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Ехнатон организира поредица от семинари за безопасността в
В началото на месец септември т. г. фирма Ехнатон организира поредиавтоматизацията
ца от семинари, посветени на безопасността в автоматизацията. Под
мотото "Pilz в България - Защо Безопасност?" компанията представи цялостни решения на партньора си Pilz в градовете София, Сливен и Русе. Лектори на събитието бяха Иван Василев, ръководител направление в Ехнатон, Моника Швирценбек, Business Development Manager/International Sales, и
Андреас Шот, Customer Support/Training and Education в Pilz.
"Поводът да организираме събитието е нарастващият интерес и изискванията на европейските и международните стандарти за осигуряване на
безопасност на машини и съоръжения. Pilz е утвърден доставчик на решения
за автоматизация и безопасност на машини с приложения в металообработващата, опаковъчната, хранително-вкусовата, електронната и химическата промишленост, вятърната енергетика и други. Компанията има повече
от 30 години професионален опит в предоставянето на надеждни продукти
и технологии за подобряване на безопасността в предприятията и оптимизиране на тяхната производителност. Ехнатон предлага цялата продуктовата гама на Pilz в България в областта на пълната безопасност при управлението на производства, машини и процеси“, коментираха домакините.

Siemens достави системи за сигурност и пожарна безопасност в
Най-големият от трите центъра за данни на компанията Еволинк - „Евоцентър за данни
линк дейта център София 2“, бе оборудван със системи за пожарна безопасност и сигурност на Siemens направление Сградни технологии, съобщиха
от компанията. Системите са внедрени от фирма Фитих. „Загубите от
блокирането на ИТ инфраструктурата могат да достигнат стотици хиляди евро на час. Поради това системата за автоматично пожарогасене
Sinorix 1230 на Siemens потушава пожар за по-малко от 10 секунди още
преди оборудването да се е повредило. Пожароизвестителната система
от серията Cerberus PRO предпазва сървърните помещения от щети, като
разпознава и предава сигнала за опасност от пожар възможно най-рано.
Критичните зони са под постоянно видеонаблюдение също с марка Siemens,
а системата за контрол на достъпа SiPass Integrated осигурява пълен контрол на пропускателния режим в сградата. Всички системи за сигурност
и пожарна безопасност в центъра за данни са интегрирани в софутера за
визуализация и управление на Siemens - MM8000“, допълниха от Siemens.

Lions Electronics Bulgaria ще дистрибутира продуктите на ELIS
Lions Electronics Bulgaria стана официален дистрибутор за България и БалPLZEN у нас
канския регион на ELIS PLZEN, съобщиха от компанията за сп. Инженеринг
ревю. "ELIS PLZEN е водеща в областта на производството на ултразвукови
и индуктивни разходомери и топломери за вода и пара. Продуктовата гама
се произвежда на базата на собствено ноу-хау, което е защитено от няколко
патента и има широко приложение в области като енергетика, топлофикация, водна, химическа, хранително-вкусова промишленост и др.", поясниха от
Lions Electronics. "Продуктите от ELIS PLZEN са интересни за клиентите,
отличават се с високи технологични качества, разумни цени, гъвкавост при
нужда от нестандартно оборудване. Фирмата разработва нови продукти,
които ще отговарят на изискванията на голяма група клиенти и скоро ще ги
представи на пазара“, допълниха дистрибуторите.
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Електра помп бе удостоена с отличие от Европейската бизнес
В началото на месец септември т. г. фирма Електра помп получи почетен
общност

статут на компания с висок престиж и обществено признание в областта
на икономиката, съобщиха от дружеството. Сертификат и златен печат за
европейски мениджмънт и социална отговорност бяха връчени на тържествена церемония на инж. Станислав Токмакчиев, управител на компанията,
от представители на Съвета на Европейската бизнес общност. „Обществеността в България оценява високо постиженията на Електра помп в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни
модели в българската икономика за изпреварващо развитие на сектора и за
утвърждаване на националното достойнство и просперитет“, заявиха от
Съвета по време на награждаването. „Като инженерингова компания, занимаваща се с доставка, ремонт и монтаж на всички видове помпи и хидрофорни
инсталации, Eлектра помп се старае да налага новите технологии, разработвани от чуждестранните ни партньори, както и да използва най-новите
икономически и социални инструменти“ коментира инж. Токмакчиев.

Ритбул официален дистрибутор на ETI Elektroelement у нас
От август т. г. фирма Ритбул е официален дистрибутор на ETI Elektroelement
у нас. „Словенската фирма е производител на електроапаратура и един от
лидерите в производството на стопяеми предпазители. Компанията предлага богата гама от апаратура НН за защита, контрол и управление на сградни
и промишлени инсталации на конкуренти цени и с доказано качество“, поясниха от Ритбул. „Всички продукти на ETI са международно признати и сертифицирани. Компанията инвестира значително в изследователска и иновационна дейност. Производството е съсредоточено изцяло в Европа, което спомага за кратки срокове за доставка и възможност за своевременна техническа помощ и консултации. Основните групи клиенти на изделията на компанията са производители на ел. табла, инсталатори, строителни компании, производствени предприятия и всеки, който държи на качеството и безопасността на електрическата инсталация. С продуктовата гама на ETI Ритбул
може да предложи на своите клиенти както решения за битови приложения,
така и за индустриални инсталации, електроразпределение, защита за полупроводници и PV инсталации“, допълниха от компанията.
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Microchip представи първия аналогов контролер за управление
на захранвания
Microchip Technology представи първия в света аналогов контролер с допълнителни
цифрови възможности, предназначен за решения за управление на
с интегриран MCU

