева, управител на ЛИЛИЯ ХИВ

Газовите горелки на Weishaupt
гарантират висока ефективност и
ниски вредни емисии
Фирма Weishaupt e една от водещите международни компании производители на горелки, кондензни котли, соларна техника, термопомпи и сградна автоматизация.
Weishaupt разполага с търговска и сервизна мрежа в
60 държави по целия свят, като от тази част 20 са
дъщерни дружества и 39 са търговски представителства на фирмата.
Фирма Weishaupt е представена в България с търгов-
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менем, че фирмата произвежда и горелки, които могат да горят едновременно 2 различни газа, например
природен газ и биогаз, както и други специализирани
горелки.
инж. Георги Колев, ръководител Търговско
представителство България, Max Weishaupt

Клиенти на Sewerin в България са найголемите газоразпределителни
дружества
ско представителство, което е активно от 20 г. Представителството се занимава с търговия и сервиз на
нафтови, газови, комбинирани и специални горелки от
12,5 kW до 28 000 kW, като вариантът на горелки
моноблок са с мощност до 11 700 kW. Управлението
на горелките е изцяло дигитално и това води до големи икономии относно разходи на гориво и ел. енергия.
Друго важно предимство при горелките на Weishaupt e
модулацията на газовите горелки, които са безстепенно модулиращи за всички модели над 200 kW нагоре.
Много важна част при горелките Weishaupt са също
така ниските вредни емисии. Тук серията W на малките газови горелки до 550 kW е серийно производство
само вариант Low-NOx, а при по-големите мощности
може да се избира между стандартни, Low-NOx (LN) или
3-Low-NOx (3LN). Не на последно място трябва да спо-
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Sewerin е международно успешна, технически иновативна, семейна фирма със седалище в Guetersloh, Германия. С най-високо ниво продукти и обслужване, те са
лидер на технологичния пазар и партньор в газоснабдяването и водоснабдяването. Заедно със своите над 85
години опит в разработването на средства за измерване, знанията, натрупани чрез личен опит, допринасят значително за техния успех.
В Guetersloh иновативните апарати преминават
през разработка, дизайн, тестване и производство
преди окончателно да са готови за пазара. Във всяко
отношение се придава особено значение на качеството и функционалността. Важен фактор за успеха са
иновациите. Всяка година биват конструирани и пускани на пазара нови, с по-добри функции апаратури.
В допълнение към продажбата на измервателни устройства и обслужване, предлагани за екипите по откриване течове от газ и вода, Sewerin предлага стаци-

31

във фокус
газ; одорантметри.
Широката дистрибуторска мрежа, която се състои от инженери
по продажбите, филиали и дистрибутори в повече от 80 страни, прави възможен успеха на световно
ниво. Дистрибутор за България с изключителни права от 20 години е
фирма Ник-21-Мечев.
Клиенти на Sewerin в България са
най-големите газоразпределителни
дружества: Овергаз инк; Овергаз
Сервиз; Овергаз изток; Овергаз Запад; Овергаз Север; Овергаз юг; Булгартранс газ; Ситигаз; Рилагаз; Черноморска газова компания; Каварнагаз; Каменогаз и др.
Николай Мечев, управител на
НИК-21-МЕЧЕВ

онарно и мобилно обслужване на
апарати, разработване на превозни средства за сервиз и аварийно
откриване на течове и ремонт на
домашни инсталации. Освен това
обширната програма от семинари
с практично тест проследяване
завършва спектъра на обслужване.
Sewerin произвежда за газовата
промишленост апаратури в 6 направления: откриване на течове на
газ на открито; откриване на течове на газ на закрито; газпредупредителни апарати; газанализатори; за депонирани отпадъци и био-
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Газовите термопомпи
AISIN предоставят
редица предимства на
клиентите
Фирма New Energy Technology-BG
предлага на българския пазар газовите термопомпи AISIN. Подмяната на съществуваща инсталация с
газова термопомпа е ефективно решение, което дава редица предимства, сред които и: по-малки разходи за отопление; по-малки разходи
за охлаждане; по-малки разходи за
топла вода; няма нужда от промяна
на съществуваща инсталация; няма
нужда от узаконяване – двигатели
с вътрешно горене.
Сред ползите е и фактът, че ин-

сталацията за природен газ е малка и така отпада инвестицията в
котелно, включваща вентилация, осветление, проект, узаконяване. Системата предоставя гъвкавост: 0100% покриване на необходимия товар: отопление – охлаждане. Налична е бърза смяна на режима отопление/охлаждане – до 5 минути. Разполага със съвременен контролер за
управление, както и с всички функции за управление на съвременна инсталация и възможност за мониторинг по интернет. Обслужване е необходимо на всеки 10 000 часа или
5 години. Инсталацията гарантира
надеждна работа в диапазона -35 до
+55 градуса.
Характеризира се с бързо изграждане на инсталация успоредно
с работата на съществуващата.
Отпада движението на въздуха до
покрив и обратно (топлинни загуби и приходи). При централна климатизация отпада работата на
циркулационни помпи, отпада опасност от замръзване на инсталацията; отпада почистване на филтри на вътрешната инсталация;
външният агрегат не обръща режимите за размразяване (при режим
отопление); равномерен потребител на природен газ – по-ниска цена
на газа с около 11%; най-ниски CO2
емисии – 40%. Отпада и необходимостта от модернизиране на инсталацията според Протокола от
Киото.
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Проектираме около 100 км газопроводи
в България към момента

В инсталациите се използва съвременен хладилен
агент R410A – няма необходимост от адаптиране спрямо ново законодателство. Характеризират се с много
ниска консумация на ел. енергия: 1,5 kW, възможност за
аварийно захранване от агрегат с малка мощност. Освен това има възможност за подгряване на топла вода
над 65 градуса. Системата предоставя гъвкавост може да се свърже с готови водни инсталации, може
да се използва с централни камери за обработка на
въздух, може да се изгради с тела на директно изпарение.
инж. Димитър Димитров, управител на
New Energy Technology-BG
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Фирма РАП Системс България проектира вече 7
години със своите български инженери и германски мениджмънт големи електроцентрали и инфраструктурни проекти в областта на енергетиката.
Повечето от проектите бяха за Западна Европа, но
и все по-често РАП проектира за клиенти в България,
особено за тези, които се интересуват от най-новите технологии. Поради тези причини РАП участва в
проектирането и реализацията на най-модерна когенерационна електроцентрала с газов и паров цикъл –
когенерация с мощност 50 MW електрическа енергия
и 50 MW топлинна енергия на EVN в гр. Пловдив.
В енергийния сектор нараства значението на ресурса природен газ.
РАП проектира понастоящем около 100 км газопроводи в България и представлява водещи производители на материали и компоненти за тяхното изграждане.
Както при повечето промишлени инсталации, доброто качество в новата технология е предпоставка
за дългосрочна експлоатация с висока степен на сигурност и ниски разходи за поддръжка.
Използват се шевни тръби от листова ламарина,
които са съответно оформени и заварени. Качеството на тръбите зависи в решаваща степен от процеса
на заваряване. През последните години са разработени модерни, високоавтоматизирани съоръжения, които
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произвеждат хомогенен заваръчен шев, който има
почти идентични свойства с основния материал.
Borusan Mannesmann, водещият турски производител
с германско участие, е инвестирал в последните години в такива съоръжения, които произвеждат спиралошевни заварени тръби в двуетапен процес на изработка и доставя тръби за Турция и Европа и в големи количества за САЩ.
За по-дълъг живот на подземно положените метални тръби наред с качеството на производството от
особена важност е и катодната защита от корозия.
Компанията V & C от Австрия е един от водещите
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производители в Европа.
Корозията причинява ежегодно огромни щети по
тръбопроводи, съдове, стомана в бетон и в други
видове метални конструкции. Пасивните предпазни мерки като например обвивки или покрития са
недостатъчни за предотвратяване на разрушаването в резултат на корозия. Само комбинацията
от пасивни и активни предпазни мерки като катодната защита от корозия (KKS) предлага достатъчно защита от корозия.
Катодната защита от корозия се състои от саморегулиращо се съоръжение, което подава защитен ток
през металните тръби. Това включва програма за поддръжка и мониторинг, която дава възможност за своевременно локализиране на потенциални уязвимости на
тръбопровода. Съвременните системи за KKS препращат измерените данни в команден център и предлагат оптимални интерфейси за ефективен мониторинг
на тръбопровода.
За безпроблемната и безопасна експлоатация на
газовите мрежи използваната арматура е следващ
важен компонент. Групата Schuck е представена в над
50 страни с пет международни офиси. Те произвеждат и продават компоненти за съединения на тръбопроводни системи: за пренос и управление на течни
или газообразни вещества в областта на преносните
мрежи и задвижващи устройства и в областта на разпределението при дистрибуция до крайния потребител.
Фирма Schuck е разработила много специална технология за заваряване на корпусите на големите сферични кранове. Методът позволява много точно и надеждно производство на разумни цени.
Разширяването на газовата инфраструктура ще
стане през следващите години със сигурност една
стратегически важна тема и едно много вълнуващо
техническо предизвикателство.
Рамон Харпс, управител на РАП Системс
България

август 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

август 2013

35

във фокус
Rockwell Automation разполага с богат
опит в газовата индустрия
Като лидер в автоматизацията Rockwell Automation
е натрупал богат опит в нефтодобивната и газова
индустрии, давайки на своите клиенти необходимата
информация и стабилни решения за всеки проблем,
свързан с този отрасъл.
Газопреносните компании предлагат на своите клиенти транспортни услуги с едни от най-ниските разходи в света. Хората, запознати с тази промишленост,
са наясно, че безопасното транспортиране на огромно
количество течности и газове на хиляди мили и на
ниски цени не е никак проста задача. Rockwell Automation
е запознат с това предизвикателство и има дълга история с решаването на този проблем, като удовлетворява и надминава очакванията на клиентите.

Решенията на Rockwell Automation за автоматизация на вентилните станции включват интерфейс за
измерване на температура, налягане и поток; инструменти за изчисляване на потока, състояние на блок
вентили, състояние на изпълнителния механизъм, управление на клапите и отворена платформа за комуникация до централизирани SCADA системи.
Софтуерът за визуализация, представен от Rockwell
Autоmation, дава възможност на операторите, персонала за поддръжка и инженерите да се запознаят с управлението на тръбопроводните линии. Със стратегията ViewAnywhere, представляваща последователна
платформа за визуализация, позволява да се изгради
система с много нива - от компактни операторски
панели и локални HMI до напълно централизирана управляваща система.
инж. Милен Милев, управител на Ротек ООД

СИАД е водещ доставчик на
изключително чисти газови смеси с
приложение в промишлеността
Калибриращи смеси - СИАД е водещ доставчик в индустрията на изключително чисти газови смеси, които
намират приложение в промишлеността, медицината
и науката, а също така и при контрола на околната
среда. Тези смеси се произвеждат по строго определени
стандарти за безопасност и качество, като се използват високотехнологични смесителни системи.

Решенията на Rockwell Automation за автоматизация на помпена станция включват: плавно пускане и
спиране на помпа, следене на налягането в тръбопровода и регулиране на дебита, моторни защити, както
и отворена платформа за комуникация с данни от централизирани SCADA системи.
Решенията на Rockwell Automation за автоматизация на компресорни станции включват последователности за пускане и спиране на компресора, управление
на скоростта на турбината или мотора, управление
на налягането и потока, изчисляване компенсацията на
потока по AGA 3, 7, както и защита на турбина/компресор от вибрации, температура, високо налягане,
висока скорост.
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Контрол на околната среда - европейското законодателство определя максималните нива на емисиите във
въздуха на някои вещества. СИАД отговаря на тези
изисквания по най-ефективен и рентабилен начин, като
предлага многокомпонентни смеси за контрол на тези
емисии.
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Газови смеси за калибриране на
горивни процеси и системи - съществуват специални стандарти и
регулации за контролиране работата на промишлени пещи, котели и
подгреватели с газови горелки, които изискват дейности и тестове
с „референтни газове“ и „гранични
газове“. СИАД е в състояние да предложи такива газове и смеси, които
се придружават от сертификати
за анализ, издадени както за всяка
отделна бутилка, така и за цялата
партида продукция.
Приложенията на СИАД в индустрията, работеща с природен газ
и контрол на околната среда, са: определяне на калоричността - газови смеси за определяне индекса на
Вобе, гравиметрични стандарти с
висока точност; замервания за качеството на въздуха - SO2/NOx/CO/
CO2/CnHm/BTX1в ppm/ppb, многокомпонентни VOC2в ppb; стационарен контрол на емисиите - SO2/
NOx/CO/CO2/CnHm/NH3 /HCl/HF, и
др. в ppm, SO2/NOx/CO/CO2/CnHmв
ppm, BTX/VOC/SO 2/NO x /COCl 2в
ppm/ppb; мобилен контрол на емисиите - CO/CO2/C3H8в N2.
Невио Корна, SIAD S.p.A. и
Данаил Ананиев,
СИАД България ЕООД

Газовите хроматографи
Sitrans CV са сред
иновативните ни
решения за сектора
Сименс разработва иновативни
решения в областта на газовия анализ, основавайки се на над 45-годишен опит в областта на газовата
хроматография.
Газовите хроматографи Sitrans
CV намират приложение в широк обхват от приложения като добив и
проучване на природен газ, съхранение и транспортиране на газ, енергетика, газови турбини, металургия
и заводи за биогаз.
Измерването на калоричността
на природния газ заедно с измерването на разхода на природен газ (например чрез ултразвуковите разходомери за външен монтаж Sitrans
FUG 1010) дава информация в реално време за енергийната стойност
на газта. Това от своя страна позволява управление на процесите в
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реално време, увеличаване на качеството на продукцията, намаляване на авариите и технологичните
бракове.
Основните характеристики на
измерването със Sitrans CV са: отклонения в измерването от само
0,007%; линейна характеристика в
целя измервателен обхват, позволяваща калибриране само в една точка, одобрено от PTB; ниски граници
на детекция от 5 ppm; локален дисплей; компактни размери, IP65/
NEMA 4X, ATEX II 2G Eed IIC T4, тегло само 15 кг.
Ценово оптимизиран при инсталиране, лесен за обслужване благодарение на: ниска консумация на
електричество и газ; инсталация
директно на мястото на измерване; измерване на до три точки едновременно; само един газ за калибриране; ремонт на място, замяна на
анализиращия модул до 30 минути.
Доказана надеждност чрез: над
30 години опит в областта хроматография прилагането на MEMS
технологията (microelectrical mechanical system); необслужваеми вентили по MEMS технология; без движещи се части; постоянна самодиагностика: шест детектора на входовете и изходите, проверка на количеството на взетата проба, самонастройка по време на калибрирането; възможност обслужване от
разстояние.
Лесен за използване, висока функционалност: наличен софтуер за контрол и наблюдение – CV Control; комуникация: RS485/RS232 MODBUS
или Ethernet по TCP/IP. Възможност
за добавяне на други комуникационни модули; калкулиране на горна и долна граница на калоричност, стандартна плътност и Wobbe-индекс, покриващи широка гама от тестове и
стандарти. Рапортите за измерванията и всички изчислени стойности се запаметяват за последните
100 дни, осреднените за всеки час
за последната 1 година, среднодневни за последните 2 години и средномесечни за последните 100 години.
В последните години при разработване на продукти и решения за
газовия сектор се наблюдава тенденция за опростяване на процеса
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менти нямат свободни (хлабави) компоненти, изискват
минимално място за монтаж, имат малко тегло и не
изискват специални монтажни техники (заваряване).
Монтажът им е лесен, без опасност от пожар и/или
експлозия, независим от атмосферните условия. Конструкцията им позволява завъртане за лесен достъп
до стягащите болтове и пести много място и маса на
тръбното трасе.

на инсталиране, обслужване и диагностика с цел улесняване на потребителите. Всичко това трябва да се
постигне без да се намалява качеството и сигурността на продуктите и системите, което обикновено се
постига от производители с доказан опит и дългогодишни традиции.
Никола Петков, мениджър Сензори и Комуникация,
сектор Индустрия, Сименс

Тръбните куплунги на STRAUB са
подходящи за множество приложения в
газовия сектор
Тръбни куплунги за постоянно свързване на тръбопроводи – швейцарският производител STRAUB Werke е
световният лидер в тази сфера. Произвежданите от
тях издръжливи на опън и ъглови деформации куплунги
налагат нови стандарти и комфорт в тръбните връзки.
Куплунгите намаляват вибрациите, шума и хидравличните удари, което води до липса на напрежение и
удължаване на експлоатационния живот на тръбопроводите. Възможността да поемат аксиални движения
5-20 mm, ъглови измествания до 5° и да свързват тръби
с различни диаметри и материали, без да е необходима
предварителна подготовка на присъединителните краища, отличават тръбните куплунги от конвенционалните заварки и фланци и ги правят предпочитан начин
на свързване по цял свят. Този вид съединяващи еле-
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Употребата на тръбни куплунги намалява времето
за ремонт, осигурява бързо разединяване на системата
и надеждно уплътняване на подбити или грапави тръбни
краища. Отличното съотношение между цена и швейцарско качество ги прави подходящи за множество приложения в газо-, водо- и въздухопреносни мрежи.
Инженерите от фирма Хенлих, официален представител на STRAUB за България, с удоволствие ще ви посетят, за да направят пълна мострена презентация на
тръбните куплунги, да ви консултират и подпомогнат
във вашето проучване, проектиране и монтаж.
инж. Емил Панчев, инженер продажби в отдел
Помпи и дюзи на Хенлих

август 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

платена публикация

Енерик ООД - ефективни решения
за промишлената автоматизация
От януари 2013г. "Енерик"
ООД е официален дистрибутор за българския пазар на
Honeywell Field Products Process Measurement and
Control Solutions като предлага ефективни решения за промишлената автоматизация.
Фирма "Енерик"ООД е специализирана в сферата на инженеринга и автоматизацията на
различни промишлени обекти и
системи, отговарящи на изискването за устойчивост във времето и надеждна защита, станало задължително за съвременната индустрия.