захранвания - MCP19111. Новото хибридно, цифрово-аналогово устройство,
заедно с разширената гама MCP87XXX MOSFET транзистори на Microchip,
позволява да бъдат проектирани високоефективни DC/DC решения за преобразуване на енергия, предназначени за широк кръг от потребителски и
индустриални приложения, съобщиха от компанията.
„Серията MCP19111 работи в широк обхват на напрежения - от 4,5 до
32 V, и предлага значително увеличение на гъвкавостта в сравнение с конвенционалните аналогови решения. Това на практика е първият аналогово
базиран PWM (ШИМ) контролер с интегриран напълно функционален флаш
микроконтролер. Тази интеграция дава предимствата на цифрово решение, допълнено със скоростта, производителността и разделителната
способност на аналогов контролер. Фамилията MCP19111 увеличава
възможностите на днешните високоефективни аналогови решения и предлага ново равнище на гъвкавост, оптимизация и интеграция, и то в много
компактен размер. Широкият работен обхват и интегрираните синхронни
драйвери позволяват високоефективно преобразуване с бързо аналогово
управление“, обясни Брайън Лидиард, вицепрезидент, отговарящ за бизнеса
на Microchip с аналогови продукти.
Вече се предлага и развойна платка с MCP19111, която включва и високоскоростни MOSFET транзистори. Тя е снабдена със стандартен фърмуер,
който може да се конфигурира и през графична среда.

DMG MORI SEIKI представи нови продукти на ЕМО 2013
В рамките на тазгодишното изложение ЕМО в Хановер DMG MORI SEIKI
представи 95 високотехнологични експоната на площ от 10 237 м2, съобщиха от компанията. „DMG MORI SEIKI отново демонстрира водещата си
роля при иновациите в производството на металорежещи и металообработващи машини с 15 машини с нов дизайн и 18 световни премиери. Изложените продукти бяха придружени от комплексни Life Cycle Services, включващи редица ефективни решения за автоматизация. Освен това бяха представени тематични направления, предназначени за различни сектори на
промишлеността, включително автомобилостроенето, космонавтиката,
медицината и енергетиката“, заявиха изложителите.
„Сред акцентите в представянето бе платформата CELOS, която опростява и ускорява процеса на развитие от идеята до завършения продукт.
Приложенията CELOS позволяват интегрирането на управление, документация, визуализация на работния процес и параметрите на машината. CELOS
са съвместими с PPS и ERP системи, могат да бъдат свързани с CAD/CAM
софтуер и са отворени за надграждане в бъдеще. На изложението ЕМО бяха
показани 12 CELOS приложения, сред които Job Manager и Job Assistance,
приложими за потребителите с мрежово-интегрирано планиране, подготовка и управление на системно обработвани задания (с детайли, оборудване
и NC програмиране). CELOS от DMG MORI SEIKI с 21.5" ERGOline се предлага
с управления SIEMENS и MITSUBISHI“, допълниха от компанията.

Schneider Electric представи софтуерно решение за управление
Schneider Electric представи софтуерно решение за управление на центна центрове за
рове
за обработка на данни и достъп до сървърите, разработено съвместобработка на данни но с Intel.
„Server Access за StruxureWarе ще осигури значително намаляване
на разходите, като елиминира нуждата от хардуер и едновременно с това
оптимизира достъпа, отстраняването на повреди и управлението на няколко сървъра и инсталации“, поясниха от компанията.
„Intel и Schneider Electric осъществяват пълна интеграция между физическите съоръжения и IT технологиите, като предлагат vKVM (virtual keyboard
video mouse) и DCIM в един цялостен пакет. Виртуализацията и клауд компютингът освобождават IT технологиите от физическите системи и
правят добавянето на допълнителен капацитет лесно като създаването
на виртуална машина. Връзката съоръжение-IT, осигурена от платформата
StruxureWare for Data Centers, е от съществена важност, защото всяко
допълнително натоварване влияе върху нужната мощност, охлаждане и
комуникация, и има цялостно отражение върху ефективността и капацитета на центъра“, допълниха от Schneider Electric.
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Вика България достави еталонно оборудване за измерване на
Вика България извърши доставка на еталонно оборудване за измерване на
налягане на БИМ

налягане на Българския институт по метрология, съобщиха от компанията.
„Това стана възможно поради придобиването през 2011 г. на DH-Budenberg, с
което WIKA затвърди водещата си позиция на производител на еталони и
калибратори за налягане. Продуктовата гама на DH-Budenberg включва еталонни норми и стандарти за налягане чрез бранда Desgranges & Huot и лабораторни и индустриални стандарти чрез бранда Budenberg. В началото на 2012
г. в групата бе включен и основаният през 1950 г. италиански производител
Scandura, който основно чрез серията многофункционални калибратори Pascal
обогати гамата на полевите устройства“, заявиха от Вика България.
„Освен чрез непрекъснатата разработка на нови уреди, WIKA продължава
успешното си развитие и чрез придобиването на производители на специализирано оборудване. Сред тях са американският лидер в температурните
измервания за пещи и реактори Gayesco, производителят на манометри 3D
Instruments, италианската фирма Euromisure, брандът KSR KUEBLER и др. През
2013 г. WIKA започна разширяване на съществуващите и строеж на нови
заводи в Полша, Русия, САЩ, Китай, Бразилия. Първият етап на новия завод
"Супер Манометър" в полския град Влоцлавек ще приключи в началото на 2014
г. Той ще е с много висока степен на автоматизация, като всички поточни
линии са собствена разработка на WIKA“, допълниха от компанията.

В и Д Интернационал представи нови пластини за струговане
В и Д Интернационал представи на нашия пазар новите ISO K сменяеми
на чугун
твърдосплавни пластини за струговане на сив и сферографитен чугун на
фирма Walter, съобщиха от компанията. „Новите пластини вече предлагат
предимствата на Tiger Tec Silver технологията. Първите два налични модела WKK10S (ISO K10) и WKK20S (ISO K20) са в изпълнение с универсалната
стружкочупеща геометрия МК5, както и с геометрия RK5 и RK7.
WKK10S е отличен избор при работа на сухо, има максимална износоустойчивост при високи режими на работа и е подходящ при непрекъснато
и неголямо прекъснато рязане. Моделът е пригоден и за обработка на закалени стомани с повърхностна твърдост между 40 и 61 HRC, което дава на
потребителите интересно второ приложение“, заявиха вносителите.
„WKK20S може да бъде използван универсално както на сухо, така и с
охлаждане. Подходящ е за прекъснато рязане, кръстосани отвори и премахване на кора. Ценно второ приложение е обработката на високоякостни
стомани с минимална якост на опън от 1000 – 1400 N/mm2.
Отличните характеристики при рязане са налични дори и при променливи работни условия, често срещани при обработката на чугун. В някои случаи
прибавката, кората и твърдостта варират значително. Новите Tiger Tec
Silver сменяеми твърдосплавни пластини за чугун се справят безпроблемно
с подобни случаи и допринасят за сигурност при всяка производствена
операция“, допълниха от В и Д Интернационал.
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накратко
Microchip представи нова платформа за проектиране на системи
за управление
Microchip Technology представи платформата Lighting Communications
Development,
която осигурява всички необходими компоненти за създаване
на осветлението

на DMX512A или DALI системи за управление на осветлението. Платформата дава възможност на инженерите да проектират интелигентно осветление и системи за управление с голям набор от 8-, 16- и 32-битови PIC
микроконтролери на Microchip и аналогови, безжични и HMI решения.
Стартовият комплект включва две основни платки, два комуникационни интерфейсни адаптера (DALI или DMX512A), една прототипна платка и
необходимите кабелни/захранващи блокове. За разработката на софтуера
могат да се използват безплатните Microchip DALI и DMX512A библиотеки, написани на C и адаптируеми към всеки PIC микроконтролер.
В допълнение, комплектът включва Cree XLamp MC-E Color LED, осигуряващ мощен светлинен поток от компактен източник, заедно с LEDnLIGHT
колиматор, LLC19N вторична оптика и цокъл на Gaggione, които дават
възможност за качествено смесване на цветовете и прецизен контрол на
излъчваната светлина. Стартовият комплект съдържа и стандартни комуникационни конектори и изолационни компоненти. „Lighting Communications
Development дава възможност за създаване на напълно персонализирани
решения за осветление, като същевременно значително намалява разходите и осигурява по-бързо време за проектиране чрез безплатните DMX512A
Microchip и DALI софтуерни библиотеки“, заявиха от Microchip.

Beghelli представи нова LED лампа Sorpresa Powerled
От септември т. г. водещият италиански производител Beghelli пусна
на българския пазар най-новата си разработка Sorpresa Powerled - LED лампа
с функции и за аварийно осветление, информира инж. Иван Димов, ръководител на представителството на Beghelli България. „По форма и размер
Sorpresa Powerled е като конвенционалните крушки със стандартна фасунга Е27 и стандартен контакт. Но за разлика от останалите крушки, има
вградени автономно захранване и електронен блок, който в момента на
прекъсване на централното електрозахранване превключва лампата в работа на режим на аварийно осветление. Капацитетът на вградената в
лампата батерия е достатъчен за захранването й в продължение на четири часа. Новата революционна лампа е с LED светлинен източник с номинална мощност 10 W, който е в състояние да осигури осветеност от 1000 lm
при захранването му с мрежово напрежение, с ефективността си от 100
lm/W покрива най-високия енергиен клас А+. Sorpresa Powerled се предлага с
две цветни температури – 3000 и 4000 K, като и двете са с Е27 фасунга.
В допълнение към това 270-градусовият ъгъл на светлинния сноп ги прави
подходящи за широк кръг от приложения“, заяви инж. Димов.

Елтрак България представи хибридна система за захранване на
телекомуникационни Елтрак България представи на българския пазар нова хибридна система за
захранване на телекомуникационни станции на фирма Olympian, съобщиха от
станциии

компанията. „Технологията за осигуряване на хибридно електрозахранване
за клетките на телекомите е екологична и пести гориво. Високата й ефективност е резултат от интегрирането на акумулаторен шкаф, токоизправители, постояннотокова дистрибуция към консуматорите, както и на контролер на телекомуникационната станция, захранван само от дизелов генератор“, поясниха от Елтрак България. „При хибридната система с дизелгенераторно зареждане на акумулаторите работата на генератора се ограничава до минимум и служи само за зареждане на акумулаторния шкаф, след което
преминава в режим на резерва. Когато акумулаторният шкаф се разреди до
зададеното най-ниско ниво, генераторът се включва за подзаряд. Този цикъл
на заряд/разряд намалява работните часове на генератора до минимум в
сравнение с конвенционалния начин на електрозахранване само с генератор.
Предимството на технологията на Olympian са по-ниските експлоатационни разходи. Те се дължат на намалената консумация на гориво, а оттам
и на транспортните разходи за доставката му, както и на по-евтината
сервизна поддръжка на генератора в резултат на до 60% по-малкото му
отработени часове. Износването на двигателя също е минимизирано, тъй
като той функционира в оптимален режим. На разположение са различни
опции на хибридното оборудване Olympian в зависимост от изискванията
на конкретния обект“, допълниха от компанията.
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Елпром ЗЕМ вече е
ИХБ Електрик
О