"Енерик" ООД се слави като една от най-добрите
в изпълнението на следните дейности:
•Доставка и монтаж на автоматизирана система за управление на
автоестакада и нивомерна система на базата.
•Доставка и монтаж на измервателни системи за търговско мерене
при експедиции на автоестакада.
•Доставка и монтаж на товарни рамена за горно и долно пълнене. Системи за сигурност при товарене на цистерни.
•Доставка на резервоарно оборудване. Дихателни, предпазни клапани,
огнепреградители и замерни люкове.
•Доставка на системи за контрол и мониторинг на заземяването и
преливането при пълненето на автоцистерни на наливната естакада
в петролните бази.
•Настройка и пуск в експлоатация.
•Завършена автоестакада под ключ.
•Доставка и монтаж на алуминиеви плаващи покриви за закрити и открити резервоари. Официален представител сме на фирма CTS- Ротердам, Холандия за покривните системи. Монтажът на плаващ покрив по закон е задължителен/ или е алтернатива на монтаж на система за улавяне и втечняване на парите в резервоарите при съхранението на светли горива. Освен, че монтажът на плаващ покрив в резервоар е в съответствие с нормативната уредба отговаряща на
Американския стандартAPI 650 Appendix H, то той намалява загубите от изпарения на продукт с близо 95%, което го прави атрактивна
инвестиция за всяка база за съхранение на горива.
•Доставка, монтаж и поддръжка на система за улавяне и втечняване
на изпаренията при пълнене на автоцистерни посредством ръкави за
горно и долно пълнене (Vapour Recovery Unit - VRU) - Карбовак, Франция.
•Доставка на оборудване за автоцистерни - изключителен представител за фирмите FMC Sening F.A и Scully Systems B.V

Дейности на фирмата
•цялостен инженеринг - оборудването и автоматизацията на
петролни бази.
•доставка на оборудване за автоцистерни.
•обща автоматизация и доставка на индустриално оборудване.
•VRU(Vapor Recovery Unit)CarboVac.
"Енерик" ООД се състои от мотивиран екип, който има опит в
автоматизацията в петролните депа и реализира посредством
гъвкав подход, всяко едно желание на клиента.
Работим с най-добрите инженери с опит в проектирането, монтажа, накладката и пуска на пълни системи за автоматизация "под ключ" според нуждата на клиента.
Продуктите и системите, които предлагаме, са подбрани така,
че да удоволетворяват нашите
критерии за най-високо и достъпно качество, функционалност и изгодна цена.
Фирма "Енерик " ООД разполага
с технически специалисти, технически потенциал, ресурси и организационни възможности за решаване и перфектно изпълнение на различни по сложност проблеми в автоматизацията, инженеринга и
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дистрибуцията в изключително
кратки срокове.
Фирмата има за цел да задоволи оптимално изискванията на
своите клиенти. Това го постига
чрез познаване на съвременните
технологии и продукти, предлагани от различни производители,
като следим постоянното развитие на отрасъла сме в състояние
да дадем ефикасно решение за
всички видове инженеринг, автоматизация и оборудване.
Фирмата разполага със складова база подходяща за правилно
съхранение на материали както
и съвременно материално - техничиско оборудване, осигуряващо
ефективна работа.
През досегашното си съществуване, фирма "Енерик" ООД се е доказала като коректен партньор,

август 2013

извоювала е добрата си репутация
единствено чрез стриктно изпълнение на поетите задължения и
отговорности, срокове и договорености с безупречно качество на изпълнение и лоялност към клиента.
Това се доказва с референции от
клиенти, с които ни свързва дългогодишно сътрудничество.

www.eneric.net
основен партньор на
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Новости при
интегралните схеми
за LED осветление
Д

Стефан Куцаров

инамичното развитие на светодиодното осветление и бързото
му навлизане във все повече области на бита и индустрията е пряко
свързано с разработката и производството на необходимата елементна база. Основно място в нея
заемат мощните LED и специализираните интегрални схеми (ИС) за
захранването и управлението им.
Постигането на достатъчен интензитет на излъчената светлина
изисква на светодиодите за осветление да се осигурява достатъчна
електрическа мощност. При самостоятелен LED токът обикновено
е не по-малък от 350 mA, като стойността му е подобна и при няколко
последователно свързани светодиода (колони - String) или от успоредно свързани колони. В последния случай отделните LED обикновено са с
ток под 100 mA. Цветът на светлината по обясними причини найчесто е бял, но се използват и светодиоди, излъчващи в практически
целия видим спектър.
Основното предназначение на
ИС е да осигуряват неизменен ток
на LED и съответно постоянен интензитет на светлината, към което задължително се прибавят поддържането му при променящи се
условия на работа и неговото регулиране. Поради това голяма част
от ИС реално съчетават функциите на драйвер (Driver) и контролер
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(Controller), което се отразява в наименованието им – някои производители ги наричат драйвери, а други
– контролери, и дори в рамките на
описанието на дадена ИС се използват и двете наименования.

Понижаващи драйвери
Те са първият представител на
най-масово използваните ключови
драйвери, предпочитани поради
сравнително малката разсейвана
мощност (Total Power Dissipation)
Ptot върху тях и съответно по-голям к. п. д. η, съчетани с голям изходен ток (Output Current) ILED и малки
нежелани негови относителни изменения (Output Current Accuracy)
δILED в проценти. Като параметър
се дава максималната му стойност
ILEDmax, която в драйверите с вграден мощен транзистор Т е фиксирана, а в тези с външен Т се установява чрез резистор. Наименованието понижаващ драйвер (StepDown LED Driver, Buck LED Driver)
следва от използваната схема на
постояннотоков ключов стабилизатор и означава, че тяхното изходно напрежение V OUT , прилагано
върху LED, е по-малко от входното
напрежение VIN.
Принципът им на действие е както на гореспоменатите стабилизатори с основна разлика осигуряването на неизменен ток през LED. Неговото получаване се изяснява от
опростената блокова схема на понижаващ драйвер на фиг. 1, в която

Фиг. 1.

бобината L, диодът D, NMOS транзисторът Т и управляващият блок
Contr са класическите елементи на
ключов стабилизатор. В Contr е вграден генератор PWM на правоъгълни
импулси с широчинноимпулсна модулация (ШИМ), чиято честота fLX в
част от драйверите е фиксирана, а
в други се задава чрез резистор,
кондензатор или се подава от
външен източник (напр. ИС в ред 4
на табл. 1). Импулсите се получават
на извод LX и управляват Т, чийто
дрейнов ток е същевременно ILED на
LED и създава върху Rs напрежение
VSENSE (Current Sense Voltage). Всяка
нежелана промяна на ILED и съответно VSENSE чрез Contr предизвиква
изменение на коефициента на запълване (Duty Factor) DLX на импулсите
на генератора – увеличаването на
ILED го намалява и средната съставка на импулсите също се понижава,
което предизвиква възстановяване
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на тока. Това е механизмът за поддържане на неизменен ILED във всички ключови драйвери. В документацията на ИС се дават препоръчваните граници на DLX за осигуряване
на това действие. Неизменният
ток се запазва и при късо съединение на един или всички LED на практика е защита на драйверите срещу късо съединение (Short LED Protection).
Действието на резистора RLIM е
подобно на Rs, но чрез него Т се запушва при достигане на тока на изключване (Current Limit), който е с
няколко десетки проценти по-голям
от ILEDmax . В част от ИС резисторът липсва, а Rs е свързан на неговото място. Това опростява схемата на Contr и улеснява охлаждането на Rs, тъй като е свързан непосредствено към маса и съответно
към радиатора на драйвера.
Важна практическа особеност е,
че VOUT на ИС може да е в широки
граници в зависимост от броя на
LED в колоната и цвета им, което
от своя страна определя възможността за свързване към ИС на колони с различен брой и вид на LED. Единственото условие е напрежението
върху колоната да не надхвърля максимално допустимото VOUT, което
обикновено е с 1-2 V по-малко от VIN.
Полезно е да се знае приблизителната зависимост VOUT≈DLXVIN, която
показва, че DLX зависи от свързаните LED.

Сред факторите за получаване на
голям η са малкото съпротивление
RLX на отпушения Т и неголемият
консумиран ток IINQ на ИС от VIN.
За разширяване на приложенията
на ИС, освен осигуряването на
ILED=const, те имат и различни допълнителни възможности. Една от
тях е т. нар. димиране (Dimming),
което означава промяна в широки
граници на интензитета на светлината от LED чрез ILED. Тя се характеризира чрез отношението
(Dimming Rate) DDIM на максималния
и минималния DLX и съответно на
най-големия и най-малкия интензитет на светлината на LED. Димирането се осъществява чрез постоянно напрежение (DC Dimming, Analog
Dimming), ШИМ импулси (PWM
Dimming) с честота между няколко
стотици Hz и няколко kHz или и чрез
двата сигнала, които се подават на
един вход (ADJ на фиг. 1) или на два
входа. Трябва да се има предвид, че
димирането с постоянно напрежение (аналогово димиране) има DDIM
под 100:1, докато при това с PWM
се достига до 3000:1.
Обикновено ИС съдържат блок за
изключването им при температура
на кристала над дадена стойност
TSD (Thermal Shutdown Temperature),
а включването се осъществява при
температура с няколко десетки градуса по-малка, като разликата между двете е параметърът Thermal
Shutdown Hysteresis. Друг използван
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блок е за включване на ИС при нарастване на напрежението VIN над определена стойност (Undervoltage
Lockout) UVLO, обикновено с десетина процента под минималното VIN.
При работа на ИС и намаляване на
VIN със стойност 0,1-0,2 V под UVLO,
представляваща UVLO Hysteresis, тя
се изключва. Част от ИС имат вграден линеен постояннотоков стабилизатор за захранване на маломощни LED или външни схеми с типичен
максимален ток няколко десетки
mA. И не на последно място е блокът
за изключване на ИС чрез подходящо
логическо ниво на разрешаващия
вход (обикновено Enable, EN), при
което тя преминава в режим „очакване“ (Standby Mode) с типичен консумиран ток няколко uA.
За подобряване на охлаждането
често в корпуса на ИС е вградена
метална пластинка (Thermal Pad),
чрез която той може да се закрепва
върху радиатор.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на типични ИС на понижаващи драйвери. Съществена особеност, отнасяща се до всички ключови драйвери, е липсата в каталога като параметър на максималния
η, тъй като се дава семейство графики за неговата зависимост от
ILED (при определен ток η е максимален) и VIN (η намалява при понижаването му, както и на VOUT). Честотата fLX на ИС от ред 1 се задава
чрез външен резистор със съпротив-
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7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

VISCOM
ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ

август 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

август 2013

43

електроника
Таблица 1. Понижаващи драйвери.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Îñîáåíîñò è

V I N ,V ( I L E D m a x ,A )
[dILED ,% ]

h ,% ( f L X ,k H z ) [ D L X ]

V S E N S E ,m V
(R LX,W) [V AD J,V ]

D D I M (D I M ê î í ò ð î ë )
[ I I N Q ,m A ]

1

A6211

Allegro

Âãð . ò ð àíç. âúíø . R s

6 -4 8 (3 )

> 9 3 ; (2 0 0 -2 0 0 0 ) [0 ,1 -1 ]

(0 ,2 5 )

100:1 (PWM) [5]

D io d e s I n c .

Âãð àäåí ò ð àíç.

2

PAM2863

3
4
5

ILD6150
LT3763
LT3796

6

M IC 3 2 0 5

I n f in e o n
Âãð . ò ð àíç. è R s
Linear Technology Ñèíõð. Âúíø. òðàíç.
Linear Technology Âúíøåí òðàíç. è Rs
M ic r e l

Âúíø åí ò ð àíç. è R s

ZM D I

Âãð . ò ð àíç. è R s

ление 20-240 kΩ. Токът ILEDmax в ИС
от ред 2 се определя от външен Rs
със съпротивление 0,1/ILED [A], Ω.
Особеност на ИС от ред 3 е зависимостта на DLX от TJ, поради която
ILED започва плавно да намалява при
повишаване на температурата.
Така се избягва въвеждането на контрол на температурата на LED,
най-често с термистор.
Структурата на синхронните
драйвери осигурява по принцип поголям η в сравнение със схемите на
основата на фиг. 1, но те се използват сравнително рядко поради необходимостта от два мощни транзистора. Пример е ИС от ред 4,
която с подходящи NMOS транзистори може да осигури ILED до 20 А,
а fLX се задава чрез резистор.
При нормална работа на драйверите тяхното VOUT не трябва да
надхвърля определена стойност (за-
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TA= -40¸+105 [165]
TA= -40¸+85;[150]
100; (0,3) [0,3-2,5]
[0 ,6 ]
{5 x 4 x 1 ,2 5 }
153 (0,23)
3000:1 (DC,PWM); [2,2] TJ = -40¸+150; (2max);[150]
5 0 (2 ,2 )
3 0 0 0 :1 (P W M ); [1 ,7 ]
TJ = -40¸+150
250
3 0 0 0 :1 (D C ,P W M ); [2 ,5 ]
TJ = -40¸+150

4 ,5 -4 0 (2 ); [5 ]

> 9 7 ; (2 3 3 ) [0 ,2 5 -0 ,7 5 ]

4 ,5 -6 0 (1 ,5 ); [3 ]
6 -6 0 [6 ]
6-100

>97 (1000max)
>97 (200-1000)
>91 (100-1000)

4 ,5 -4 0 (3 ); [5 ]

>90 (1500max)

2 0 0 (4 )

100:1 (PWM); [1,3]

TJ = -40¸+125 [160]; {3x3}

[0 ,8 m a x ]

2 5 0 (0 ,8 )

-

81-97,5 (40-1000)
> 9 5 (2 0 0 )

6 0 (2 )
2 0 2 : 9 2 0 [0 ,1 -2 ,5

(P W M ); [1 ]
(P W M ); [2 ,2 ]

TJ = -40¸+150 (1,6);
[125min];
TJ = -40¸+125 [175];
TJ = -40¸+125 [165]
TA= -40¸+105 (0,5); [150]
{4 ,6 x 2 ,6 x 1 ,6 }

Â ã ð . ò ð à í ç . â ú í ø å í 8 -6 0 (0 ,7 5 m a x ) [3 ]
7 H V 9967B
S u p e rte x
Rs
8 LM3434 Texas Instruments Âúíøåí òðàíç. è Rs
-9 ¸ -3 0 (< 6 )
9 TPS92660 Texas Instruments Äâîåí Âúíøíè òðàíç.
8 ,6 -8 0 (0 ,8 )
10 ZLED7020

Ð à á . ò å ì ï . ,o Ñ ( P t o t ,W ) ;
[ T S D ,o C ] { ð - ð è , m m }

6 -4 0 (1 ,2 ); [3 ]

>98 (1000max) [0,3-0,9] 100 (0,27) [0,3-1,2] 1200:1 (DC;PWM) [0,45]

висеща от VIN), например поради голям брой LED във веригата при
прекъсването й (Open LED Detection)
или тяхната липса. За избягване на
нежелани повреди на драйвера, както и за използването му за зареждане на литиево-йонни и оловни акумулатори и на суперкондензатори,
някои ИС имат допълнителна
възможност да преминават в режим на стабилизация на напрежение.
Сред приложенията им е и реализацията на стабилизатори на постоянно напрежение с токоограничение.
Пример е дадената в ред 5 ИС, която се превключва в този режим при
изходно напрежение над фиксирана
стойност и дава съответното логическо ниво на специален изход, а
при друга по-голяма стойност на
друг извод се получава логическо
ниво за „повреда“. Стойността на
fLX на ИС от ред 6 се задава чрез

външен кондензатор, а драйверът в
ред 7 работи с фиксирано време на
запушен Т (Off-Time) и следователно
при промяна на DLX се изменя и fLX.
Най-добро охлаждане на LED се
постига чрез замасяване на техния
анод и съответно непосредственото му свързване към радиатора, но
това изисква отрицателно VIN. Пример за такава ИС е дадената в ред
8, която има и допълнителен извод
за настройка на ILED чрез външно
постоянно напрежение за компенсиране на производствените толеранси на LED.
Един от методите за регулиране
на цветната температура на излъчваната бяла светлина е смесването й в подходящо отношение с
няколко десетки пъти по-слаба червена светлина. Дадената в ред 10
ИС съдържа необходимите за целта
два драйвера, като този за черве-
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Таблица 2. Повишаващи драйвери.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Îñîáåíîñò è

V I N ,V ( I L E D m a x ,A ) h , % ( f L X ,k H z )
V S E N S E ,m V
[dILED ,% ]
(V FB,m V ) [U V LO,V ]
[ V A D J ,V ]

Âúíøíè áèïîëÿðåí
1 ,8 -8 (0 ,3 ) [1 ] > 8 5 (2 0 0 m a x )
ò ð àíç. è R s
2 LT3754 Linear Technology Âúíøíè òðàíç. è Rs
6 -4 0
(100-1000)
3 LX 2273
Microsemi
Â ú í ø í è ò ð à í ç . è R s 8 -2 8 (4 x 0 ,5 ); [3 ] (4 0 0 -8 0 0 ) [0 -2 ]
4 ZSLS7025
ZM D I
Âúíø íè ò ð àíç. è R s
5-100
> 9 5 [0 ,5 -2 ,4 ]
1

ZXSC410

D io d e s I n c .

D D I M (D I M ê î í ò ð î ë )
[ I I N Q ,m A ]

Ð à á . ò å ì ï . ,o Ñ ( P t o t ,W ) ; [ T S D ,o C ]
{ ð à ç ì å ð è ,m m }

(D C ) [0 ,2 2 m a x ]

T A = -4 0 ¸ + 8 5 (0 ,4 5 ) {3 ,1 x 1 ,7 x 1 ,3 }

2 8 (3 0 0 )
52 (1000)
(1970)
240; (0,3) [2,7]

2 5 :1 ;3 0 0 0 :1 (D C ;P W M ); [4 ,2 ]
TJ = -40¸+125 {5x5x0,76}
3000:1 (DC;PWM); [10max] TJmax = +150; [130] {15,6x7,6x2,35}
(D C ;P W M )
TJ = -40¸+125; [125] {4,9x3,9x1,45}

Таблица 3. Многофункционални драйвери.
¹

Ì î ä åë

1 ZXLD1374

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï

Î ñîáåíîñò è

V I N ,V ( I L E D m a x ,A )
[dILED ,% ]

D io d e s I n c .