т 22 юли т. г. търговското наименование на Елпром ЗЕМ вече е
ИХБ Електрик, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
„Промяната не е само в името и
логото, тя е следващ етап в развитието на цялостната философия и
фокуса на дружеството, израз на
нашето желание да отговорим в поголяма степен на нуждите на нашите клиенти с ефективни и гъвкави
решения, основавайки се на богатия
опит, натрупан през близо 65-те
години от нашето съществуване“,
заяви г-н Михаил Драгиев, главен изпълнителен директор на ИХБ Електрик.
„Тази промяна е и резултат от
стремежа за постигане на по-голяма интеграция и корпоративна идентичност в рамките на групата на
Индустриален Холдинг България. Разбира се, това в никакъв случай не е
единствената новост, която ще
представим на пазара. Планираме да
въведем доста нови продукти и услуги, основно в полза на нашите клиенти както като по-висока енергийна ефективност, така и като подобри ценови решения“, допълни той.
От компанията коментират, че
решението за тази промяна е естествен резултат от предприетите
мерки за технологична и кадрова модернизация в дружеството през последните няколко години, което позволява подобряване и развитие гамата на произвежданите от компанията електромотори и хидрогене-
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ратори, както и въвеждането на
някои нови услуги.
„В последните няколко години бяха
закупени и успешно внедрени много
нови технологии и оборудване като:
система за автоматично производство на роторни бобини за хидрогенератори, високоефективен агрегат
за индукционно спояване на различни
профили от цветни метали, линия
от четири производствени участъка за изграждане и разграждане на
изолационна система по технологията Global VPI, високоскоростна линия
за лазерно рязане, CNC трикоординатен автоматичен обработващ
център, система за лазерно измерване на корпусно-призматични детайли, мобилни системи за измерване на
въртящ момент на електродвигатели, за вибродиагностика, честотен
анализ и баланс на ротиращи детайли, за дигитален контрол и анализ на
температури, за пълни измервания и
онлайн контрол на всички значими
електрически показатели и величини
в една въртяща се електрическа
машина. Предстои доставка и на
бързодействаща ексцентър преса за
щанцоване на роторни и статорни
листа“, разказа г-н Драгиев.
По негови думи, основна цел на ИХБ
Електрик е да се наложи като разпознаваем и предпочитан доставчик на
двигатели и хидрогенератори в региона, както и да увеличи пазарното си
присъствие. През следващите няколко години ще бъдат започнати доста
проекти за рехабилитация и модернизация на хидроцентрали в региона.

„Нашето дружество притежава
сериозно ноу-хау и екип с голям производствен опит, включително сме
патентовали собствена изолационна система, чрез която се повишава
ефективността с до 14,2% на модернизираните хидрогенератори. Всичко това ни дава увереност, че ще
заемем подобаващо място в тези
проекти.
Друга наша цел в средносрочен
план е да станем утвърден доставчик на комплексно електромеханично оборудване за малки ВЕЦ. Сега
също предлагаме тази услуга, но считаме, че със стандартизирането на
хидрогенераторите до 5 MVA ще
завоюваме по-сериозно пазарно
присъствие“, заяви в заключение главният изпълнителен директор на дружеството.
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OpenAirTM от Siemens изпълнителни механизми за регулиране
обема на въздуха, защита от пожар и дим
Siemens направление Сградни технологии представя цялостна гама изпълнителни механизми OpenAirTM, осигуряващи
енергийно ефективна и надеждна вентилация. Благодарение на
здравия им корпус OpenAirTM са устойчиви на неблагоприятни
условия по време на работа, транспортиране, складиране или
на строителната площадка. Те се отличават с дълъг експлоатационен живот, бърз и лесен монтаж. Тяхната функционално тествана модулна концепция осигурява максимално качество и надеждна работа.

Продуктова гама за всякакви приложения
OpenAir предлага четири варианта размери на корпуса и
обхваща всички ОВК приложения - от изпълнителни механизми за рециркулационни ПЖР и ПЖР за външен въздух, до апарати за променлив въздушен дебит и климатични камери. Продуктовата гама отговаря на международните стандарти
ISO 9001 и ISO 14001, и
е одобрена за използване по цял свят.
Благодарение на
бързото и точно изпълнение на заданията от системата за
сградна автоматизация, изпълнителните механизми за въздух помагат за създаване на комфортен климат в помещението.
Освен това безчетковите мотори, зъбните предавки и прецизната технология на монтаж осигуряват тиха работа. Това е изключително подходящо за места с интензивна дейност,
както и за помещения, където функционирането на системата през нощта е от значение (напр. хотели, болници и др.).

Лесен монтаж и удобна експлоатация
Изпълнителните механизми се монтират само с един монтажен винт и разполагат с фабрично окабеляване. OpenAir
имат голям въртящ момент и са
конструирани с
адаптер на самоцентриращия се
вал, който може
да се монтира от
двете страни. Това е подходящо не
само при монтиране на къси валове, но също така
предотвратява
шума от триене и
приплъзване, тъй като изпълнителният механизъм не се движи надлъжно в носача.
Стандартизираните размери на корпусите, окабеляването, монтажните точки, както и съвместимостта с предшестващи продукти позволява и лесната им подмяна при
необходимост.