B k ;B s ;B B

Âãð . ò ð àíç. è R s

8 -6 0 (1 ,5 ) [0 ,5 ]

h ,% ( f L X ,k H z )
[ V A D J ,V ]

0,81-0,97 (3001000) [0,25-2,5]

V S E N S E ,m V
(R LX,W) (U V LO,V )

D D I M (D I M ê î í ò ð î ë )
[ I I N Q ,m A ]

Ð à á . ò å ì ï . ,o Ñ
( P t o t ,W ) ; [ T S D ,o C ] { ð - ð è ,m m }

0 -4 5 0 (0 ,5 ) [6 ]

20:1;1000:1 (DC;PWM)
[1 ,5 ]

TJ = -40¸+125 [150]
{6 ,6 x 4 ,5 x 1 ,0 5 }
TA= -40¸+150 [165]
{4 ,2 x 3 ,1 x 0 ,8 9 }
TJ = -55¸+150 [150]
{9 ,8 x 4 ,5 x 1 ,0 5 }
TA= -40¸+85 (1,6);[150]
{10x4x1,5}
T A = -4 0 ¸ + 8 5 (0 ,6 3 )
TJ = -40¸+125 (0,4);[165]

LT3761H Linear Technology BkS;BPs;F; BBB; Âúíø. òðàíç. è Rs
4 ,5 -6 0 [3 ]
(100-1000)
105 [4,1]
Ñ
è
í
õ
ð
.
;
â
ú
í
ø
í
è
3 LT3791MP Linear Technology Bk;Bs;BB
4 ,7 -8 0 [6 ]
>98,5 (200-700)
5 0 (1 ,7 )
ò ð àíç. è R s
ð àíç.
4 MP4012 MonoSlyitshtiecmPsower Bk;SBPs;BB ÂúíøíèèRò
8 -5 5
(115-580)
[6 ,7 ]
s
5 HV9931
S u p e rte x
B k ;B B Â ú í ø . ò ð à í ç . è R s
8 -4 5 0
(ï ð î ã ð à ì .)
[6 ,7 ]
6 LM3410X Texas Instruments Bs;SP
Âãð . ò ð àíç. è R s
2 ,7 -5 ,5 (2 ,8 )
>92 (1600)
(0,17) [2,3]
Bk-ïîíèæàâàù; Bs-ïîâèøàâàù; BB-ïîíèæàâàùî-ïîâèøàâàù; SP-SEPIC; FB-ñ íàòðóïâàù êîíäåíçàòîð
2

ната светлина е линеен с ILED=20 mA. Тя позволява чрез
I2C интерфейс цветната температура да се настройва при производството на осветителни тела и след
това данните се записват във вградена памет с еднократен запис (OTP ROM). В ред 9 е дадена ИС с минимален брой външни елементи, която е част от набор с
различаващи се само по ILEDmax ИС – ZLED7320 за 1А,
ZLED7520 за 0,75 А и ZLED7720 за 0,5 А.
Понижаващите драйвери освен за всякакъв вид ос-
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3 0 0 0 :1 (D C ;P W M ) [1 ,8 ]
(D C ;P W M ) [3 ]
(P W M ) [0 ,8 ]
D = 0 -1 (P W M )
D = 0 -1 ; (P W M ) [7 ]

ветление (битово, автомобилно, улично, градинско, в
тунели, аварийно, индустриално, архитектурно и на
търговски обекти) се използват и за мощни светкавици, в скенери, прожекционни апарати и за сигнално осветление на самолети и кораби.

Повишаващи драйвери
Наименованието им (Step-Up LED Driver, Boost LED
Driver) показва, че имат VOUT>VIN, което се постига чрез
същите основни елементи, както на фиг.1, но с друго
свързване на бобината. Принципно тяхно предимство
е, че позволяват захранване на колони с повече LED,
чийто брой трябва да се подбира така, че VOUT да е поголямо от максималното VIN, с което ИС работи. При
подходяща структура на ИС те могат да имат твърде
малко VIN, осигурявано дори от литиево-йонен акумулатор с една клетка. За осветление тази възможност
практически не се използва поради малкия капацитет
на акумулаторите, който не позволява получаването
на достатъчен ILED. Не са редки случаите на използване
на няколко успоредно свързани колони от LED, относителната разлика в чиито токове се дава от параметъра Current Matching с типични стойности няколко процента. Тъй като VOUT е приблизително равно на VIN/(1DLX) при DLX близко до 1 могат да се получат недопустимо големи негови стойности. За предпазване на ИС
от тях има вградена защита от свръхнапрежение ОVР,
прагът на чието задействане обикновено се задава чрез
външен резисторен делител, свързан между изхода на
вграден източник на опорно напрежение и съответния
извод на ИС. Напрежението на последния VFB и формулите за изчисление на делителя се дават в техническата
документация.
Основните параметри на типични повишаващи драйвери са дадени в табл. 2. Този в ред 1 е под долната
граница на мощните LED, но е включен заради малкото
си VIN. Драйверът в ред 2 има 16 извода за свързване
към всеки на колона с ILEDmax=50 mA, типична разлика в
токовете ±0,7% и VOUT до 45 V. Той може да работи и
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Фиг. 2.

с VIN=4,5-13 V чрез подходящо свързване на специален
извод на ИС. За 4 колони, всяка със собствен външен
транзистор и Rs и независимо задаване на ILEDmax, е ИС
от ред 3. При това токът може да се задава не само
чрез отбелязаните в таблицата начини, но и посредством напрежение от термистор и сензор за светлина и чрез интерфейсите I2C и SMBus. Последните дават и изходни данни за задействани защити на ИС. За
ИС в ред 4 трябва да се отбележи, че може да работи
и с VIN над 100 V при подходящ транзистор. Тя има
фиксирано време tOFF=10 us на запушване на изходния
транзистор, а промяната на DLX в процеса на работа
изменя и fLX.
Характерни приложения на повишаващите драйвери
са за осветление на улици и паркинги, за вградени в
стената лампи и спотове, за осветление на купетата
на транспортни средства. Някои от тях (например ИС
в ред 1) могат да се използват и в захранването на
преносими апаратури.

Многофункционални драйвери
Тази категория ИС (Multi-Topology Driver) позволява в
различни свързвания на основните елементи от фиг. 1,
а в някои случаи и в зависимост от стойността на
DLX, да се реализират два или повече вида драйвери.
Първият са понижаващо-повишаващите (Buck-Boost LED
Driver) ВВ с VOUT=DLXVIN /(1-DLX) – при DLX<0,5 драйверът
е понижаващ, при DLX=0,5 се получава VOUT=VIN и с
DLX>0,5 действието е на повишаващ драйвер. Пример
е ИС в ред 1 на табл. 3 с типични свързвания на фиг. 2,
като при съединяване на LED към точка Boost се получава повишаващ драйвер. Когато вграденият в ИС транзистор между изводи LX и PGND има поведение на затворен ключ от VIN, през R1(това е Rs) и L1 протича ток,
който натрупва в бобината магнитна енергия, а SD1 е
запушен. При отварянето на ключа полярността на
напрежението върху L1 се сменя, то се прибавя към VIN,
SD1 се отпушва и сумата от двете напрежения се
подава на LED. За показаното на фиг. 2 свързване натрупването на енергия върху L1 е същото, но при отваряне на ключа и отпушване на SD1 тя се прилага върху
LED – при DLX<0,5 енергията е малка и VOUT<VIN , докато
при DLX>0,5 тя е голяма и VOUT>VIN. В това свързване
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Таблица 4. Линейни драйвери.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Îñîáåíîñò è

V I N ,V ( I L E D m a x ,A )
[@ILED ,% ]

1
2
3
4
5

A S3691
AL5801
BCR 450
M IC 4 8 0 2
LM 3466

Austriamicrosystems
D io d e s I n c .
I n f in e o n
M ic r e l
Texas Instruments

Âãð . M O S ò ð àíçèñò î ð
Âãð . M O S ò ð àíçèñò î ð
Âúíøåí áèïîë. òðàíç.
Âãð . M O S ò ð àíçèñò î ð
Âãð . M O S ò ð àíçèñò î ð

0,9-15 (4x0,4);[1,5]
5-100 (0,35)
8 -2 7 (2 ,5 )
3 -5 ,5 (0 ,8 3 ); [1 ]
6-70 (1,5);[1]

D ,% ( V F B ,m V )
[ I I N Q ,m A ]

(2 5 0 ) [2 ,5 m a x ]
(6 2 0 )
(150) [0,6max]
(1270) [4,7]
9 9 ; (2 0 0 ) [0 ,5 5 ]

V D O,V (R D S(on),9)
[U V LO,V ]

(0 ,8 5 m a x )
1 ,2 -5
0 ,2 8 -0 ,4 5
(0 ,5 ) [4 ,7 8 ]

P t o t ,W ( T S D ,o C ) Ð à á . ò å ì ï . ,o Ñ { ð à ç ì å ð è ,m m }

2000 (140)
750
500 (150)
500
(150)

T A = -2 0 ¸ + 8 5 {4 x 4 x 0 ,8 5 }
TA= -40¸+125 {4x4x0,85}
TJ = -40¸+150 {2,9x2,5x1,1}
TJ = -40¸+125
TJ = -40¸+125 {5x4x1,41}

в постояннотокови стабилизатори
на напрежение с токоограничение.

Линейни драйвери

Фиг. 3.

двата резистора RGI2 определят напрежение на извод GI, равно на
0,5VADJ, с което се получава максимален к. п. д.
Драйверите SEPIC (SEPIC LED
Driver) SP имат същата зависимост
на VOUT от DLX, както при ВВ, но тук
VOUT не сменя полярността си при
DLX>0,5. Това улеснява свързването
на LED, но изисква две бобини в схемата.
Драйверът от ред 2 на табл. 3
може да работи и като стабилизатор на напрежение. Към дадения в
ред 3 могат да се свързват колони
LED с напрежение до 52 V, а с използване на подходящи външни транзистори те могат да имат мощност
над 100 W. Специфична особеност
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на драйвера от ред 4 е наличието
на вход SYNC за синхронизиране на
работата на няколко ИС. Напрежението VIN на драйвера в ред 5 се получава от мрежата (85-265 V) чрез
мостов токоизправител, а входът
за димиране може да работи със
стандартни димери. Последният
драйвер (ред 6) осигурява VOUT = 324 V и освен за осветление може да
се използва за подсветка на OLED
дисплеи и в светкавици.
Характерни приложения на многофункционалните драйвери са в класически осветителни тела, за улично, индустриално и декоративно
осветление, сигнализация и маркировка по улици и пътища, за захранване на LED колони със заземен анод,

Този тип драйвери (Linear LED
Driver) имат познатото от линейните стабилизатори на напрежение
предимство на липсата на бобина и
недостатък - по-голямата Ptot, която ограничава стойността на
ILEDmax. Опростената им структура
е на фиг. 3, като Т работи в линеен
режим и може да е биполярен транзистор. Токът ILED през него обуславя пад на напрежение VDO и разсейвана мощност VDOILED, която е основната част от разсейвана мощност върху драйвера. При използване на MOS транзистор вместо VDO
като параметър се дава неговото
съпротивление в отпушено състояние RDS(on). Благодарение на малките
VDO в част от съвременните ИС те
имат η от същия порядък, както на
ключовите драйвери, но в други той
е по-малък и затова не се дава като
параметър. По същата причина и
заради малкото VFB може да се приеме, че напрежението върху LED е
равно на VIN, т. е. допустимият им
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брой в колоната е пропорционален на максималното
входно напрежение. Същият ток протича през външния
резистор Rs и създаденото върху него напрежение на
единия вход на операционния усилвател ОА е равно на
напрежението на другия му вход.
При отсъствие на блока Contr (той съществува само
в ИС на редове 1 и 4 на табл. 4) на другия вход се подава
опорното напрежение VFB от блока REF. Поради действието на ОА се установява VFB=RsILED, което означава задаване на ILED чрез съпротивлението на Rs. При наличие
на Contr вместо VFB на ОА се подава напрежение DLXVFB,
което променя чрез DLX на импулсите на входа PWM
при тяхна типична честота около 1 kHz. В този случай
токът ILED се регулира чрез DLX (димиране), а I LEDmax е
при DLX=1. Когато проводниците от източника на VIN
до LED са дълги, се препоръчва поставянето на кондензатора С с капацитет от десетина nF до няколко uF.
Блокът Contr съдържа и защитите на ИС, например я
изключва при достигане на TSD и намаляване на VIN под
UVLO.
Всички ИС от табл. 4 са с външен Rs. Особеност на
тази от ред 1 е, че съдържа 4 структури като тази на
фиг. 3, но с общ REF. Това позволява свързването на 4
колони LED с независимо димиране - например по една
червени и сини LED и две със зелени за получаване на
светлина с желан цвят и неговото регулиране. В Contr
се съдържа патентовата схема за промяна на VIN при
различен ILED, с което се намалява Ptot. В ИС от ред 2
като ОА се използва схема с биполярни транзистори,
която позволява чрез външен термистор да се осигури
практически неизменен ток през LED при промяна на
температурата им. Токът ILEDmax на ИС от ред 3 се
получава при подходящ външен Т, а извод PWM се използва и за изключване на ИС чрез негово напрежение под
0,35 V. Малкото VIN на ИС от ред 4 позволява захранването само на един LED, а импулсите на вход PWM могат да са с честота между 200 Hz и 500 kHz. Последната ИС в таблицата има извод COMM за индикация чрез
високо логическо ниво на работещи LED и получаване
на ниско при изключването им (включително при задействане на топлинната защита).
Приложенията на линейните драйвери са в битово,
индустриално, архитектурно и аварийно осветление,
това на вътрешността на превозни средства, в медицината, както и за реализация на източници на ток.

Контролери за непосредствена работа
от електрическата мрежа
Напрежението на разгледаните дотук драйвери се
осигурява от електрическата мрежа чрез подходящ
токоизправител и по-рядко чрез непосредствено
свързване към пробиващите си път нисковолтови постояннотокови мрежи. И в двата случая това е свързано с усложнения, което е причината за сериозното развитие на схемите за непосредствена работа от електрическата мрежа, чиято ИС представлява контролер
(Off Line Controller) и определя наименованието им (вместо драйвер). По-често структурата им се основава
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Таблица 5. Контролери за непосредствена работа от електрическата мрежа.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1 AL9910-SP
D io d e s I n c .
2
FL7701
F a ir c h ild
3 ISL1904
I n t e r s il
4 MP4651 Monolithic Power Systems
5 SSL2102
NXP
6 N CL30082
O N S e m ic o n d .
7 LM 3450
Texas Instruments
8 TPS92314
Texas Instruments

P L E D ,W (V F B ,m V )
[@IL E D ,% ]

(2 5 0 ) [5 ]
(6 0 0 )
£ 2 5 (2 5 0 )
(2 5 0 0 ) [1 ]
10-100 (2500)
-

Фиг. 4.

на масово използваните стабилизатори на напрежение с галванично
разделяне и натрупващ кондензатор
(Flyback Converter) със споменатото
вече видоизменение за осигуряване
на неизменен изходен ток, а наименованието е Flyback LED Driver. Тяхната опростена схема е на фиг. 4 и
в нея могат да се използват ИС на
контролери в редове 3,4 и 6 - 9 от
табл. 5.
Мрежовото напрежение UL обикновено е 85-265 V (в някои случаи
достига 277 V), което позволява на
драйвера да работи с всички съществуващи променливотокови мрежи.
Чрез мостовия токоизправител Gr и
кондензатора С то се превръща в
постоянно напрежение VIN , което
чрез токоизправителя REC1 осигурява постоянното захранващо напрежение (Supply Voltage) VCC на Contr. В
някои драйвери REC1 е свързан към
допълнителна намотка на трансформатора Tr, която освен това позволява чрез вградения в Contr нулев
детектор (Zero Cross Detector) транзисторът Т да се включва само при
преминаване на мрежовото напрежение през нулата за намаляване на разсейваната мощност върху него. На
изхода G на Contr се получават ШИМ
импулсите с честота fLX на вградения генератор за управление на работещия в ключов режим Т.
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V C C ,V ( I C C x ,m A )
[ f L X ,k H z ]

15-500 [20-300]
14-17;(0,85) [20-250]
9 -2 0 ;(6 )
9-30;(1,5) [20-150]
12-28;(1,8) [10-130]
12 (1,2)
8 ,5 -2 0 (1 ,6 )
13-35 (1,2)

D IM êîíò ðîë (P F) D,% Ç àù èò è (U V LO,V ) [TSD ,oC ]

P W M [> 8 0 ]
DC
D C (£ 0 ,9 9 5 )
D C PW M
PW M
D C ;P W M (0 ,9 )
P W M (> 0 ,9 9 )
-

(6,7) [150]
OVP;OTP (13)
OVP;OSCP (8,55); [160]
OVP;OSCP
OSCP;OTP [160]
OVP;OSCP OCP;OTP;[150]
OVP;OSCP [160]
OVP;OSCP OCP;[165]

Ð à á . ò å ì ï . ,o Ñ ( ð - ð è ,m m )

TA = -40¸+105 (4,95x3,95x1,5)
TA = -40¸+125 (5x4x1,65)
TA = -40¸+125 (4,98x4,99x1,63)
TA = -20¸+85 (10x4x1,65)
TA = -40¸+100 (8,75x4x1,45)
TA = -40¸+125 (3,1x3,1x0,95)
TJ = -40¸+125 (5,1x4,5x1,15)
TJ = -40¸+125 (5x4x1,5)

Фиг. 5.

В някои ИС стойността на fLX се
задава чрез външен резистор. Импулсният ток през първичната намотка w1 на Tr индуцира напрежение в w2, което чрез токоизправителя REC2 захранва LED. Всяка промяна на неговия ILED предизвиква
изменение на тока през w1 и на напрежението върху Rs, то постъпва
на вход CS и както в ключовите
драйвери осигурява промяна на DLX
на импулсите и възстановяване на
ILED. Част от ИС имат блок за активна корекция на cosϕ (Active PFC),
чрез който стойността му PF се
установява близка до 1. Важна особеност е, че ILEDmax=nIDm, където
n=w1/w2 e коефициентът на трансформация на Tr и IDm е максималният дрейнов ток на Т. Следователно
ILEDmax зависи не само от Т, но и от
n, поради което не е параметър на
ИС. Вместо него някои производители дават мощността PLED на захранваните LED.
За предпазване на драйверите от
повреда в Contr са предвидени блокове за защита ОVР чрез запушване
на Т при VOUT над определена стойност, задавана чрез външен резисторен делител, при ILED над друга
стойност (Over Short Circuit
Protection, OSCP), при прекъсване на
веригата на LED, както и вече споменатите, задавани чрез парамет-

рите UVLO и TSD. В някои ИС към TSD
се прибавя запушване на Т при помалка
температура
(Over
Temperature Protection, OTP), чиято
стойност се задава от термистор.
Идея за втората структура на
драйвери е дадена на фиг. 5 и в нея
могат да се използват ИС на контролери от редове 1, 2 и 5 на табл.
5. В схемата T, D, L и CB образуват
понижаващ ключов стабилизатор с
входно напрежение VCC, чиято стойност зависи от UL и което осигурява ILED по същия начин, както в схемата на фиг. 1. Аналогично е и предназначението на вход ADJ. За сметка на липсата на Tr цялата схема
заедно с LED може да се окаже
свързана с фазата на мрежата, поради което приложенията са само
за фабрично вграждане в осветителни тела. За подобряване на cosϕ
между Gr и точка VCC се поставя
допълнителна схема (вж. документацията на ИС от ред 1 на табл. 5).
Контролерите са сравнително
сложни ИС с многобройни параметри на блоковете им и на ИС като
цяло. В табл. 5 са дадени малка част
от тях. Приложенията на контролерите са за реализация на драйвери за вграждане в осветителни
тела на битовото, индустриалното и декоративното осветление и
за сигнализация.
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електроапаратурата и силовите електронни устройства се използват мощни резистори (Power
Resistor), които при своето действие
трябва да разсейват под формата
на топлина значителна електрическа мощност. Няма точно определение над каква нейна стойност един
резистор се счита за мощен, но може
да се приеме, че е 5 W, въпреки че
немалко производители наричат
„мощни“ резистори от определени
видове с мощност дори 0,6 W. Освен
естественото изискване конструкцията и начинът на монтаж на резисторите да осигуряват необходимото отвеждане на топлината, към
тях съществуват и допълнителни
изисквания в зависимост от предназначението - например малка собствена индуктивност при необходимост
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от преминаване на високочестотни
токове и подходящо закрепване при
значителни размери и тегло. В настоящата статия се изясняват основни параметри на мощните резистори, видовете в зависимост от
структурата и предназначението
им, някои особености на практическата реализация и използване и се
дават примери на типични приложения.