Изпълнителни механизми за ОВК
приложения
OpenAir за ОВК приложения се предлагат с въртящи моменти в диапазона от 2 Nm до 35 Nm, което ги прави подходящи за всякакви приложения. Мощните задвижващи устройства с 35 Nm предлагат максимална сигурност дори и при
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трудни условия на експлоатация. А с компактната си конструкция малките задвижки с
2 Nm са много подходящи при трудни условия
на монтаж.
Те могат да се монтират лесно в трудно
достъпни места, напр. в двоен под, окачени
тавани, шахти и т.н. Бързодействащите изпълнителни механизми с въртящ момент 6
Nm и време за задействане 2 s са изключително подходящи за специални приложения, като
например местни смукатели във фармацевтичната промишленост.

Изпълнителни механизми за регулиране на
въздушен дебит
Регулаторите за дебит на въздуха OpenAir работят изключително надеждно благодарени на точното измерване на диференциалното налягане и интелигентните софтуерни алгоритми на продуктите. Те позволяват бързо и лесно параметризиране и могат да се монтират директно
на корпусите на устройствата за VAV. Изпълнителните механизми за регулиране на въздушен дебит разполагат със специални функции
за по-добра енергийна ефективност. В комбинация със стайни термостати и контролери
от сериите DesigoTM и SyncoTM 700, регулаторите за дебит на въздух OpenAirTM с BUS комуникация (KNX S-/LTE-режим и PL-Link) позволяват ефективно оптимизиране на разхода
на енергия. Използването на контролери от
други доставчици също е възможно благодарение на KNX S-режим.

Изпълнителни механизми за защита от
пожар и дим
OpenAirTM се използват във високоинтегрираните системи
и работят изключително надеждно при екстремни ситуации.
Тяхната функция за пружинен самовъзврат ги връща в положение нула, в случай че едната от трите термични защити
достигне температура 72 °C, при прекъсване на захранването или при изключване на работното напрежение. При
пожар клапата се затваря и по този начин се предотвратява разпространението на дим и пламъци през въздуховодната мрежа. OpenAirTM за защита от
пожар и дим се предлагат с два въртящи момента: 7 Nm (GNA) и 18 Nm (GGA).
В резултат на това те отварят и затварят клапата с един и същ въртящ момент. Например GNA отваря клапата с придвижване от 0° до
90° в рамките на 90 s при 7 Nm и ги затваря механично след 15
s също при 7 Nm. Това гарантира, че изпълнителните механизми за противопожарни клапи се затварят особено бързо и надеждно, като по този начин помагат евакуационните изходи
да останат незадимени възможно най-дълго.

Сименс ЕООД
Сектор Инфраструктура и Градове, Направление Сградни технологии
1309 София, ул. Кукуш 2, тел.: 02/ 8115 217, факс: 02/ 8115 652
e-mail: icbt.bg@siemens.com, www.siemens.bg/icbt
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Универсални решения
за металообработка
TRUMPF ïîêàçâà ëàçåðíè èçòî÷íèöè è ìàøèííè öåíòðîâå çà ãúâêàâà îáðàáîòêà íà
ìåòàëåí ëèñòîâ ìàòåðèàë
TRUMPF представи новият 5-осен TruLaser
Cell 3000. Неговата широка гама от умения го
прави подходящ за рязане и заваряване на всички видове компоненти, независимо 2D или 3D. Неговия диапазон на използване се простира от фино и деликатно рязане до заваряване на ламарина с дебелина до няколко милиметра. Това лазерно устройство предлага едновременно висока
прецизност и невероятна динамика. Този тип
оборудване е привлекателен във множество области - от работилници и автомобилни подизпълнители до производители на медицинска техника. Благодарение на своя твърдотелен лазер,
този уред е подходящ и за работа с цветни метали. Тази 5-осна машина е достъпна с TruDisk
лазер генериращ 4kW. По желание може да работи и с TruFiber, TruDiode или TruPulse твърдотелен лазер. До осем киловата лазерна мощност
може да бъде подадена към машината. Променливото формиране на лъча прави обработката
на метали толкова лесна, тъй като фокусната
позиция може да бъде силно съсредоточена върху дебелината на обработвания лист. Също така е възможно да се увеличи диаметъра на фоку-
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са - до четири пъти диаметъра на оптичното
влакно. Това предлага огромни предимства особено по време на заваръчни операции и значително намалява непроизводствените периоди. Въпреки своята универсалност, TruLaser Cell 3000
изисква минимално пространство. Разпределителната кутия, охлаждането и оптиката са интегрирани в цялостната система. Направеният от бетон постамент, помага за намаляването на вибрациите и увеличава устойчивостта при температурни промени , така че устройството да работи перфектно дори и при найтежките условия на производство. Друг пример
за гъвкави, икономични и ергономични решения
може да се види при TruLaser 3003. Той е много
подходящ за използване в комбинация с TRUMPF
TruPulse лазер за заваряване на деликатни, чувствителни към температурата компоненти.
Една типична употреба е точковото заваряване. Там компонентите са свързани чрез дискретни заварки формирайки цялостното асемблиране. Този процес запазва топлинното поглъщане
ниско и по този начин се свежда до минимални
изкривявания. Така наречената "burst" функция
прави импулсните лазери още по-бързи . За да се
постигне това, TruPulse лазерите увеличават
средната си мощност за кратко и използват времето докато детайла се премества, за презареждане на енергийния акумулатор. Резултатът е намален заваръчен период и респективно
по-кратък цикъл на обработка. Станцията
TruLaser 3003 може да се използва и за по-големи
компоненти. Въпреки компактните си размери
септември 2013
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(860 x 2000 х 1310 mm), лазерната работна станция има голям работен диапазон от 300 х 300 х
500 mm. Операторът може да зарежда детайли
бързо и ергономично благодарение на автоматизираните вертикални врати. Тяхната височина
на отваряне може да бъде препрограмирана. Нещо повече, лазерната система е гъвкава и по отношение на избора на лазерен източник - Disk,
Diode и Fiber лазерите може да се комбинират с
TruLaser Station 3003.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Независимо от видът на произвежданите
части, проследяването на отделните компоненти, вече е изискване на много от различните сектори на индустрията. Тук базираното на лазер маркиране предлага многобройни
предимства. TruMark Station 5000 е много подходящ при маркиране на закалени детайли
както и за гравиране на неръждаема стомана. TruMark Station 5000 предлага работен диапазон от 300 х 300 х 500 mm и по този начин
осигурява достатъчно пространство за обработка на различни по вид и големина партиди. Интегрираната система за отвеждане на
въздуха е предимство при задачи като гравирането например, където се отделя значително количество материал. Дизайнът, който
следва всички инженерни норми, позволява зареждане и отстраняване на детайлите от
правилната работна височина и то в найкратки срокове. Също така благодарение на
него, подобна компактна система би намерила място дори и в най-малките производствени помещения.