Основни параметри
Максималната разсейвана мощност (Power Dissipation, Rated Power)
е в сила до определена температура
на металния корпус или на вградената в корпуса от изолационна материя метална пластина, при постоянно напрежение върху резистора и при
монтирането му върху подходящ
радиатор. Мощността се отбелязва с Рхх, където "хх" е температура-
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Източник: TT Electronics

Високомощни
резистори в силови
приложения
Фиг. 1a.

та, най-често 25 °С и по-рядко 40 или
70 °С. Над нея мощността намалява
по линеен закон и често се дава графично (Derating Curve), пример за каквато е фиг. 1а. Графиката е в сила
при наличие на силиконова паста
между резистора и радиатора, които трябва да са притиснати с усилие, дадено в документацията.
За изчисляване на радиатора задължителен параметър е топлинно-
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Фиг. 1б.

то съпротивление между съпротивителния слой на резистора и корпуса (Thermal Resistance, Heat
Resistance) RTH(j-c). Основен параметър е и мощността без радиатор, която е от 2 до над 50 пъти
по-малка. При импулсно напрежение
върху резистора съответстваща
му импулсна мощност е по-голяма в
сравнение с постоянно напрежение.
Прието е тя да се определя при
единичен импулс, стойността й е в
зависимост от неговата продължителност и също се дава с графика
(Power Curve), пример за каквато е
на фиг.1б. Тя е на резистор с Р25=20
W и показва, че той издържа малко
над 20 kW при импулси 1 us и 200 W
при 20 ms.
Вместо с импулсната мощност
някои резистори се характеризират
с максималната мощност при краткотрайно претоварване (Short Time
Overload, Surge Load), което трябва
да предизвиква относителна промяна на съпротивлението не по-голяма
от определена стойност. Например
2 пъти по-голяма мощност от максималната за 5 s трябва да доведе
до относителна промяна на съпротивлението не по-голяма от 0,3%.
Към мощностите някои производители прибавят максимално допустимия постоянен ток. При работа на
резисторите с къси импулси от значение е върху тях да може да се
отдели значителна енергия за кратко време. Това се определя чрез параметъра Energy Absorption, например
7J/t = 50 us означава 7 J (или 7Ws) за
50 us.
Мощните резистори са със съпротивление между 1 mΩ и 100 MΩ,
като практически винаги от даден
тип се предлага набор от съпротивления в твърде широки граници. Производственият толеранс на резисторите обикновено е ±0,5%, ±1%,
±2%, ±5% или ±10%. На съпротивле-
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ния под 1 Ω често вместо запетайка се поставя R, например 0R5 или
R5 означава 0,5 W, а R005 е 5 mΩ.
Същото е прието и за съпротивления до 10 Ω, например 9R9 означава
9,9 Ω. Броят на стойностите в една
декада не винаги съответства на
общоприетия при маломощните резистори и затова се отбелязва в
каталога. Например 5%-ови резистори може да са със стойности от ред
Е12 вместо от ред Е24.
Съпротивлението зависи от
температурата на резистора, което се оценява чрез температурния
коефициент TCR, който може да е
положителен или отрицателен и
има мерна единица ppm с типични
стойности няколко стотици и порядко под 100 ppm. При това нискоомните резистори от даден тип
обикновено са с по-голям TCR от
високоомните. Всеки резистор има
собствена индуктивност, която се
оказва последователно свързана със
съпротивлението му и влияе при
високи честоти, където от значение е импедансът на резистора. В
някои каталози се дават графики на
неговата стойност от честотата,
като влиянието й за някои резистори започва от няколко десетки kHz,
а при други над 100 MHz. Паразитният капацитет между изводите
(Equivalent Parallel Capacitance) не
винаги присъства в каталожните
данни, а стойността му не надхвърля няколко pF. Изолационното
съпротивление (Insulation Resistance)
е между който и да е от изводите
и изолирания корпус и типично е
между 100 MΩ и 1 TΩ.
Непрекъсната продължителна работа на резисторите неизбежно
променя трайно тяхното съпротивление поради нагряването. Това се
отчита с параметъра издръжливост
(Endurance), който представлява полученото относително изменение
след разсейване на дадена мощност
за определено време, например ∆R/
R=0,3% при максималната мощност
в продължение на 1000 часа.
Група параметри са свързани с
изискванията за безопасна работа на
резисторите. Сред тях са работният температурен обхват с типични граници -55 °С ÷ +155 °С и минимални -40 °С ÷ +125 °С, но има резистори, които могат да работят от
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Фиг. 2a.

-65 °С и други до +450 °С. Освен него
някои производители дават и допустимите граници на околната температура (Rated Ambient Temperature),
например -25 °С ÷ +40 °С. В групата
влизат още максималното напрежение между изводите на резистора
(Max. Operating Voltage, Max. Rated
Voltage) VL с типични стойности
между 200 V и 5 kV и максималното
изолационно напрежение (Dielectric
Strength) отново между един от изводите и изолирания корпус с типични стойности няколко kV. И накрая е
промяната на съпротивлението при
мощни електрически импулси, например с 0,25% при импулс 40 А/4 kV.
Механичните параметри освен
размерите и теглото могат да
включват допустимите вибрации
(Vibration) и максималната сила на
затягане на външните проводници
към контактите (Max. Torque for
Contacts) и на резистора към радиатор или носеща охлаждаща
повърхност (Max. Torque for Base
Plate). Към тях понякога се прибавят
максимално допустимата влажност
на околния въздух при определена
температура (Damp Heat, Humidity) и
устойчивостта срещу запалване
(Flammability).
Два са основните начини за класификация на мощните резистори –
според начина на реализация на съпротивителния слой и според вида на
корпуса.

Дебелослойни резистори
Структура. Реализацията на
съпротивителния слой на тези резистори (Thick Film Resistor) по принцип
не се различава от маломощните
резистори и е показана на фиг. 2а.
Най-често той е от нихром (Ni-Cr) с
дебелина около 50 um и зигзагообразният му вид се използва за съпротивления над 1 ом, а за по-малки стойно-
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Фиг. 2б.
Фиг. 3.
а

б

в

Фиг. 4.

сти слоят е като лента. Оцветеното в синьо островче е за настройка
на съпротивлението чрез изгаряне на
част от слоя с лазер, при което то
нараства.
Слоят (2 на фиг. 2б) е върху подложка 1 от Al2O3 , известен като
Alumina или от AlO, когато тя трябва да е много тънка. Изводите 3 са
калайдисани медни проводници или
такива от фосфорен бронз с покритие, позволяващо запояване. Корпусът 4 е устойчива на температурата пластмаса или епоксидна смола.
Важна особеност на дебелослойните резистори е, че при реализацията на значителна част от тях индуктивността е сведена до минимум
(не повече от няколко десетки nH и
дори под 10 nH). Наименованието на
тези структури е Non-Inductive

54

а

б

Design, а основните им приложения
са за работа при високи честоти и
с импулси със стръмни фронтове.
Използват се основно 3 вида корпуси, които по принцип не се различават от използваните за класически
електронни елементи.
Резистори с корпуси за монтаж
върху печатни платки. Първият
тип са за платки с отвори и от него
с най-голямо приложение е ТО-220 за
мощности до 50 W. На фиг. 3а е корпус с отвор в охлаждащата пластина (Tab) за закрепване с болт върху
радиатор. За мощности до около 150
W се използва корпусът ТО-247, който е с подобен външен вид (фиг. 3б),
но с по-големи размери и по-добро
топлоотвеждане към охлаждащата
пластина. Корпусът ТО-264 също е с
вида на фиг. 3б, но с размери 26x20x5
mm.
Вторият тип са корпусите за
повърхнинен монтаж, които обикновено са DPAK (фиг.3в) и един от масово използваните е ТО-263. Те са за
мощности до около 40 W и имат помалки размери, например 10x10x4,5
mm. Охлаждащата им пластина се
запоява върху радиатора.
Сравнително рядко се използва
третият тип (например TO-126),
чиито изводи са метализирани островчета върху корпуса. Те заедно с
други конструктивни решения осигуряват малката дебелина (около 1mm)
на корпусите, а максималната мощност е около 25 W.
Характерни приложения на този
вид резистори са в постояннотокови ключови стабилизатори, схеми за
потискане на отскоци на напрежението (Snubber), регулатори на напрежение, импулсни товари с неголяма
енергия, управление на индустриални
устройства и системи, контрол и
измерване на токове (Current Sensing)
в мощни вериги, честотни инвертори, електропещи, високочестотни

в

мощни усилватели и непрекъсваеми
захранвания (UPS).
Резистори с корпуси за закрепване чрез болтове. Корпусите са с
по-големи размери от тези на предния вид, осигуряват по-добро охлаждане и резисторите съответно могат да разсейват по-голяма мощност. Максималните стойности на
последната допълнително нарастват чрез принудително въздушно
охлаждане (Forced Air Ventilation) на радиатора и най-вече чрез водно охлаждане (Liquid Cooled Heat Sink). Мощностите са в границите между 100 W
и 2 kW като над около 500 W съпротивителният слой е от кермет
(Cermet) – смес на керамика и метал
и с него могат да се реализират
съпротивления до около 1 MW. Пример за външния вид на подобен резистор е даден на фиг. 4а. Той се
свързва към електрическата верига
чрез поставяне на проводници отстрани в отворите и затягането им
с болтове М4. Чрез двете гайки е
закрепена долната плоча на резистора от материал с много малко топлинно съпротивление (под 0,05 °C/W)
за монтиране на резистора върху
радиатор. Така например чрез подходящ радиатор резистори с размери
60x57x36 mm могат да разсейват до
750 W.
Друг пример е на резистор с водно охлаждане и мощност 2 kW при
размери 76x76x40 mm. В документацията на такива резистори има подробни данни за вида на необходимия
радиатор (обикновено алуминиев)
включително максимално допустимата грапавост на повърхността му,
за максималното съпротивление RTHCS между охлаждащата пластина на
резистора и радиатора, за термичното съпротивление на използваната паста и броя на тръбичките за
охлаждащата течност. За подобряване на охлаждането има резистори
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Източник: Arcol

Източник: Bourns
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Фиг. 5.

а

б

с алуминиев корпус, през изолираните отвори на който
преминават изводите.
Друга разновидност са резистори с охлаждаща носеща пластина от никелирана мед, която има отвори
за закрепване върху радиатор. Такъв е показаният на
фиг.4б за мощност 120 W, съпротивления между 0,1 Ω
и 1 MΩ и размери 38x25x12 mm при дебелина на охлаждащата пластина 2 mm. Последният характерен пример (фиг.4в) е на много тънък резистор (дебелина 0,9
mm) с мощност 270 W и съпротивление между 5 Ω и
10 kΩ. Носещата му тънка част е от неръждаема
стомана, а съпротивителният слой е покрит със
стъкло. Резисторът се закрепва върху радиатор чрез
болт през отвора.
Характерни приложения на този вид резистори са в
зарядни устройства и филтри, ограничители на импулсни токове (In-Rush Current Limiter), за потискане на отскоци на напрежението, в превключватели на мощни товари (Power Switching), като разрядни резистори (Bleeding

Resistor), за спиране на електродвигатели (Braking Resistor).
Резистори със специфични корпуси. Предназначени
са за конкретни приложения, като всеки от тях отчита
особеностите им. Категорията високоволтови мощни
резистори (High Voltage Power Resistor) трябва да са с
максимално отдалечени един от друг изводи, поради
което те са разположени в двата края на цилиндричен
корпус. Напрежението VL е между няколко kV и 100 kV, а
максималната им разсейвана мощност е между 10 и 200
W. Тези два параметъра налагат резисторите да са
високоомни (съпротивление до 1 GΩ). На фиг. 5а е даден
външният вид на резистори с мощност между 20 и 150
W и VL от 40 kV до 100 kV (дължината на най-високоволтовия е 310 mm).
В СВЧ предаватели и усилватели се използват мощни
резистори, материалите на чиито корпуси и конструкцията им са съобразени със специфичните изисквания за
обхвата от няколко стотици MHz до 10 GHz. На фиг.5б
е резистор с мощност 1 kW и съпротивление 50 Ω, който работи до 1GHz и има размери 48Ӝ26Ӝ9 mm. Подложката му е от ВеО, а съпротивителният слой е сплав на
мед, берилий и сребро.
Съществуват резистори със стъклен или керамичен
цилиндричен корпус и съпротивителен слой от калаен
окис (Metal Oxide Resistor). Максималната им мощност е
20 W, а съпротивленията – между няколко стотици Ω и
няколко GΩ. Характерните приложения са за VL до около
50 kV и работа при температури до +230 °С.

Тънкослойни резистори
Този вид (Thin Film Resistor) имат структурата от фиг.
2, но съпротивителният им слой е с дебелина под 1 um,
което налага ограничение в максималната разсейвана
мощност. Нейната стойност не надхвърля 20 W, поради
което мощните тънкослойни резистори се използват
сравнително рядко. Основното им принципно предимство е по-малкият TCR в сравнение с дебелослойните
(типични стойности около ±50 ppm), с което се осигурява по-стабилна работа на използващите ги устройства.

Жични резистори
Наименованието им (Wire Wound Resistor) се дължи на
тяхната структура, представляваща изолационно тяло
(обикновено керамично) с навит върху него кръгъл или
плосък (Ribbon Wire) съпротивителен проводник, който е
покрит с подходящ слой или тялото е поставено в корпус. Важният максимално допустим ток не се дава в
каталозите, а се изчислява от дадените мощност и
съпротивление. Например резистор 140 W/100 kΩ допуска 37,4 mA. Предимствата на жичните резистори
спрямо дебелослойните са възможността за получаване
на по-големи максимални токове и мощности и по-малкия TCR в някои модели и възможността за работа до повисоки температури. Сред недостатъците им са поголемите размери и тегло, невъзможността за работа
при високи честоти (независимо от наличието на модели със сравнително малка собствена индуктивност и за
получаване на съпротивления над няколко стотици kΩ).
Една от класификациите на жичните резистори е в зависимост от корпуса.
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Фиг. 6.

Резистори без корпус. Те са с цилиндрично тяло и две разновидности,
като първата е с отвор по оста на
корпуса (Tubular Core) за подобряване
на охлаждането (фиг. 6а). За големи
мощности и съпротивления до няколко стотици ома максималният ток
на резистора е със значителни стойности, което налага използването на
конструкцията на фиг. 6б (Wave
Ribbon Wire). Изводите на резисторите на тези две фигури са предназ-
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начени за хоризонтално монтиране
и закрепване с помощта на гайки и
болтове. Изводите на част от тях
могат и да се запояват. С подобрено
охлаждане са резисторите за вертикален монтаж с подходящи скоби за
закрепване по аналогичен начин.
Мощностите са от 5 W до 20 kW
(последният резистор е с дължина 1
m и диаметър 15 cm), съпротивления
от 0,1 Ω до около 500 kΩ и работен
температурен обхват, започващ от
-55 °С и достигащ +450 °С.
Втората разновидност са резисторите с плътно тяло, които обикновено са с емайлово покритие на
съпротивителния слой (Enameled
Resistor) за предпазване от влага и
аксиални изводи. За работа на резисторите в силно агресивна среда
(например прах и механични въздействия), характерна за индустриалните приложения, се използват няколко слоя емайлово покритие. Съществуват модели със стъклено покритие (Glass-Coated Power Resistor), което не се поврежда при мощност над
максималната и осигурява повишена
надеждност и стабилност по време
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Фиг. 7.

на експлоатацията. При други резистори с подобна цел се използва силициево покритие (Silicon-Ceramic
Conformal Wire Wound Resistor). Тези
резистори са особено подходящи за
работа при резки промени на температурата. За подобряване на охлаждането (около 2 пъти) се използват
метални щипки към тялото на резистора, които осигуряват и по-стабилна работа при вибрации.
Типичните приложения на тази
разновидност са в мощни товари и
филтри, конвертори, разреждане на
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Фиг. 8.

Източник:Tyco Electronics

мощни кондензатори като спирачни
в електрозадвижвания.
Резистори с плоско тяло. Предназначени са за приложения, където
от съществено значение е намаляването на един от размерите. Пример
за външния им вид е даден на фиг.7а,
като съществуват конструкции
(фиг.7б) с използване на изводите и
за закрепване. Типичните мощности
на тези резистори са 30-500 W при
съпротивления между 0,5 Ω и 60 Ω.
Резистори с алуминиев корпус.
Чрез поставяне на съпротивителното тяло в такъв корпус (Aluminum
Cased Resistor) се осигурява много
добро охлаждане благодарение на
добрата топлопроводност на Al и
съответно значителна мощност,
към което предимство се прибавят
намаленото тегло, устойчивостта
на Al към външни въздействия (тя
допълнително се подобрява чрез анодиране на повърхността на корпуса),
стабилните параметри на резисторите и много добрата надеждност.
Част от резисторите удовлетворяват изискванията към апаратурите
със специално предназначение. За
предпазване от прегряване някои
модели са с вграден термостат или
на повърхността на корпуса е монтиран термочувствителен елемент. За многобройните случаи на
работа с мощни импулси съществуват резистори с възможност за разсейване на голяма импулсна мощност
(до няколко десетки kJ).
Един от масово разпространените корпуси (фиг. 8а) е предназначен
за закрепване върху радиатор, като
изводите на резистора се запояват.
Съществуват разновидности, чиито
изводи са болт и гайка. Голямо е разнообразието на плоски корпуси с
цилиндрично тяло. Възможно е монтирането на резисторите върху
допълнителен радиатор за увеличаване на максималната мощност (фиг.
8б).
Максималната мощност на резисторите с алуминиев корпус обикновено е между 5 W и 3000 W при съпротивление 0,01 Ω - 100 kΩ и работен
температурен обхват с долна граница между -55 °С и 0 °С и горна
граница от +70 °С до около +400 °С.
Типичните им приложения са в
стартери за електродвигатели, управление на мощни товари, зарежда-

Източник:Huntington Electric

електроапаратура

б

не и разреждане на кондензатори,
филтри, различни електрически машини, потискане на мощни импулси,
мощни захранвания, роботика и др.
Резистори с керамичен корпус.
В техния корпус с квадратно и порядко правоъгълно сечение е поставено керамично тяло с навит проводник, което е запълнено с неорганична силициева смес. Наименованията им са Ceramic Housed Wire
Wound Resistor и Ceramic Encased
Resistor. Основните предимства,
които определят и областите на
приложение, са незапалимата структура, линейната зависимост на
съпротивлението от температурата, реализацията на точни резистори (минимален толеранс ±0,01%),
доброто охлаждане, възможността
за работа с големи токови импулси,
издръжливостта на влага и удари.
Разновидност е използването на
слой от метален окис вместо проводник.
Максималната мощност на резисторите със съпротивителен проводник е 50 W, съпротивлението им
е в границите от 0,01 Ω до 150 kΩ,
а работният температурен обхват
е с долна граница -55°С и горна между +155°С и +350°С. Резисторите с
метален слой имат мощност до 25
W и минималните им съпротивления
са няколко десети от ома.
Резистори със стоманен корпус.
Очевидната здравина на корпуса на
този тип резистори (Steel Encased
Wire Wound Resistor) им позволява да
имат подходяща конструкция при
големи мощности и да работят в
тежки експлоатационни условия. На
фиг. 9а е показан тънък резистор за

август 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Източник: MCB Industrie

Фиг. 9.
б

вертикален монтаж с корпус от
поцинкована стомана и максимална
мощност 1300 W при монтаж върху
радиатор и 550 W без радиатор.
Размерите му са 195x57x13mm, което означава разсейване на почти
10 W от всеки cm2 на площта му.
Резистори с много голяма мощност (обикновено между 1 kW и 2
MW) се правят с корпус от неръждаема стомана (Stainless Steel Resistor)
и се използват в индустрията, рел-
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совия електротранспорт, за регулиране на оборотите на мощни електродвигатели, за ограничаване на
мощни импулси (Inrush Limiting), във
вятърни електроцентрали и енергетиката. Охлаждат се с вентилатори. Като пример на фиг. 9б е даден
външният вид на серия от резистори с мощност между 10 kW и 200
kW.
За мощности до около 100 W без
радиатор се ползват резистори с
корпус от студеновалцована стомана, които също са незапалими, но не
са водоустойчиви.

Резистори с водно
охлаждане
Ефикасното охлаждане на този
тип резистори (Water Cooled Resistor)
позволява получаването на дадена
мощност при значително по-малки
размери в сравнение с използването
на радиатори. Важна особеност е, че
получаването на максималната мощност изисква дебит на водата над
определена стойност, давана в каталога в l/min, и нейна максимална
температура също според каталога.

август 2013

а

б

Фиг. 10.

Източник:Tyco Electronics

а

Източник: Isabellenhutte

Източник:Tyco Electronics

електроапаратура

На фиг. 10а е показан жичен резистор с максимална мощност 600 W,
получавана при дебит над 0,8 l/min и
температура под +56 °С, като съпротивленията му са между 0,5 Ω и 62
kΩ. Друг пример (фиг. 10б) е на резистор 1000 W при дебит 6 l/min и
температура под +41 °С. Съпротивленията му са 20 - 120 Ω. Съществуват и резистори със съпротивителен слой от NiCr, нанесен чрез изолация върху корпус от неръждаема стомана с типичен температурен обхват -55 °С ÷ +200 °С.
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Безжичен
мониторинг
на техническото
състояние на
оборудването
М

еханичните повреди на двигатели, задвижвания и други важни електромеханични елементи са
сред най-честите причини за спиране на производството. Благодарение на последните постижения
във вибрационния мониторинг и
анализа на данни, от няколко години на пазара се предлагат системи за мониторинг на състоянието, с които може точно да се от-
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крие проблемът, преди оборудването да се повреди и по този начин
да се избегнат скъпоструващи
принудителни престои на критични за производството машини. Системите обединяват комплексни
измервателни техники и хардуер
за обработка на данните, интерфейс и разнообразни опции за индивидуални настройки. Те предоставят на потребителите актуална
и точна информация за механичното състояние на оборудването в

реално време и подробни изходни
данни за анализ и разработване на
дългосрочни стратегии за техническа поддръжка.
Системите се инсталират на
следеното оборудване и обикновено са свързани в мрежа до централен компютър за обработка на
данните и алармена сигнализация.
Тъй като машините могат да
бъдат инсталирани в опасни, отдалечени или труднодостъпни места, където няма мрежова инфра-
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структура или на подвижни платформи, при които
кабелното свързване не е практично, като алтернатива се използват технологии за безжичен мониторинг на техническото състояние на оборудването. Те
предлагат икономия на разходите за монтаж, побързо внедряване и дори в определени ситуации подобряват надеждността на връзката между отделните компоненти в системите за мониторинг.

Използвани безжични индустриални
технологии
Повечето безжични мрежи с това приложение използват широкочестотен спектър за предаване на
информацията от сензорите за състоянието на оборудването. При широка честотна лента предаваният сигнал е по-ефективен, по-силен и по-лесен за улавяне от приемника. Това позволява относително високи комуникационни скорости и дава възможност за
работа в шумна среда с множество налични радиочестотни системи. Технологията на широкия спектър
има две разновидности: честотно прескачане
(Frequency-Hopping Spread Spectrum - FHSS) и непрекъсната последователност (Direct-Sequence Spread
Spectrum - DSSS). И двата метода имат предимства
и недостатъци за промишлените безжични комуникации.
При Frequency Hopping има непрекъсната смяна на
носещата честота, при което полезният сигнал се
излъчва на различни носещи честоти. При подходяща
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синхронизация се осъществява поддръжка на постоянен логически канал между приемника и предавателя. Останалите приемници възприемат този сигнал
като краткотраен импулсен шум.
При Direct Sequence или спектрално разгърнатата технология с непрекъсната последователност за
всеки бит, който трябва да се предаде, се генерира
битова последователност с излишък, наречена чипов
код. По-дългият код увеличава вероятността да
бъдат възстановени оригиналните данни. В случай
на грешка в един или няколко бита по време на предаването вградените средства в приемника могат
да възстановят информацията без да се налага да
се препредава отново. Останалите приемници
възприемат този сигнал като слаб широкочестотен
шум, който се пренебрегва от повечето тясночестотни приемници. Методът Direct Sequence се използва от всички популярни отворени Wi-Fi стандарти, включително IEEE 802.11b, 802.11g (излъчващи на
2.4 GHz) и 802.11a (5,8 GHz). Широкоспектърната модулация предлага висока скорост, но тя също така
прави RF системата по-податлива на проблеми с
шума, при наличие на няколко системи, които работят в непосредствена близост. Например, IEEE
802.11b има тринайсет възможни канала (или само
единадесет в някои страни), но само три от тях не
се припокриват. Припокриващите се канали и популярността на Wi-Fi системите в предприятията,
както и пренасищането на радиочестотния
спектър, може да доведе до влошено взаимодействие
на компонентите в безжичните мрежи. Поради тази
причина Frequency Hopping е много популярна техника за индустриалните системи. За разлика от
Direct Sequence тя има изключителна устойчивост
на шумово замърсяване, благодарение на бързата
смяна на множество по-малки канали в спектъра.
Чрез внедряването на техники за коригиране на
грешки Frequency Hopping предлага най-добрия шанс
за успешно предаване на данните, тъй като предавателят изпраща пакета отново и отново, използвайки различни канали, докато не се получи потвърждение за приемането му. Като недостатък на
този метод обикновено се посочва по-бавната му
скорост в сравнение с Direct Sequence и по-дългото
време на изчакване на данните. Освен това, повечето Frequency Hopping системи са ограничени до 1
Mbps или по-малка скорост на предаване на данните. Но ако тази скорост е достатъчна за съответното приложение и в бъдеще се предвижда добавянето на още RF системи, то Frequency Hopping остава по-надеждният метод за комуникация в случая.
Frequency hopping модемите са патентовани, което означава, че всеки производител използва своя собствена техника и доставчикът X обикновено не комуникира с доставчика Y. Въпреки че това е потенциален недостатък за търговските системи, може
да се окаже добър вариант за промишлените системи по две причини: сигурност и изолиране от безжичната IT система.
Тъй като технологията не се базира на отворен
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автоматизация
стандарт, производителят може
да използва уникални процеси за
автентификация и усъвършенствани техники за криптиране.
Въпреки че сигурността на Wi-Fi
системите се подобри значително с WPA и WPA2 стандартите,
хакерите
продължават
да
търсят слаби места в мрежата.
Много промишлени Wi-Fi производители вече включват опция за
скриване на точката за достъп,
като не излъчват нейния SSID геодезичен сигнал, което е ефективна техника срещу потенциални
хакери.
Frequency hopping също така
позволява на мениджърите на
предприятието да експлоатират
своя собствена безжична мрежа,
отделно от IT инфраструктурата
на предприятието. Поради популярността на 802,11 технологиите, с тях често се изграждат безжичните мрежи за достъп, складовите системи и видеонаблюдението, затова в този случай патентованата Frequency hopping може
да бъде най-добрият избор за безжично предаване на данните от
оборудването и за запазване на
автономността на отделните
звена в предприятието.

Интеграция на
системите за
мониторинг в мрежата
Повечето системи за мониторинг на състоянието имат опция
за Ethernet комуникация за връзка
с мрежата. Ethernet е най-лесно
адаптивният интерфейс за безжични устройства при положение,
че се вземат предвид два фактора:
скорост на предаване на данните
и време на изчакване. Тяхната значимост става особено отчетлива
в системи, в които се наблюдава
състоянието на множество машини. Поради тази причина е важно
да се проектира RF мрежа, която
ефективно да достига до всички
отдалечени места и да поддържа
подходящи скорости на предаване
на данните. При много голям брой
наблюдавани машини е целесъобразно да се изградят няколко отделни RF мрежи, което ще увеличи
ефективността на всяка система.
От съществено значение е безжич-
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ните устройства да бъдат проектирани специално за промишлени
инсталации. Някои от най-важните им параметри, които трябва
да се вземат предвид при избора,
са RF изходна мощност (по-висока
обикновено е по-добре), работна
температура, вградена диагностика, сертификати за опасни среди (ако е необходимо).

Приложение на
технологиите за
безжичен мониторинг
Дистанционното наблюдение
на състоянието на оборудването
може да се използва почти във всяка индустрия, в която електромеханичните компоненти са от критично значение за производството. Сред приложенията, в които
безжичният мониторинг е особено ефективен, са мониторинг на
помпи, задвижвания в петролни/
газови сондажни машини, задвижвания на поточни линии, мостови
кранове в металолеярни и др. Особено интересно приложение е следенето на състоянието на охлаждащите вентилатори в електроцентралите. Те са разположени в
основата на охладителните кули
и са подложени на постоянното
въздействие на гореща пара. Когато един такъв вентилатор се
повреди, кулата трябва да се изключи, за да се даде възможност
на техниците да ремонтират
вентилатора, като по този начин
се намалява изходната мощност
на централата, понякога по време на пикови периоди на потребление на електричество. Чрез инсталиране на система за мониторинг на състоянието на вентилаторите централата ще бъде в
състояние да планира ремонта им
по време на не-пикови спирания.
Друго приложение системите за
безжичен мониторинг намират
при контейнерните кранове. По
принцип следенето на състоянието им е сложна задача. Измерванията трябва да се извършват в
точно определени моменти, когато са изпълнени определени условия за натоварването, скоростта, посоката на въртене и посоката на движение на крана. За измерване състоянието и анализ на

лагерите на редуктора и ел. двигателя на крана се използват различни методи, като обикновено
те се комбинират с вибрационни
измервания. Някои от методите
се базират на изследване на механичното състояние и смазването
на търкалящите лагери, чрез което се откриват инсталационни
повреди и влошено смазване. Други анализатори използват форма
на трансформация на Фурие (FFT)
за точно установяване източника на високи стойности на ударни импулси като лагери, повредени зъбни колела или смущения,
причинени от тракане или
стържене на метални части.
При машини с плъзгащи лагери
могат да се използват вибрационни преобразуватели за откриване
на проблеми като триене, дебаланс, несъосност или разбиване на
масления филм. Съществуват и
методи за диагностициране, които записват промените във вибрациите на машината при пускане
до достигане на работна скорост
или след изключване до пълното й
спиране. С тази анализираща функция се разкриват вибрационните
характеристики на машинния
фундамент, резонансните честоти и реакцията при критични скорости.
Често срещано приложение на
системите за безжичен мониторинг са вятърните генератори. Те
са подложени на силното влияние
на вибрации и смущения по време
на работа. Променливите работни условия като сила на вятъра,
електропроизводство, скорост,
температура и др. влияят върху
измервателните резултати и
оценката на състоянието. Това
изисква възможността алармените нива да се настройват към
конкретната ситуация. Една типична настройка за вятърен генератор е измерване на ударните
импулси на лагерите на редуктора, генератора и главния вал. За установяване на несъосност, дебаланс, разхлабвания и други често
срещани вибрационни симптоми се
извършват и допълнителни измервания за анализ и установяване
произхода на вибрационните проблеми.
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платена публикация

Конфигурируеми системи за
управление PNOZmulti 2:
множество функции, едно решение!
PNOZ multi 2 e новият модулен и
разширяем контролер за безопасност на Pilz. Той може да се използва ефективно при наличие на три
или повече функции за безопасност
в съответствие с международните стандарти за наблюдение и управление на всички функции за безопасност.

PNOZmulti 2 - енергийно
ефективни, гъвкави и
надеждни
Тайната на успеха на PNOZmulti
е софтуерният инструмент
PNOZmulti Configurator. Вместо
чрез окабеляване, конфигуриране-

то на веригата за безопасност се
извършва чрез софтуер. При
PNOZmulti 2 конфигурирането е
просто и лесно, както винаги. Хардуерът предлага някои интересни
нови функции. Базовият модул
PNOZ m B0 има светещ дисплей, което позволява бърза диагностика
и въвеждане в експлоатация. С консумация на енергия от едва 0,8 W,
той е енергийноефективен и осигурява 20 входа за безопасност и 4 по-
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лупроводникови изхода за безопасност (PL е, SIL CL 3) при широчина
на модула от 45 мм. В резултат на
това устройството консумира до
80% по-малко енергия в сравнение
с подобни продукти.

Максимална гъвкавост
Като модулна система за безопасност, базовият модул PNOZ m
B0 може да се разширява с гама от
допълнителни модули, така че решението за безопасност да еволюира заедно с машината, ако тя се
разширява или изискванията към
нея се променят. Използвайки
входни и изходни модули, системата увеличава своята адаптивност. Отляво могат да се свързват комуникационни модули със
сериен или ETH интерфейс, или
fieldbus модули за свързване към полеви системи PROFIBUS-DP или
CANopen. Отдясно могат да се
монтират до 4 разширителни модула. Можете да избирате между
модул с 8 входа за безопасност и
вх./изх. модул с 8 входа и 4 полупроводникови изхода или 4 входа и 4 релейни изхода (PL e, SIL CL 3).

Надграждане на
системата
Можете спокойно да планирате
предстоящо разширение на системата. С PNOZmulti не рискувате
нищо - системата е международен
еталон за безопасност за всички
видове машини. Имате най-доброто решение за безопасност, което
лесно може да се адаптира към

Конфигурируемата система за
управление PNOZmulti е идеална за
приложения, при които няколко функции за безопасност се изпълняват
от една машина. PNOZmulti е многофункционална система, свободно
конфигурируема и предназначена за
употреба в различни области на машиностроенето. Тя наблюдава функции за безопасност като E-STOP,
безопасност на врати, светлинни
завеси, управление за две ръце и
много други. PNOZmulti е на пазара
от 2002 г. и се използва в множество приложения.

променящите се условия, независимо от типа и производителя на
системата за управление на стандартната автоматизация.

Предимства:
•базов модул PNOZ m B0: до 80 %
по-ниско потребление на енергия в сравнение с продукти в този клас;
•пести време и разходи на всеки
етап, благодарение на софтуера
за конфигуриране PNOZmulti
Configurator;
•максимална гъвкавост, благодарение на входните и изходни модули, които се избират според
изискванията на приложението;
•кратко време за пуск в експлоатация: свободно конфигурируеми входни и изходни модули;
•компактни размери, които пестят място в таблата за управление;
•лесна диагностика, благодарение на вграден светещ дисплей;
•предотвратяване на случаите
на престой, благодарение на
PVIS support;
•визуализация на зададени от
потребителя текстове;
•световен стандарт за безопасност за всички видове машини.
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измервателна техника

Методи за
безразрушителен
контрол
В

исокото качество на готовата продукция, както и непрекъснатото повишаване на безопасността и
дългосрочната работа на машините,
са фактори от водещо значение в
съвременните производствени процеси. Те могат да бъдат успешно
постигнати чрез различни методи за
контрол, който основно се състои в
проверката за съответствие на показателите на изработваните детайли с предварително заложените
към тях изисквания.
Важни критерии за високото качество на машинните детайли са
физическите, геометричните и функционални показатели, а също така
технологичните признаци за качество, например отсъствието на
недопустими дефекти като нарушение в целостта на материала, съответствие на физико-механичните
свойства и структурата на основния материал и покритие, геометричните размери и чистотата на
обработка на повърхността. Широ-
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ко използван метод за това в съвременното производство е безразрушителният контрол. Той позволява
провека на качеството на продукта,
без да се нарушава неговата цялост
или да се възпрепятства по-нататъшното му използване.