info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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РАИС за пръв път показа
свои машини на ЕМО Хановер
Българският производител на металорежещи машини РАИС участва
за пръв път като изложител на ЕМО
Хановер, съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от компанията.
„ЕМО Хановер е водещ световен
панаир на металообработването и
на него намира място целият диапазон от модерна металообработваща техника“, сподели инж. Нишан
Бъздигян, управител на РАИС. „Това
е най-важният форум за производствена техника и специалисти от
цял свят тук се информират за новостите и обсъждат тенденциите
в бранша. На изложението се демонстрират най-новите машини, технологии и цялостни ефективни технически решения. Изложението е от
световен мащаб - последното издание през 2011 г. бе посетено от над
140 хиляди специалисти от над 100
държави. Предприятието ни има претенциите да произвежда продукция
на световно ниво и участвахме на
изложението, за да покажем нашето
ниво и да намерим нови европейски
партньори“, поясни той.

В рамките на представянето си
РАИС показa най-нови модели високоефективни машини – двушпинделен
струг и петосен обработващ
център. Стругът Т 252 2S е оборудван с два шпиндела и с две револверни глави с фрезови вретена. На едната револверна глава може да се постави ос Y. „Предимството на нашата машина пред тези на други производители е, че двата шпиндела са
от един и същи типоразмер и са с С
ос. Двете револверни глави са с по
12 броя инструменти, което позволява на машината да се поставят 24
броя инструменти“, разказа инж.
Бъздигян.
Фрезовата машина VMC 350 представлява 5-осен обработващ център,
снабден с бърз инструментален магазин. Времето за смяна на инструмент е 1,6 сек. Сред технологичните
възможности на машината са високите обороти на шпиндела. Машината се предлага с 15-20 хиляди оборота на вретеното. Петата ос може
да се движи плюс-минус 120 градуса,
което дава възможност от всички

страни детайлът да бъде достигнат
от режещите инструменти.
„В машините на РАИС внедряваме
най-новото от ЦПУ технологиите. В
най-кратки срокове планираме да
предложим на пазара нова модификация на петосната машина, която ще
бъде преработена във фрезо-стругови център. В момента максималните обороти на ос С са 30 оборота в
минута. На нейно място ще поставим стругов шпиндел, който ще
може да постига 700 оборота и
машината ще може да бъде използвана както за сериозни фрезови операции, така и за сериозни стругови
операции“, сподели намеренията си за
развитие управителят на РАИС.

TAKT 2007 с нов офис
и демонстрационен център
През м. юли т. г. фирма ТАКТ 2007
се премести в нов, по-голям офис в
столичния кв. Суходол, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от компанията.
„Развитието ни наложи намирането
на по-удобно и просторно място, където да бъде изграден център за дозиране, опаковане и контрол на продукти“, коментираха от ТАКТ 2007.
Понастоящем центърът е отворен за клиенти, които желаят да
тестват продуктите си на изградената система. Последната включва
в себе си десетглавов тегловен дозатор Ishida, следван от гравитационен
метал детектор CEIA и вертикална
опаковъчна машина BOSCH. Посетителите могат отблизо да се запознаят с възможностите и на предлаганите хоризонтални метал детектори и динамични контролиращи везни. До края на м. октомври ще бъде
изложена и високочувствителна
рентгенова система за инспекция
Ishida. "Идеята за този център се
роди, когато нарасна интересът на
българските производители към този
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тип оборудване. Клиентите напълно
безплатно могат да тестват продуктите си в реални условия и да се убедят в техническите характеристики на машините, които предлагаме.
От 14 до 25 октомври организираме
Седмица на отворени врати, с фокус
върху качествения контрол и по-специално рентгеновата система за
инспекция на продукти. Събитието
ще се проведе в нашия нов демонстрационен център. Разбира се, ще бъде
изложена и голяма част от предлаганата гама спомагателното оборудване, включваща конвейери, платформи
и различни видове захранващи системи", коментира управителят на ТАКТ
2007 Живко Тенев.
От компанията споделят, че
центърът за дозиране, опаковане и
контрол ще бъде силно промотиран
и на наближаващия Международен
технически панаир в Пловдив, на който и тази година фирмата ще вземе
участие. "За нас това участие е важно, защото това е единственото
мероприятие в България с такава

концентрация на фирми, произвеждащи и предлагащи оборудване за опаковане на продукти. Посетителите
имат възможността да видят новите разработки и да придобият представа за техническите характеристики на машините. Щандът ни тази
година се намира в 14-та палата,
като нашите гости ще видят цялостна система за дозиране, опаковане и качествен контрол на хранителни и нехранителни продукти заедно
с прилежащото й оборудване за монтаж и отвеждане на продукта", споделиха от ТАКТ 2007.

септември 2013
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фирмена статия

FANUC потвърди позицията си на
технологичен лидер в производството на
системи за ЦПУ и средства за автоматизация
Ïðîèçâîäèòåëíîñò, åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò è îïðîñòåíà ðàáîòà áÿõà îñíîâíèòå
àêöåíòè íà ïðîèçâîäèòåëÿ â ðàìêèòå íà EMO'2013
По време на световното изложение ЕМО, състояло се от 16 до 21
септември 2013 г. в Хановер, Германия, FANUC представи практическите предимства на своите
технологии за управление, роботи
и машини. Изключителната производителност, енергийната ефективност и опростените действия
на операторите бяха сред основните области, върху които акцентира водещият производител в рамките на тазгодишното издание.

На своя щанд компанията представи 20 варианта на ефективно
производство, базирани на 20
Robodrill машини на FANUC. На
специален екран посетителите
можеха да наблюдават обработка
на детайли с различна степен на
сложност. Едно от приложенията

от висок клас е петосовата машинна обработка на турбинна лопатка, съставена от три различни материала - инконел, титан и
неръждаема стомана. Основната
тема в представянето на компанията на EMO'2013 бе съкращаване на циклите за обработка и оп-
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тимално използване на ресурсите
чрез прилагане на най-новата CNC
и сервотехнология от FANUC. Коментарът на FANUC е: "Тези тенденции са в сила и за подразделение

"Роботи" на компанията, демонстрирано и от новия робот LR Mate
200iD/4S. Този робот, разработен
специално за интегриране в машини, може да бъде разглеждан като
еталон за автоматизирана машинна обработка".
Компанията работи активно и
за развиване и насърчаване на комуникации и обмен на сигнали на
ниво управление и контрол. Производителят обяснява: "Това дава
възможност потенциалът на CNC

системите, роботизираните машини и роботите на FANUC да се
използва още по-ефективно, като
в същото време се подобряват надеждността и достъпността и се
осигурява по-пълна информация за
състоянието на дадена машина".
Пример в тази насока е иновация,
патентована от FANUC, която
включва бърза синхронизация на
няколко оси в Power Motion i-A контрол с продължителност на цикъ-

С едно лице пред клиента,
или бизнес стратегията на
FANUC в Европа
По време на изложението
FANUC информира за сливане на
бизнес подразделенията си за промишлена автоматизация, роботизирани машини и роботи в Европа. Според висши представители
на компанията целта е постигане на балансиран растеж във всички продуктови групи. Производителят допълва: "Една и съща технология за контрол, едни и същи
серводвигатели, едни и същи усилватели за задвижвания - стандартизираното оборудване предлага
редица предимства не само по отношение на всекидневната работа с оборудване на FANUC, но и на
поддръжката, обслужването и доставянето на резервни части". В
бъдеще нашата основна тема ще
бъде: "С едно лице пред клиента".
ла една милисекунда.
Уточнението на FANUC е: "Освен това и съществуващите сигнали се използват по-ефективно например при мониторинга на машинните компоненти или при различните индикатори за състоянието". Благодарение на допълнителните функции за мониторинг
FANUC улеснява прекия достъп на
операторите на равнище завод и
машина до информация - например
текущата консумация на енергия
на дадена машина, или като извежда на дисплея информация за състоянието на машината във връзка с нейния жизнен цикъл, което
позволява по-добро планиране на
поддръжката и сервиза.

септември 2013
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Eнергийно
оптимизираните
решения в помпената
технология са важни
за нарастващите
изисквания на клиентите
Буркард Шварц, експорт мениджър за Източна Европа
в Herborner Pumpentechnik, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Шварц, Herborner
Pumpentechnik е компания с над
130-годишна история. Каква
според вас е формулата за
дългогодишно устойчиво развитие на конкурентния пазар на
помпено оборудване?

Фабриката за помпи Herborner е
създадена през 1874 г. като семейно
предприятие и продължава да споделя ценностите на основателите си
и до днес. За нас са важни иновациите, качеството и надеждността,
както и близостта до клиента. Основната причина за успеха ни са служителите в предприятието, с които сме един отбор и това е основополагащо за нашите постижения.
Кои са най-стратегическите
пазарни сектори за Herborner?

Основният фокус на нашето производство са едностъпалните центробежни помпи с акцент върху помпите за плувни, развлекателни и СПА
басейни, битови и промишлени помпи за отпадъчни води и помпено оборудване за кораби, но също и специални помпи, произведени за решаване на проблемни сектори от бита и
индустрията.
С какво помпите ви се отличават от тези на конкуренцията?

От една страна, абсолютната
надеждност, но също така и техническите подобрения като например:
подсилени лагери, специално смазване, специални материали, които са
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произведени в нашата собствена
леярна за специфични приложения в
басейните и индустриалния сектор,
от друга - специалните помпи със
собствен патент за уникално покритие. Не на последно място, енергийно оптимизираните решения в помпената технология играят много
важна роля за постигане на нарастващите изисквания на клиентите.
Посочете някои от най-иновативните характеристики на
помпите на Herborner Pumpentechnik за индустриални приложения.

Ние се опитваме да дадем решения за почти всички области на пазара. Често сме търсени, когато големите производители на помпи нямат в серийното си производство
подходящи такива за специфични
случаи. В момента имаме във всяка
страна, в която сме активни на пазара, съответния обучен персонал,
чрез който сме на разположение на
клиентите по всяко време. За специални приложения разработваме специфични помпи.
В каква посока очаквате да се
развие пазара на помпи през
следващите няколко години?