Методи за
безразрушителен контрол
Сред най-широко използваните
методи за безразрушителен контрол са: радиографичен контрол; ултразвуков контрол; контрол с проникващи течности; магнитно-прахов
контрол; визуален контрол; контрол
на плътност; вихротоков контрол;
контрол на непрекъснатостта на
изолация; контрол на твърдостта;
вибродиагностика; анализ на сплави.
Радиографичен метод за контрол - основава се на пролъчването
на оптично непрозрачни обекти чрез
рентгенови, гама лъчи, като за целта се използват стационарни и преносими рентгенови апарати. Индикациите на дефект се наблюдават
върху радиографични филми или ком-

пютър и са резултат от промяната
на интензитета на лъчението при
преминаването му през изпитвания
материал. Използва се за откриването на повърхностни и подповърхностни дефекти като пористост, прокапване, подрези, шлакови, газови,
метални включвания, пукнатини, несплавявания и др.
Капилярен (магнитно-прахов) метод за контрол се основава на използването на капилярните свойства на
течностите. Дефектът се проявява
по пътя на образуване на индикаторна картина с висок оптически контраст (яркостен или цветен) и с
ширина на линията, превишаваща ширината на разкритието на дефекта.
Методът прави възможно откриването на повърхностни дефекти като
нарушаване на целостта, пукнатини,
подрези, пори, както и несплавявания
с изход на повърхността. Сред недостатъците му е фактът, че не е
приложим за порести материали.
Магнитният контрол използва
принципа на нарушаването на магнитните силови линии, което се на-
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блюдава при всяко нарушаване на
повърхностната цялост при обект,
подложен на подмагнитване. Ограничение на метода е, че е приложим
само за феромагнитни материали.
Визуалният метод за контрол се
базира на използването на различни
оптични устройства, което се прави с цел увеличаване на възможностите за възприятие и чувствителност на човешкото око. Този метод
прави възможно откриването на
повърхностни дефекти като механични поражения на материалите,
ерозионни и корозионни поражения,
пористост, пукнатини, подрези и
други, дори и те да се намират на
труднодостъпни места.
Контролът на плътност открива проходни дефекти, а също така и
дава възможност за изпитване на
изделия или системи при повишени
параметри. Това се постига с методи на изпитване, които създават
различно налягане - по-ниско или повисоко, от работното за даденото
съоръжение.
Вихротоковият контрол се базира на регистрирането на смущенията на вихровите токове, образува-
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ни в обектите. Като цяло индуктирането на вихрови токове се осъществява чрез бобина, която често се
използва и за регистрирането на
тези смущения. Те могат да бъдат
предизвикани от повърхностна грапавост, корозия, пукнатини, нарушения на целостта, включвания в материала, разлики в твърдостта (частични ефекти от разлики в термообработка), разлики в магнитната
проницаемост и разлики в структурата.
Искровият метод за контрол се
основава на взаимодействието на
искров разряд с проводници и диелектрици. Той се прилага за откриването на пробиви и нарушения в целостта на изолационни покрития.
Измерването на твърдост се базира на резултатите от механичното взаимодействие между две
твърди тела (накрайник и изпитван
материал). Прилага се за метални
материали и сплави, заварени съединения, отливки, изковки, формувани,
валцувани, изтегляни и изделия от
тях.
Вибродиагностиката представлява диагностичен процес, който от-
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чита вибрационното състояние на
даден обект. Информация се получава чрез вибродатчици. Анализът на
вибрациите се извършва на база получените от тях амплитудно-фазови характеристики. Обект на вибродиагностичен анализ са въртящите
елементи от електрическите и промишлените агрегати.
Анализът на сплави използва методи като спектралния и рентгенов
бездифракционен анализ. Те имат за
цел точното разпознаване на дадена сплав чрез оценяването на
съдържанието и количеството легиращи елементи и други примеси.
Независимо от използвания метод
за безразрушителен контрол, добре
е да се има предвид, че за получаването на коректни данни от особена
важност е изпитванията да се извършват от квалифициран персонал,
познаващ добре технологията на
измерване и работата със съответното оборудване. Също така при
извършването на самия контрол е
необходимо да се спазват предписаните процедури в съответствие с
действащите стандарти и норми,
както и с техническите условия.
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Климатизация
на чисти
помещения
Ч

истите помещения са основен елемент от редица промишлени производства, в които протичането на производствения процес изисква среда с много
ниско ниво на запрашеност, съответстваща на определен клас на чистота. Постигането му е свързано
с предприемането на целенасочени мерки за ограничаване на източниците на прах и замърсявания. Необходимо е също поддържането на подходящи температура и относителна влажност на въздуха, звуково налягане, амплитуда на допустимите вибрации,

свръхналягане спрямо съседни помещения, подходяща
интензивност на електростатичното поле. Основна роля за поддържането на подходящи параметри
на микроклимата в чистите помещения играе системата за климатизация. Сред основните изисквания
към тези системи е подаването на достатъчно количество въздух за отвеждане на праховите частици
съгласно класа на чистота и на топлопритоците при
необходимост, както и поддържане на подходящи
стойности на относителна влажност. Необходимо е
също да се предотвратят възможностите за образуване на застойни зони.

Особености при климатизацията
Характерно за климатизацията на чистите помещения е целогодишното поддържане на постоянни стойности на основните параметри на микроклимата като температура, относителна влажност, подвижност на въздуха и т. н. Стойностите
на тези параметри се задават предварително, като
се определят и допустимите граници на отклонение. Поддържането на параметрите е постоянно и
независимо от измененията във времето на технологичните процеси. Обикновено температурата се
поддържа в границите около 20-23 оС, като допустимото отклонение е най-много до ± 1 оС. По отношение на влажността тя обикновено се поддържа в
границите от около 40 докъм 60%. Допустимото
отклонение обикновено е от не повече от 5%. За да
се осигури поддържането на по-високо налягане в
чистите помещения, се препоръчва да се работи със
свръхналягане от порядъка на 15 до 25 Ра. При работата на климатичната инсталация не се допуска
генерираното при работата на съоръженията ниво
на шум да надвишава 50-60 dB(A).
Характерна особеност на климатичните системи за чисти помещения, освен големите специфични
дебити на въздуха, е и тристъпалното филтриране
на подавания в помещенията въздух. Обикновено системите до голяма степен работят с рециркулационен въздух, което спомага за удължаване живота
на използваните филтри. Количеството външен
въздух обикновено се равнява на количеството отработен въздух, изхвърлен от местната вентила-
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ция и въздуха, преминал към съседни помещения.

Използват се предимно
абсолютни филтри
Високите изисквания по отношение на подавания въздух определят и използването предимно на
високоефективните (абсолютни)
филтри, които осигуряват изключително качествено очистване на
въздуха. Към групата на абсолютните филтри се причисляват EPA, HEPA и ULPA филтрите с
класове на филтрация съответно
E 10, E 11, Н 12, Н 13, Н 14, U 15, U
16, U 17 съгласно европейския стандарт EN 1822.
С филтрите тип EPA могат да
се улавят частици, по-малки от 1
микрон. Тези филтри са много подходящи за очистване на въздуха от
бактерии, вируси, тютюнев дим,
микроби. Използват се за крайно
очистване на въздуха в помещения, отговарящи на високи изисквания като лаборатории, фармацевтични предприятия, производство на електроника и други.
HEPA филтрите клас E12 се считат за подходящи за улавяне на
микроби и се използват предимно
за крайно очистване на въздуха в
помещения, отговарящи на клас 5
и 6 по EN 1822. Тези от клас H13
улавят и аерозоли.
За очистване на въздуха в предприятия от електрониката и фармацията за подходящо се счита
използването на филтри тип
ULPA. Групата включва филтри с
класове H14, U15, U16, U17.
Най-често при климатизацията
на чистите помещения се използват HEPA и ULPA филтри.

Предпочитано решение
са въздухообработващите
централи
Различните особености като
големина, необходим клас на чистота и т. н. на чистите помещения определят и голямото разнообразие от структурни схеми, използвани при организиране на
тяхната климатизация. За обработването на подавания външен
въздух се използват въздухообработващи централи с вградени
топлообменници и филтри за двустъпално пречистване на въздуха
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грубо и фино пречистване. За осигуряване на необходимата влажност обикновено се използва пара
и по-рядко оросителни камери.
При необходимост от изсушаване
на въздуха се използва студоносител с температура от порядъка
на 2 до 6 оС. Температурата на
използвания за загряване на въздуха топлоносител обикновено е до
около 90 оС.
В конструкцията на рециркулационните централи обикновено се
включват охладител, вентилатор, шумозаглушители и фин
филтър, който най-често е разположен на изхода. С оглед предотвратяването на кондензация температурата на студоносителя е
по-висока от температурата на
оросяване.
За климатизация на чисти помещения се препоръчва използването на въздухообработващи централи, предназначени специално за
подобни приложения, което би гарантирало минимално отделяне
на прах от обтичаните от въздуха елементи и, съответно, незадържане на прахови частици по
вътрешните повърхности на контактуващите с въздуха повърхности. Сред изискванията е и постигането на голяма въздухоплътност.
Монтажът на въздухообработващите централи обикновено е в
близост до климатизираното чисто помещение в обособено за целта отделно помещение. Поради
значителното пространство, което заемат подобни централи и
при възникване на трудности при
обособяването на място за монтаж, за добро решение се счита
използването на модулни решения
за климатизация. Един климатичен модул успешно може да осигури рециркулация на въздуха, както
и нагнетяване на предварително
обработен въздух. В този случай
независимо от големината на помещението се формират отделни
зони, обслужвани от едни климатичен модул. В зависимост от
дебита въздух, който може да осигури модулът, се определят и размерите на обслужващата зона.
Самите климатични модули
обикновено се монтират от
външната страна на стените на
климатизираното помещение или

над тавана. Като основен недостатък на тези системи обикновено се посочва пренасянето на
вибрации по конструкцията на
климатизираното помещение.
Като тяхно предимство може да
се посочи големият брой работещи
модули за едно помещение, което
допринася за по-високата експлоатационна надеждност.

Местна смукателна
вентилация
В част от производствата, в
които се обособяват чисти помещения, технологичните процеси
протичат с отделянето на вредни вещества, за отвеждането на
които се препоръчва използването
на местни смукатели. В зависимост от вида, химичния състав,
концентрацията се предвижда
обработка с цел обезвреждане на
отделяните вредности или отделяне и изхвърляне в атмосферата.
Допуска се обединяване на местните смукатели, в случаите когато отделяните вредности имат
подобен химичен състав.

Конструктивни
елементи
Подаваният въздушен поток
към помещенията е основен елемент от постигането на подходящите условия в тях, но за да се
гарантира поддържането на подходящ микроклимат от решаващо
значение е и контролирането на
параметри като използвани строителни покрития, материали и
оборудване, както и контрол на
постъпващите през входовете и
изходите частици.
Конструкцията на помещението е от важно значение с оглед на
това да не допуска проникването
на замърсявания, в същото време
използваните строителни покрития да не допринасят за генерирането на частици в помещението. Материалите за стените, подовете, таваните, осветителните тела, прозорците е необходимо да отговарят на изискванията
за изграждане на чисти помещения.
Преди персоналът да влезе в чистите помещения, обикновено преминава през въздушни душове за
отстраняване на евентуални
замърсяващи вещества.
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Измерване
на разтворен
кислород
О

сновен етап от пречистването на отпадните води е отстраняването на съдържащите се
в тях биологични замърсители. За
тази цел се използват микроорганизми, които използват органичните вещества като храна. Самият процес може да протича в
аеробна или в анаеробна среда. Почесто прилагани в практиката
при пречистването на градски
отпадни води са аеробните процеси, които протичат в присъствието на свободен кислород. Необходимото количество кислород за
протичането на биохимичното
окисляване на органичните вещества е познато като биохимична
потребност от кислород (БПК).
Това е един от основните факто-
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ри, определящи протичането на
процеса.

Разтворен кислород
С термина разтворен кислород
на практика се обозначава количеството на кислорода, разтворен в
единица обем на водата. Известно е, че количествата му варират
в зависимост от температурата
на водата, надморската височина
и други. В пречиствателните
станции за протичането на процесите на пречистване на водата
е необходимо нивото на количеството разтворен кислород във
водата да се поддържа високо. При
недостиг на разтворен кислород
процесът на пречистване ще се
забави, а може да настъпи и загиване на микроорганизмите. Високите количества разтворен кисло-

род, от своя страна, водят до повишени разходи за аерация на водата. За поддържане на количеството кислород в необходимите
граници се счита за подходящо използване на системи за неговото
измерване. Обикновено количеството разтворен кислород се измерва в ppm (parts per million) или
mg/l, като използваните сензори
на практика не измерват действителното количество кислород във
водата, а парциалното му налягане. Добре е да се има предвид, че
налягането на кислорода зависи от
солеността и температурата на
водата.

Използвани методи за
измерване
В практиката се прилагат различни сензори за измерване на раз-
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творения във водата кислород.
Изборът на конкретен сензор зависи от редица фактори, сред които необходимата точност на измерване, честотата на измерване,
разходите за оборудване и други.
Използваните сензори се подразделят основно на два вида - оптични
и електрохимични или мембранни,
като съответно към тези две категории се включват няколко вида
сензори.
Електрохимичните сензори, работещи с мембрана, са сред често
прилаганите. Към тази група се
включват сензори, използващи галваничен и полярографски методи
на измерване. Като цяло те имат
общ принцип на работа, а именно
при взаимодействие на сензора с
кислорода се произвежда електрически сигнал, пропорционален на
концентрацията на кислорода. В
повечето случаи използваните сензори работят като електрохимични клетки с положителен електрод
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(катод) и с отрицателен електрод
(анод), потопени в електролит.
Катодът е с отрицателен потенциал по отношение на анода. В
отсъствието на кислород катодът се поляризира с водород,
при което протичането на ток намалява. При преминаване на кислород през мембраната катодът се
деполяризира и се поглъщат електрони. Кислородът се редуцира до
хидроксилни йони от катода.
Анодът реагира с продукта от деполяризацията със съответното
освобождаване на електрони. Електродната двойка позволява протичането на ток правопропорционално на количеството кислород,
навлизащ в системата.

Полярографски метод на
измерване
При полярографските сензори
разликата в потенциала е по-малка и е необходимо прилагането на
външен потенциал. Материалите,
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които се използват за катода,
обикновено са злато или платина,
а анодът най-често е от сребро.
Като електролит често се използва разтвор на калиев хлорид във
вода.
При използването на полярографски сензори е добре да се има
предвид, че с течение на времето
по анода се натрупва сребърен хлорид, който е добре да се почиства,
тъй като при изцяло покриване на
анода сензорът ще спре да работи.
Тъй като с времето се променя и
химичният състав на електролита, е необходимо той да бъде сменен. Тъй като тези сензори работят с външен енергиен източник,
при включване е необходимо време
за поляризиране на сондата, което
може да отнеме до около час.
При галваничните системи
електродите са от материали,
при които разликата в потенциала между катода и анода е от 0,5 V
нагоре. Препоръчително е ка-
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тодът да бъде от благороден метал. Сред използваните материали са сребро, злато, платина. Материалът за анода обикновено също е на основата на метал. Сред използваните материали са олово, желязо,
цинк, мед и други. Основно изискване е те да са стабилни без склонност към пасивиране. В ролята на
електролит често се използва калиев хидроксид (KOH).

Галванични сензори
Галваничните сензори се характеризират с някои
предимства пред полярографските. Например те не
изискват време за поляризация. Обикновено галваничните сензори се характеризират и с по-бързо време
на реакция, по-висока точност и по-голяма стабилност.
При мембранните сензори количеството кислород,
влизащ в сондата, е функция на парциалното налягане на кислорода в измерваната среда. При по-високо
парциално налягане по-голямо количество ток преминава през мембраната и, съответно, се произвежда и
повече електричество.
При измерването е добре да се има предвид, че
мембраната обикновено се изработва от температурно зависими материали, които оказват влияние
на нейната пропускливост. Например увеличаването
на пропускливостта при по-висока температура води

до пропускането на повече кислород в сензора, дори и
при постоянно парциално налягане на кислорода. Този
недостатък често се коригира с използването на термистор вместо резистор, свързан между анода и
катода, през които преминава токът. Също така е
необходимо около мембраната да има няколко cm/sec
поток на пробата, тъй като без този поток кислородът около сондата ще се консумира от самата нея,
което ще доведе до грешка при измерването.
За коректната работа на сензора е важно разтвореният кислород да може да преминава свободно през
мембраната. Влияние върху скоростта на дифузия,
освен температурата, оказва и дебелината на самата мембрана. При мембраните с по-малка дебелина
скоростта на дифузия е съответно по-висока.
Термисторът обикновено компенсира само мембраната. За коректното калибриране на сензора е
необходимо да се отчете и температурата на водата. За тази цел се използва отделен или вграден в
сондата температурен сензор.
Сред причините сензорите, работещи с мембрана,
да са широко прилагани в практиката е, че кислородо-пропускливата мембрана разделя анода, катода и
електролита от водата, която се измерва. Това е
полезно, тъй като мембраната изолира електродите и от всякакви смущения в разтвора. Някои общи
примери на тези смущения включват H2S, рН и проводимост. Друга важна причина е, че повечето сензори с мембранен филтър лесно могат да бъдат калибрирани.

Оптични сензори
Принципът на измерване при оптичните сензори
е базиран на явлението луминесценция. Както е известно, луминисценцията е излъчването на светлина от частиците на дадено вещество, което не се
дължи на топлина, а на преминаването на частиците във възбудено състояние под въздействието на
различни външни фактори. Измерването се основава на факта, че разтвореният кислород потиска
продължителността и интензитета на луминесценцията. При отсъствие на разтворен кислород
продължителността и интензитета на сигнала са
с максимални стойности. При постъпване на разтворен кислород към чувствителния елемент те
намаляват, т. е. зависимостта е обратнопропорционална.
Оптичните сензори в сравнение с електрохимичните се характеризират с някои предимства. Те се
отличават с висока точност, лесно почистване при
замърсяване, като в същото време наличието на
замърсявания не влияе на точността на измерване,
висока чувствителност и при ниски концентрации на
разтворен кислород, дълъг срок на експлоатация.
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Струговане
чрез прецизност и гъвкавост
Сериите NL и NLX универсални
стругове са с най-популярните продукти от портфолиото на Японския
машиностроител със своите 14 000 и
повече осъществени инсталации на
машини. Тези машини се определят
като гръбнака на производствената
технология в металообработващия
сектор. Имайки пред вид това, серията NLX на DMG / MORI SEIKI успява
да завоюва своите позиции, първо поради изключителната конструкция и
функционалност на машините, и второ поради изключителната висока
ефективност и атрактивна цена.
Добра основа за мощността и стабилността са устойчивия дизайн на NLX,
конфигуриран за съответното приложение, и вградената в тялото охлаждаща система, която подобрява температурната устойчивост.
NLX серията постига до 30% подобра устойчивост на обработките в
сравнение с предходни модели, благодарение на допълнителната стабилност по всички работни ходове на линейните оси, дизайнът на машинното тяло и плоските направляващи с
техните отлични свойства на акумулиране на вибрации. По-големите диаметри на СВД заедно с по-големите
лагери са определящи за повишената
с до 50% стабилност на осите. С други думи - всички машини от серията
NLX постигат идеалните параметри
при процеса на струговане с впечатляващи показатели на работа и иновативни функции. Това се отнася найвече до използването на BMT® технология с вградения в револверната глава мотор за задвижване на въртящите инструменти и възможността за
бърз ход по осите с до 30 м/мин.

NLX2500Y/700

NLX2000SY/500

DMG / MORI SEIKI ще продължава
да произвежда популярния модел
NLX2500Y/700 от успешната серия
NLX в завода GILDEMEISTER в Италия, за да могат клиентите в Европа
да се възползват от по-кратките срокове на доставка. NLX2500Y/700 може
да се определи като многофункционален инструмент за струговане с максималния диаметър на струговане 366
мм, възможната дължина на обработка 705 мм и ходове по осите Х и Z съответно 260 мм и 795 мм. Може да се
допълни, че скоростта на главния
шпиндел от 4 000 оборота в минута,
гарантира максималната гъвкавост
и ефективно производство.

Друг модел, чиято премиера на Европейския пазар бе тази година, е многофункционалният CNC струг
NLX2000SY/500. Оборудван с два шпиндела и Y-ос, този струг предлага множество от опции за обработка. Размерът на универсала на главния шпиндел е 200 мм и 150 мм на втория. По Yоста ходът е +/- 50мм. С максимална дължина на струговане от 510 мм
и ход по Х-оста от 260 мм, NLX2000SY/
500 позволява струговане на детайли
със среден габарит. При ход от 624 мм
на задното седло и В-оста(задно седло), стругът разполага с големи възможности. Ефективната работа на
струга се гарантира от скоростта
на главния шпиндел от 5 000 об/мин и
6 000 об/мин на втория. Максималната стокрост на въртящите инструменти е 10 000 об/мин. И двата струга с по-малки размери от серията NLX
могат да бъдат оборудвани с револвер
с 20 позиции.

NLX1500Y/500
Този модел за опростени обработки, който вече е достъпен за пазара в
Европа, e пример за новите стандарти при CNC универсалните стругове.
Сред изключителните предимства на
NLX1500Y/500 са компактният дизайн
и високото ниво на стабилност. Машината постига максимални производствени резултати с уникална повторяемост от 10 µm. Патронникът
в този най-малък модел от серията е
с размер 150 мм и има ход по Y-оста
от +/- 50 мм.

Тази есен DMG / Mori Seiki, чийто ексклузивен търговски и сервизен партньор за България е Полимета С, ще представи и демонстрира NLX 2500 по време на Международния Технически Панаир в
Пловдив на щанд 13 К1. Специалистите на DMG Mori Seiki ще бъдат
на разположение за консултации
и демонстрации на иновативните технологии. Освен стругът,
ще бъдат презентирани и 5-осен
обработващ център DMU 50 eco най-добре продаваната машина
на DMG / Mori Seiki на българския
пазар и вертикален обработващ
център DMC 835V. Изложението
ще се проведе от 30 септември до
5 октомври тази година.

Предимства и отличителни характеристики на машините
от серията NLX
•
•
•
•
•
•
•
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Утвърждаване на серията NL с продадени повече от 14 000 машини
Оптимално съотношение между цена и производителност
BMT® технология с вграден мотор в инстр. глава за отлични резултати при фрезоване
Плоски направляващи по всички оси за максимална стабилност и бърз ход до 30 м/мин
Вградена охлаждаща система през вътрешността на тялото за подобрен термоконтрол
Енергийна ефективност: до 30% намаляване на консумираната енергия
MAPPS IV с 10,4 инчов дисплей и опционален CAM модул от Esprit

Ексклузивен търговски и сервизен
партньор на DMG / MORI SEIKI

DMG / MORI SEIKI South East Europe МЕПЕ
ПОЛИМЕТА С ООД, София 1528, ул. Илия Бешков 3
тел.: +359 2 973 2887; факс: +359 2 973 2766
Новости на адрес: www.dmgmoriseiki.com
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21 причини да подобрите Вашето
производство с MAZAK на EMO 2013
На панаира EMO 2013 в Хановер, Германия, корпорация YAMAZAKI MAZAK ще представи 21 машини под
мотото "НАПРАВЕТЕ ПО-ДОБРЕ".
Щандът на MAZAK № C61 в зала 27 на панаира EMO
- Хановер от 16 до 21 септември 2013г. е разположен
на площ от 2500 м2. Сред общо над 230 модела машини, ще бъдат представени широк набор от ЦПУ стругови центри, вертикални и хоризонтални обработващи центри, многофункционални и лазерни машини.
Комбинацията от лазерни и металорежещи машини означава, че клиентите на MAZAK имат възможност за достъп до технологии на рязане за различни приложения при плътен листов материал и
профили от само един доставчик. Също така център на внимание се очаква да бъде широката гама
на MAZAK от системи за автоматизация, както и
последният модел ЦПУ система за управление
MAZATROL, софтуерни продукти, всички разработени за да предоставят на клиентите пълно решение
за интелигентно производство.
Машините са произведени в различни глобални производствени бази на MAZAK в Япония, Великобритания и Сингапур. Сред тях ще бъдат най-новите модели INTEGREX и VARIAXIS и 3 вида изключителни нови
големи многофункционални машини. Също така ще бъдат представени и допълнителни нови модели с ЦПУ
SINUMERIK от SIEMENS, което прави достъпни технологиите на MAZAK за клиенти, които имат производствени мощности, базирани на SIEMENS ЦПУ.
Водещото мото "НАПРАВЕТЕ ПО-ДОБРЕ" поставя в центъра на вниманието не само металообработващите машини, но и пълни решения, позволяващи промени стъпка по стъпка в производствените възможности.
Корпорация MAZAK цели да демонстрира как производителите могат да подобрят натоварването на
машините и производствената ефективност през
времето им на употреба, чрез възприемането на пообщ холистичен подход.
Мрeжата на MAZAK от 13 Технологични центъра в Европа, от които 4 в Германия, предоставя
удобна поддръжка на място, за да се помогне на
потребителите да използват максимално възможностите на своите машини през времето на употребата им от първоначалната покупка до внедряването в производство.
Маркус Бартън, управляващ директор на MAZAK
Европа коментира:
"ЕМО е водещ Европейски панаир на технологии за
обработки и ние имаме удоволствието да обявим нашето участие. Ще използваме ЕМО като възможност
да представим нашите последни иновации.
Мотото "НАПРАВЕТЕ ПО-ДОБРЕ" ще бъде водещо на нашето присъствие на панаира, подчерта-
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Многофункционална машина INTEGREX i-100ST с дебют на
EMO - 2013

MAZAK щанд № C61 в зала 27
на панаир EMO - Хановер,
16-21 септември 2013г.
вайки многото фактори, които потребителите
трябва да подобрят през времето на употреба на
своите машини - от финансовата и енергийна ефективност до важната поддръжка по приложенията,
налична на място и бързо доставяните резервни
части и сервиз на шпинделите.
Освен посещението на панаира ЕМО ние силно насърчаваме всички производствени инженери да посещават най-малко 2 пъти в годината най-близкия Технологичен център на MAZAK, за да бъдат в течение
с последните иновации и да развият силно партньорство на място, което е необходимо за постоянни подобрения в производителността."

Официален представител: БИМЕКС ЛИМИТИД ООД
1407 София, Ул. Кричим 50
Тел.: 02 868 3043, 862 1806. Факс: 02 962 4289
e-mail: bimex@bimextools.com. www.bimextools.com
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машини

Абканти
А

бкантите са широко използвани в машиностроенето металообработващи машини за изготвяне на изделия по метода на многостепенно огъване на метални листове и ленти. Подходящи са както за единично, така и за серийно
производство на изделия от черни
и цветни метали, сред които стомана, месинг, бронз, алуминиеви
сплави и други. Широко използвани
са за производството на елементи
за покриви, стойки, табели, стелажи, отворени и затворени профили и други. Много подходящи са и
за изготвяне на затворени профили със сложна форма.
Обикновено в зависимост от
начина на огъване на материала
абкантите се разделят основно на
"престилков" тип и такива, използващи "въздушен" метод на огъване. Абкантите "престилков" тип
намират приложение предимно за
огъване на листове с по-малка дебелина. Ъгълът на сгъване се определя от вдигане под определен ъгъл
на дъска, закрепена към долната
греда на машината. В практиката по-широко приложение намира
въздушното огъване. В конструкцията на абкантите, работеща
по този метод, са включени призма с определен ъгъл, разположена
върху долната греда и нож за огъване със специален профил, разположен върху горната греда. Желаният ъгъл на огъване се получава
при притискане на обработвания
материал, между горната и долната греда, като предварително се
задава дълбочина на навлизане на
ножа. Приложение намира и триточковият метод на огъване. Характерна негова особеност е, че
обработваните листове е необходимо да нямат следи от деформации.
В зависимост от начина на прилагане на натиска абкантите често се делят на електромеханич-
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ни, пневматични, хидравлични.
Електромеханичните абканти се
характеризират с точност и
бързина при работа. Те се задвижват от електродвигател и са широко използвани при големи обеми
от обработван материал. При
пневматичните абканти задвижването е посредством пневматични цилиндри, използващи като източник на енергия сгъстен въздух.
При абкантите с хидравлично задвижване горната греда се задвижва от хидравлични цилиндри, работещи с хидравлично масло. В зависимост от размера хидравличните
абканти могат да бъдат както
стационарни, така и мобилни.
Пневматичните абканти обикновено се използват за огъване на
метални листове или конструкции
на принципа на застопоряване на
обекта и неговото последващо
въртене.
Съвременните листоогъващи
машини са оборудвани и с различни устройства, позволяващи извършването и на допълнителни
обработващи операции като перфориране, отрязване, щамповане в
неголеми размери и други.
По отношение на използвания
материал за конструкцията на
абканта, препоръчително е основата да бъде изработена от чугун
поради по-добрите му възможности за поемане на вибрации, както
и поради възможността с времето
да се освободят получилите се при
отливането й напрежения. Специалистите съветват при избор на
абкант особено внимание да се
обърне и на инструменталната
екипировка - призми и ножове, с
оглед постигането на високо качество на детайлите и дълъг експлоатационен срок на машината.

Усилие и дължина на
сгъване
Абкантите се характеризират
с редица параметри. Сред основните им технически характеристи-

ки са: амплитуда на хода (удара) на
буталото (плъзгача), скорост на
процеса на сгъване, усилие на
сгъване, дължина на сгъване, дълбочина на отвора в страните, разстояние между колоните. Абкантите се характеризират и с някои
допълнителни характеристики
като: наличие на допълнителни
инструменти, наличие на устройство за компенсация на деформацията на масата, повишаващи
производителността и удобството при работа, като например
поддържане на детайла, сензор за
получения ъгъл на огъване, софтуерна система и т. н.
Важни параметри при избора
на абкант са усилието и дължината на сгъване. За определяне на
усилието на сгъване обикновено се
използва изразът P = (1,42 kS2L)/
1000 V, където с P е обозначено
усилието на сгъване в тонове, k e
коефициентът на еластичност
на сгъвания материал, а с S е обозначена неговата дебелината, L,
съответно, е дължината му, V е
ширината на канала на призмата. Както се вижда от израза,
усилието на сгъване зависи от
вида на обработвания материал,
тъй като всеки материал се характеризира със специфичен коефициент на еластичност, както
и от дебелината и дължината на
детайла.
Под дължина на сгъване обикновено се има предвид максималната
дължина, която абкантът има
способността да огъва. Добре е да
се има предвид, че съществува известна разлика между дължината
на сгъване и разстоянието между
колоните на абканта. Обикновено
разстоянието между колоните е
по-малко. В случаите когато
дължината на детайлите надхвърля разстоянието между колоните на абканта, важно условие е
да се отчете дълбочината на отвора в страните, тъй като този
параметър ограничава разстояни-
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ето, до което е възможно да навлезе материал навътре в абканта
преди да опре в колоните.
Върху дебелината на изработвания детайл влияние оказват и
светлият отвор между долната и
горната греда, ходът на ножа,
широчината и височината на масата. Ъгълът на огъване зависи
предимно от използваната инструментална екипировка. При престилковия тип абканти ъгълът се
определя от движението на дъската, при тези въздушен тип ъгълът зависи от вида на използваните нож и призма.
Сред параметрите, оказващи
влияние върху производителността на абкантите, са работният
ход, обратният ход и скоростта
на задния упор.

Условия за постигане на
висока точност
Въпреки че огъването с абкант
на пръв поглед е несложна операция, постигането на точност при
изпълнението й се определя като
сравнително трудно. Препоръчително е при настройката на ма-
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шината да се вземат предвид свойствата на металите като якост,
пластичност, твърдост. Добре е
да се има предвид също, че прецизното огъване зависи както от абканта, така и от инструментална екипировка и вида на обработвания метал.
Постигането на висока точност на изработката зависи от
функционалните възможности на
абканта, от неговата конструкция и прецизността при изработката. Специалистите препоръчват при хидравлични абканти те
да са с инкрементални линии за
следене на положението на горната греда, с което се гарантира повисока точност на позициониране.
Съответно, не се препоръчва използването на електромеханична
система с винт и гайка.
Характерна особеност на абкантите с дължина на сгъване над
два метра, при които има и изискване усилието на сгъване да бъде
над сто тона, е провисването на
масата в нейния център и паралелното огъване на горната греда
на машината. Този проблем се на-

блюдава при голяма част от машините. За неговото отстраняване
производителите на абканти
предлагат различни технически
решения. Едно от сравнително
често прилаганите е вграждането
на клин, задвижван с винт, в самата маса на машината. При натягане на клина провисването в центъра на масата се елиминира.

Възможности за
управление
Предлаганите на пазара модели
абканти са оборудвани с различни
възможности за управление. При
една част от машините управлението се свежда основно до показване на преместването по главните оси и ъгъла на огъване. Управлението на допълнителните устройства и извършването на всички останали операции е от оператора на машината. Голяма част
от предлаганите абканти са оборудвани с многофункционално управление. Използването на подобно управление позволява контролирането на всички механизми на
абканта, визуализиране на рабо-
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тата, както и извършване на собствени изчисления, свързани с отделните операции. Управлението
може да регулира автоматично
движението на горната греда на
абканта, задния упор както по ос
Y, така и по височина, компенсацията на провисването на масата и
наклона на горната греда с цел
получаване на цилиндрична сгъвка.
Сред основните предимства на
диалоговото управление е съобщаването за грешки още при самото
програмиране. Полезна опция е и
възможността за комуникация с
компютър, която дава възможност за запаметяване на неограничено количество програми и изпълнение на сложни операции.
Голяма част от съвременните
хидравлични абканти предлагат
опцията за допълнително управляеми оси X1-X2. Това е възможно
благодарение на сервоуправлението на съвременните хидравлични
абкант преси, което дава възможност да се управляват двата хидравлични цилиндъра, задвижващи
горната греда, независимо един от
друг. Това позволява горната гре-
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да да се наклони заедно с ножа на
нея под определен ъгъл и да се изработват сгъвки под конус.
Абкантите, използващи "въздушния" метод на огъване, позволяват добавяне на предни подвижни опори по направляващите.
Възможно е също опорите да са с
различна дължина. С оглед улеснение на работата на оператора е
добре пултът на управлението на
абканта да бъде подвижен и да
може да се премества близо до
работната зона.

Безопасност
Важен момент при работа с
абканти е осигуряването на безопасността на оператора. Огъването на материала е процес, при
който вероятността от нараняване не е малка. Особено застрашени са ръцете на оператора. Използваните днес технологии позволяват рискът от нараняване да бъде
сведен до минимум.
Системите, осигуряващи безопасност при работа с машините,
представляват комплекс от апаратура и софтуер, с който се осъ-
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ществява контрол на работния
процес. Сред прилаганите мерки е
лазерният контрол на работната
зона на машината. Използват се
лазерни лъчи, създаващи равнина
под горната греда на разстояние
от 3 до 5 милиметра под нея. При
наличие на чужди предмети, което
може да се окаже и ръката на оператора, системата подава сигнал.
Добре e да се има предвид също,
че абкантите са машини, които
работят при големи натоварвания. По тази причина от гледна
точка на безопасността е необходимо те да бъдат поставени върху
собствен фундамент, изолиран от
пода на работното помещение. По
този начин се предотвратява предаването на вибрации при работа.
При монтажа на машината е добре нужното работно пространство да се определи спрямо габаритите на машината, като се
вземат предвид нужните работни,
сервизни и други, от гледна точка
на безопасността отстояния,
спрямо стените на работното
помещение и спрямо останалото
оборудване.
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Софтуерно решение за висока
ефективност на машини с ЦПУ
Åõíàòîí â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ Áèìåêñ Ëèìèòèä, îôèöèàëåí ïðåäñòàâèòåë íà âîäåùèÿ ïðîèçâîäèòåë íà ìàøèíè ñ ÖÏÓ - Yamazaki Mazak, ðåàëèçèðà óñïåøíî ðåäèöà ïðîåêòè ïî âíåäðÿâàíå íà ñïåöèàëèçèðàí ñîôòóåð çà óïðàâëåíèå íà ïðîèçâîäñòâîòî
Cyber Production Center (CPC) íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð.
Като иновативна компания,
MAZAK се стреми да предложи на
клиентите си интелигентни решения за управление, настройка и
диагностика върху самата машина, а и извън нея. Софтуерът Cyber
Production Center е точно това наблюдение на машинния парк и
управление на производството, като предлага решения в 4 модула:
•Machine Monitor: отдалечено
наблюдение на състоянието на
всички машини и тяхното ефективно използване, програми,
аларми;
•Scheduler: разпределяне на машинни програми като задачи в
графичен вид и създаване на производствен график;
•Tool Management: управление
на виртуален склад за инструменти, извънмашинна настройка и измерване на инструменти,
трансфер на данни към отделни машини;
•MATRIX CAM и CAMWARE: създаване и проверка на програми
на PC.

Machine Monitor
Модулът Machine Monitor позволява лесно наблюдение на машинния статус в реално време - дали
машината е в автоматичен режим (програма), ръчен режим,
аларма или изключена. Данните се
съхраняват в база данни, като могат да се използват за анализ на
производствения процес за месеци
назад. По този начин отговорните
лица имат точен поглед върху
ефективното използване на всяка
една машина, включително точното машинно време, което позволява и подобрено планиране на бъдещото натоварване и увеличаване
на производителността.
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Машинна ефективност
в графичен вид
Всички данни за работата на
машинния парк могат да бъдат
представени в графичен вид (Pie
Chart, Gantt Chart, Trend и др.) и
са средство за удобен анализ по
дни, седмици, месеци. Не на последно място е и възможността за
сравнение на ефективността на
работните смени.

История на аларми и
диагностика
При системи FUSION и MATRIX
екранът може да бъде визуализиран в реално време, представяйки
бърз поглед върху работата на
машината и оператора. Всички
аларми се пазят в базата данни и
са налични като архив при нужда.
Допълнителни данни и графики за
работата на шпиндела помагат
на сервизните екипи при откриване на неизправности. При връзка
на софтуера с интернет има въз-

можност и за базова отдалечена
диагностика.

Подобрен контрол върху
дейността на
операторите
Machine Monitor дава обективен
поглед върху работата на всеки
един оператор - коя програма е работила и кога, на колко процента
са били работен/бърз ход, каква
ефективност е постигната в рамките на деня и др. По този начин
всички опити за компрометиране
на работния процес вече няма как
да останат скрити.
Софтуерът Machine Monitor е
съвместим с всички машини
MAZAK, като други машини могат
да бъдат свързани посредством
допълнителен хардуерен модул.
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Регулиране на бутални
ротационни машини
Р

егулирането на буталните ротационни машини се осъществява чрез
изменение на ексцентрицитета при
радиално-буталните машини и ъгъла
на наклон на диска или цилиндровия
блок при аксиално-буталните машини, което променя работния обем.
Регулирането на помпите посредством изменението на честотата
на въртене или на хидродвигателите чрез изменение на дебита е очевидно, характерно е и за нерегулируемите машини, и не е нужно да се
разглежда специално. За изменението на параметъра за регулиране се
използват различни устройства за
преместване и фиксиране на регулиращия елемент. Най-прости са ръчните или електромеханични механизми.
Промяната на регулиращия параметър при тях се осъществява посредством винтова двойка, задвижвана ръчно или чрез електродвигател
и редуктор.

Регулиране с хидравлично
задвижване
Широко разпространени са механизмите за регулиране с хидравлично задвижване на регулиращия елемент. Устройството, показано на
фиг. 1, може да осигури движение в

Фиг. 1.
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една посока с две скорости или в две
посоки с фиксирани скорости. Състои
се от два хидроцилиндъра 1, управлявани най-често от електромагнитните разпределители 2. Ходът на
буталата се ограничава механически посредством винтовите ограничители 3. Този механизъм е вграден
в корпуса на машината. Подобен
механизъм, в който се използват т.
нар. дуплекс цилиндри, осигурява фиксиране и в едно междинно положение
- най-често нулев дебит.
Ако трябва да се осигури безстепенно регулиране, за преместване на
регулиращия елемент се използва
следящ сервомеханизъм с твърда
обратна връзка, като контролирана
променлива величина е положението
на буталото на сервомеханизма.
Друг вид регулатор може да осигури постоянен дебит на помпа при
промяна на честотата й на въртене (това се случва например в транспортните средства при изменение
на режима на движение). Така може
да се получи постоянна скорост на
вала на нерегулируем хидродвигател.

Системи с автоматично
регулиране
В практиката широко разпространение имат системите за авто-

матическо регулиране с обратна
връзка по налягане - регулатори на
максимално налягане, при което изходното налягане на помпата се използва като сигнал за ограничаване
на дебита. На фиг. 2 е показана принципна схема на подобен регулатор за
аксиално-бутална помпа. Течност от
нагнетателната линия се подава на
силовия цилиндър 5. Буталото му 1
посредством буталния прът 3 задвижва наклонения диск 4. Силата на
пружината 2 е насочена в такава
посока, че завърта диска в положение, съответстващо на максималния
дебит. Това положение се задържа,
докато налягането достигне до
стойност pnom, зависеща от предварителното натягане на пружината.
При нарастване на налягането над
тази стойност пружината започва
да се свива и ъгълът на наклон на
диска, а от там и работният обем,
започва да намалява. При стойност
на налягането pmax дискът се установява почти в неутрално положение
(γ ≈ 0), в което дебитът на помпата
е равен на обемните загуби в системата. По този начин загубите на
мощност в хидравличната система
при достигане на максимално настроеното налягане е незначителна,
загряването на маслото е малко и

Фиг. 2.
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консумацията на енергия е минимална. При намаляване на налягането
пружината ще измества буталото
в посока на увеличаване на наклона
на диска и при налягания по-малки от
pnom дискът се установява в положение за максимален дебит. На фиг. 3 е
показана статичната характеристика на подобен регулатор с различни пружини. При налягания от нула до
pnom дебитът остава практически
постоянен. След това той намалява
до нула при налягане pmax по закон,
зависещ от твърдостта на пружината. Линията 1 съответства на
регулатор, чиято пружина няма предварително натягане. При по-твърда
пружина линията е по-стръмна. В
практиката отношението
(pmax – p nom )/ pmax
е между от 0,4 до 0,8.

Регулатори на мощност
Широко приложение намират регулаторите на мощност. Тези регулатори осигуряват постоянен въртящ
момент M, което при запазване на
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Фиг. 3.

постоянна честота на въртене означава постоянна механична мощност N = Mn и постоянна хидравлична мощност N = Qp. Формулите са
приблизителни, не отчитат загубите и са дадени само за илюстрация.
Налягането р зависи от натоварването, така че при неговото изменение регулаторът, чрез въздействие
върху регулиращия елемент, променя дебита в съответната посока и
се запазва произведението Qp, т. е.
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Фиг. 4.

осигурява се постоянна мощност.
Регулаторите могат да се настройват, като крайните положения на
регулиращия елемент (например
ъгълът на наклон на диска) се ограничават механически. На фиг. 4 са показани характеристиките на подобен регулатор. Параболите отговарят на постоянна стойност на мощността.
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Верижни предавки
Преглед на пазара на верижни предавки и елементи за тях - част I

В

ерижните предавки намират
широко приложение в промишлеността за предаване на въртящ момент и движение на сравнително
голямо разстояние, в случаите когато е необходимо да се осигури определено предавателно отношение
или предаването на значителни
усилия. Използват се в металообработващи и селскостопански машини, подемно-транспортна техника и много други.
От конструктивна гледна точка, верижните предавки се състоят основно от верига и верижни
колела. Веригата е поставена
върху верижните колела, а те, от
своя страна, са монтирани върху
валове. Разнообразието от вериги
и верижни колела е голямо. Сред
намерилите най-голямо приложение в машиностроенето са ролковите, втулкови, пластинкови,
зъбни и кръглозвездните вериги.
Конструкцията на верижните колела обикновено се определя от
вида на веригата. Сред използваните материали за направата им са
различни видове стомани - легирани, въглеродни, както и чугун, пластмаса и други.
Предпазването на верижната
предавка от външно влияние е по-
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средством картер. Това спомага и
за съхраняване на мазилното вещество. За осигуряване на нормалната работа на веригата на предавката обикновено се предвижда и
опъващо устройство. По този начин се компенсира непрекъснатото нарастване на стъпката на
веригата поради износването на
ставите, което води до повишаване на вътрешните динамични сили
и шума. Ако не е предвидено подобно устройство, е необходимо да се
извършва периодично опъване на
веригата.

Нарушаване на работата
на верижната предавка
Продължителността и безпроблемната работа на верижните предавки до голяма степен се
влияе от експлоатационния срок
на веригата. Причини за нарушаване на работата на предавките
могат да бъдат разрушаване на
пластините, откъртване и разрушаване на работните повърхнини на ролките, износване на
шарнирите, нарушаване на връзката на осите и втулките с пластините, провисване на натоварения клон на веригата, износване
на зъбите на верижното колело.
Разрушаването на пластините
най-често е вследствие от умора

на материала. Износването на
шарнирите води до удължаване
на веригата, което, от своя
страна, нарушава зацепването с
верижното колело.

Мазането на веригата
определя
експлоатационния
срок
Специалистите препоръчват за
удължаване на експлоатационния
срок на верижните предавки да се
осигури добро мазане на веригата.
По този начин би се гарантирало
и постигането на висок к. п. д.
Според производители на вериги
износването се увеличава около 300
пъти при работа на верижната
предавка без смазване. Също така
се оказва, че голяма част от верижните предавки не се смазват
правилно.
Съществено влияние върху експлоатационния срок оказват и
правилният монтаж, както и защитата от замърсяване с абразивни материали на триещите се
повърхнини.
По отношение на разположението на предавката за оптимално
се приема хоризонтално или наклонено под 45о към хоризонта. Разположението на верижните колела
може да бъде произволно.
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Предимства
и недостатъци
Като основни предимства на верижните предавки пред ремъчните обикновено се посочват: точното предаване на оборотите между детайлите или възлите; по-малкото натоварване на валовете;
възможността за осъществяване
на различни предавателни отношения; постоянна средна стойност на предавателното число;
предаване на движението между
детайлите на различни разстояния, както и на голям въртящ
момент; ниската чувствителност по отношение на температурни изменения; равномерно натоварване на зъбите; висок к. п. д.
и други. Сред най-често посочваните им недостатъци е фактът, че
по време на работата им се генерират сравнително високи нива на
шум и вибрации, макар че са раз-
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работени и се предлагат верижни
предавки, при които този недостатък до голяма степен е ограничен, познати като безшумни.
Сред посочваните им недостатъци са и сравнително сложната
технология на изработването им
и съответно високата себестойност, възникването на динамични
натоварвания при постоянна скорост на задвижващия вал и други.

Пазар на верижни
предавки у нас
На българския пазар елементи
за верижни предавки се предлагат
както от редица водещи световни
производители, така и от български. С оглед обективното представяне на предлаганите на нашия
пазар верижни предавки и елементи, каним всички фирми в областта да се включат с кратък коментар по темата, отговаряйки на
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следните въпроси:
l Откога и какви продукти в областта на верижните предавки
предлага Вашата фирма на българския пазар?
l Какво е специфично за Вашата
оферта като продукти, технологии, доставка, услуги?
l Как оценявате състоянието на
българския пазар на верижни предавки и елементи за тях към момента и какви са тенденциите за
развитието му?
В настоящия брой стартираме
темата с коментар от фирма БР
Техника, основен търговски партньор на Bosch Rexroth у нас.

Зъбните вериги на Bosch
Rexroth предлагат висока
производителност
БР Техника предлага зъбни вериги на водещия световен производител Bosch Rexroth. В тази област
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Rexroth произвежда изключителни
задвижващи и транспортни решения за широка гама от машини и
системи, които се конкурират в
световен мащаб. Веригите работят почти без шум и поради тази
причина са известни като “тихи
вериги”, както и с нисък коефициент на триене. Технологична основа за тези вериги е 2-зъбата форма.
Rexroth предлага висока производителност и надеждност на верижните задвижвания. В областта на задвижващата техника
тези устройства гарантират висока точност и функциониране в
различни приложения със скорост
до 50 м/сек. Зъбните вериги с водещи пластини са енергийно ефективно решение, което повишава
надеждността на съвременните
машини и производствени процеси
в почти всяка индустрия. Отличават се с компактни размери, висока ефективност, дълъг експлоата-
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ционен живот, лесен монтаж, високи скорости, изключително тиха
работа и високи въртящи моменти. Подходящи са за приложение в
металообработващи машини,
текстилни машини, опаковъчни
машини, машини за леене под налягане, машини за навиване и развиване на рула, изпитвателни
стендове и др. Гамата включва и
зъбни вериги за тежки приложения
като основния вал в сондажни центрове, устройства за аварийни
помпени станции, въздуходувки и
др.
Bosch Rexroth може да предложи
подходящата зъбна верига за всяко приложение спрямо конкретните изисквания, осигурявайки висока функционалност. Продуктовата гама включва вериги с различен
профил на пластината. Така например зъбните вериги тип НРС са
по-бързи, по-тихи и по-прецизни в
сравнение с останалите и отговарят на най-високите изисквания.

Веригите Biflex предлагат много
добра гъвкавост. Симетрично разположените от двете страни на
пластините зъби позволяват двустранно зацепване без промяна на
мощността и прецизността. Тези
вериги са много подходящи при
приложения с промяна на посоката на въртене и при многовалови
задвижвания. Bosch Rexroth предлага и вериги със специфичен профил
на пластината. Високата им
гъвкавост позволява лесно да се
адаптират към различни изисквания. Веригите тип HDL са с подобрен профил на пластината. Позволяват скорости до 40 m/s.
Зъбните вериги с водещи пластини тип КН също са сигурно и икономично решение за множество
приложения.
Конвейерните вериги са една
система с много предимства. Независимо дали са малки или големи, леки или тежки, кръгли или
квадратни, конвейерните зъбни
вериги на Rexroth могат да пренесат всички детайли до правилното място. Веригите са надеждно, безопасно и индивидуално
приспособени към конкретното
приложение. Те са компактни и
променливи по форма и широчина,
осигуряват дълъг експлоатационен живот с минимално износване, както и висока устойчивост
на температура и условия на
околната среда, лесен монтаж и
демонтаж.
Верижните предавки са особено
подходящи за задвижване и транспортиране в стъкларската промишленост. Bosch Rexroth работи
в тясно сътрудничество с производители на стъкларски изделия и
непрекъснато усъвършенства своите продукти и системи, за да
отговарят на растящите изисквания за по-високи производствени
скорости и по-дълъг живот.
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Области на приложение
на металокерамични
материали и детайли
П

олучаването на специфични
свойства на материалите, използвани за производството на праховометалургичните изделия, включително и обработката на комбинации от материали, за които се
счита, че не е възможно да се смесват или сплавяват, се постига
посредством различни производствени процеси. Това определя и
групите заготовки и изделия, произвеждани по методите на металокерамиката, а именно:
Фрикционни материали за спирачни накладки и за дискове за съединители. За тях се изисква висока износоустойчивост, механична
якост, висок и устойчив коефициент на триене. Такива материали
се получават чрез смесване на прахове от неметални материали,
които се "внедряват" в матрица
от мед или желязо.
Твърди сплави (Нardmetals), ко-
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ито се използват за режещи инструменти и бързоизносващи се изделия. Представляват смес от карбиди, чиято микроструктура
включва твърда фаза, свързани с
течна метална фаза, получена чрез
синтероване на течната фаза при
температура над точката на
топене. Тези материали обикновено се получават от волфрамов карбид, спечен с кобалт, но в други
твърди сплави са включени прахове от други карбиди, нитриди, карбонитриди или оксиди и метали,
различни от кобалта. За свързващи вещества се използват Ni, NiCr, Ni-Co и др.
Материали за диамантени режещи инструменти. Тяхната
структура се получава чрез равномерно разпръснат фин диамантен
прах в метална матрица, т. е.
течната фаза служи за синтероване на такива изделия.
Обработка на материали с много високи точки на топене. Прахо-
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вата металургия дава възможност за обработка на материали
с много високи точки на топене,
включително огнеупорни метали
като волфрам, молибден и тантал.
Изделия от тези метали много
трудно се произвеждат чрез стопяване и леене и често са много
крехки. Производството на волфрамови заготовки за последващо
изтегляне на тел за лампи с нажежаема жичка е едно от най-ранните приложения в областта на праховата металургия.
Пористи антифрикционни
сплави. Използват се за изработване на металокерамичните (самосмазващи) плъзгащи лагери, в
структурата на които се получават определен процент взаимосвързани пори. Наличието на определено количество графит и запълването на получените пори с масло спомагат за намаляване на
триенето. Използват се във възли,
където не е възможно допълнител-
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но смазване, при периодична работа, ниски натоварвания и малки периферни скорости на вала. Такива
лагери се вграждат в динама и стартери за автомобилостроенето. Към тази група влизат също и детайли на основата на желязо и бронз, които се използват
в агрегатите на транспалетни колички, транспортьори, силажокомбайни, в хидравлични и пневматични цилиндри, сферични лагери за ел. двигатели на вентилатори и др.
Метални пористи филтри. Използват се за пречистване на течности и газове. Чрез промяна на състава, формата и размерите на праховите частици, а
също така и на технологичните режими, могат да се
получат различни по размер пори и свойства на материала. Например, по този метод се изработват катализаторите за бензиновите двигатели с вътрешно горене.
Продукти със специални свойства. За разлика от
технологиите на леене и коване, чрез контролиране
на микроструктурата на материала праховата металургия позволява получаването на продукти със
специални свойства, например магнитномеки металокерамични изделия за производството на постоянни магнити за електромери, полюсни наставки за ел.
двигатели, котви и други детайли за електропромишлеността. Към тази група се отнасят никелови или
кобалтови свръхсплави, които се използват за авиационни двигатели и за други приложения.
Синтерованите пластмаси се използват за приложения, които изискват материали със специфична по-
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рьозност например за филтрация и за контролиране
на течности и газове.
Металокерамични конструкционни детайли. Методът позволява масовото изработване на сравнително дребни детайли със сложна форма, при което
се постига необходимата точност и грапавост на
повърхнините и се намалява или изцяло се премахва
механичната им обработка. За изработване на конструкционни изделия се използват и т. нар. кермети. Това са композитни материали, състоящи се от
метални и неметални труднотопими съединения,
които имат висока химична и термомеханична устойчивост при температури до 1600-1800 0С. От кермети се изработват соплата на ракетните и реактивни двигатели и направляващите апарати на газови турбини.

Области на приложение на
металокерамичните изделия
Металокерамичните изделия намират все по-голямо приложение в различни индустриални области.
Сред основните отрасли, в които те са широко използвани, е автомобилната промишленост. Независимо дали става дума за конструктивни елементи,
твърдосплавни инструменти, синтеровани магнити
или самосмазващи плъзгащи лагери, в продължение на
няколко десетилетия, а вероятно и в бъдеще, автомобилният сектор е сред основните потребители на
металокерамични изделия.
Според направено проучването на пазара на металокерамични изделия в световен мащаб, в Япония
повече от 90% от металокерамичните изделия се
използват в автомобилната промишленост. В Европа този процент е над 80%, а в Северна Америка надхвърля 70%. Около 75% от тях са детайли за двигателите на превозните средства, на ръчни и автоматични скоростни кутии и други автомобилни
системи. За двигателите, по методите на металокерамиката се изработват ролки, зъбни колела и
главини, вложки за седлото и водачите на клапаните, лагерни капачки, балансиращи съоръжения и други. В скоростните кутии това са детайли за синхронизатори, за превключване на предавките, за съединители. Металокерамични детайли намират приложение също и в редица други автомобилни системи: компоненти за шасито, зъбни колела за маслени
помпи, ротори за водни помпи, части за амортисьори, сензорни пръстени за антиблокираща спирачна
система (ABS), части за изпускателната система,
за газоразпределението и за рециркулация на отработените газове (EGR), за турбокомпресорите и
други.
Металокеримчни изделия се използват и за втулки
на самосмазващи плъзгащи лагери, различни детайли
за ръчни електроинструменти, битова техника и
други. По този метод се изработват разнообразни
зъбни колела, използвани в уредостроенето.
Методът се използва и при производството на метало-графитни и графитни четки, широко използвани в електрическите промишлени двигатели и генератори, както и за микродвигатели за домакински
уреди, автомобили и електрически инструменти.

август 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

инструменти, материали
Металокерамични изделия се използват при производството на машини за търговски цели, на градински продукти, на контролни уреди и други.
Поради възможността да се получават материали с уникални свойства, в някои случаи независимо от
сравнително по-ниската серийност на производството, праховометалургичните изделия се използват и
в тясно специализирани сектори като космическата
и авиационната техника. Използват се за производството на детайли за авиационни двигатели и газови турбини, включително и с наземно приложение. За
турбинни дискове се използват никел-базирани и
титанови суперсплави, произведени по т. нар. метод на горещо изостатично пресоване (HIP). HIP e
производствен процес за пресоване на материала на
детайла от всички страни в херметизиран съд чрез
налягане на газ (аргон) и в условия на повишена температура. Използва се за намаляване на порьозността на метали и увеличаване на плътността на редица керамични композитни материали. По този начин
се повишават механичните свойства на материала,
главно устойчивостта му на умора, с което се разширяват областите на неговата реализация. Ефективността на метода, в сравнение с обработката
на заготовки от плътен материал, се основава на
възможностите за намаляване на механичната обработка и загубите на материал, както и за оптимизиране на компонентите на сплавта и контролиране на нейната микроструктура. Засилва се и приложението на HIP металокерамични титанови сплави за изработване на корпусни изделия, свързано с
намаляване на разходите за ковани детайли или намаляване на теглото при замяната на такива детайли от стомана.

Твърдосплавни и диамантени режещи
инструменти
Използват се в редица индустриални отрасли,
включително общото и тежко машиностроене, автомобилостроенето, нефтената и газовата промишленост, космическата техника. Металокерамични елементи от аустенитна и неръждаема стомана все почесто се използват и в конструкцията на тръбопроводната арматура.
В сектора на здравеопазването немалко устройства съдържат компоненти, изработвани по методите на праховата металургия (от металокерамика). Това се отнася за постоянни магнити за ЯМР
скенери, за различни хирургически инструменти и
други.
В редица отрасли металокерамичните детайли се
оказват и икономически по-изгодното решение в сравнение със същите детайли, произведени по стандартна технология. Например в автомобилостроенето
при използването на такива детайли е отчетено
намаляване на разходите от порядъка на 30 до 70%.
В България има дългогодишен богат опит в проектирането, технологията и производството на металокерамичните изделия. Специални и конструкционни детайли се произвеждат в няколко специализирани завода в различни градове на страната като Ямбол, Варна, София.
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l Íèñêîâîëòîâî èíäóñòðèàëíî îñâåòëåíèå;
l Ïîìîùíî ñâåòîäèîäíî îñâåòëåíèå;
l Ïîäñâåòêà íà òàáåëè è ðåêëàìè.
l
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