В посока на водопроводните помпени станции и помпите за охлаждане в кабелната индустрия. Те също
представляват интерес за нас на
българския пазар, но въпреки това
акцентът ни винаги ще бъдат плувните басейни и СПА центровете,

както и отпадъчните води и тяхното пречистване.
Какво е значението на българския пазар за Herborner
Pumpentechnik?

Българският пазар е от повече от
десетилетие разработван пазар.
Независимо дали на Черно море или в
планината, в София, Пловдив или
Стара Загора Herborner набира все
повече популярност и постига все
повече и повече положителни резултати.
Много ползватели на нашите помпи се превърнаха през годините в
добри приятели и това е нещото,
което отличава фабриката за помпи
от Херборн - надеждност и дълголетие. Виждам България като входна
врата за Балканите. Има десетки
примери, които демонстрират това.
На Пловдивския панаир например
създадохме първите си контакти със
Сърбия и това ни донесе успех в
Сърбия и Босна и Херцеговина.

септември 2013
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Акцент в представянето ни
на МТП Пловдив
са честотните
задвижвания
Георги Генчев,
управител на ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО.,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Генчев, върху
какво ще акцентирате в представянето си на МТП Пловдив
2013?
Участието ни тази година ще
бъде дебют за фирма ГЕМАМЕКС
МОУШЪН КО. Тя е специализирана в
областта на честотните задвижвания и има за цел доставка, консултантска дейност и инженеринг в областта на честотните инвертори и
сервоуправления. Представяме няколко маркови производители като
YASKAWA, ESTUN, INVT. Естествено,
представяме традиционно и OMRON
като наш глобален партньор за индустриална автоматизация.
Какви новости в гамата на
ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. ще
представите на изложението?
Представяме много продукти от
споменатите производители, вградени в демонстрационни макети. Нашите клиенти ще могат да ги видят и
усетят като функционалност и прецизност на управление. Ще могат да
се уверят най-вече в качеството и
много други предимства. Посетителите ще могат да контактуват с
наши специалисти и по този начин ще
имат възможност за собствена преценка не само на техниката, но и на
възможностите ни за консултантски и инженерингови услуги.
Ако трябва да посочите условен ред на по-значителните
предложения от Вашето участие, какъв би бил той?
От гледна точка на предложенията, най-важното е "комплексността
като техника, качество, цени и сервизни услуги". Като макетно
присъствие на водеща позиция е
YASKAWA. Като промоционално
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присъствие водещата марка е INVT.
Като разнообразност на продуктовата гама водещ е OMRON.

Наскоро YASKAWA придоби голяма част от акциите на
VIPA. Как продуктите й се
вписват в портфолиото на
YASKAWA и по какъв начин
българските потребители
могат да се възползват от
това?
YASKAWA е високопрестижна компания в областта на задвижванията
и в роботиката чрез марката
"МОТОМАN". Придобивайки контролния пакет на VIPA, цели постигане на
синергичен ефект. Към моушън контролерите на YASKAWA се нарежда
пълната гама многофункционални
контролери на VIPA, които имат
клиентски дял в Европа.
От друга страна, има значим дял
от приложения на честотни инвер-

тори и сервосистеми, които не изискват специализирани моушън контролери. VIPA приложения ще могат да
използват YASKAWA техника за задвижвания и обратно.
Как оценявате пазарното
присъствие на ГЕМАМЕКС
МОУШЪН КО. в България?
Фирма ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. е
специализирана в областта на задвижванията, като пое пазарния дял
на фирма ГЕМАМЕКС в тази област.
YASKAWA бе индиректен доставчик
на ГЕМАМЕКС поради факта, че нейните продукти се представяха от
OMRON. Така че опитът ни с продукти на YASKAWA е повече от 13 години. Официален дистрибутор сме
от 2 години, а преди четири месеца
YASKAWA ни сертифицира и като
официален партньор за продажби на
YASKAWA продукти.
През тази година OMRON чества 80 години от своето
основаване. Как оценявате
дългогодишното си сътрудничество с японската компания и кои качества на продуктите й ви помагат най-много в успешното налагане на
марката на българския пазар?
OMRON e на българския пазар повече от 33 години. Аз използвам неговите продукти над 30 години.
Официално го дистрибутирам от 22
години. Винаги перфектно качество,
перфектна надеждност, перфектна
организация на доставки и перфектна поддръжка. При OMRON винаги има
нещо ново, което е поредният жалон
от пътя на развитие на индустриалната автоматизация в днешния
свят.
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интервю

Благодарение на сътрудничеството си
с Глобал-Тест предлагаме оптимални
услуги на българските клиенти
Тобиас Савченко, регионален мениджър Продажби
в Европа на Testo, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Савченко, кои са
последните технологични тенденции в областта на газовия
анализ?

Използваме електрохимични клетки в нашите газанализатори. Тази
технология се е доказала като точна, гъвкава и стабилна. Благодарение
на нея, инструментите ни могат да
се използват в сурови работни условия без опасност от повреда.
Допълнителни предимства на
тази технология са: лесна поддръжка,
защото крайните потребители могат да заменят газсензорите със
собствени. Нашите сензори са вече
калибрирани, така че клиентът трябва само да ги замени на място, без
да губи ценно време; много добро
съотношение цена-качество; голяма
гъвкавост при зареждане.
Кои са основните им приложения?

Приложенията за газов анализ
може да варират от домашни до
индустриални. Нашите газанализатори за домашни приложения се използват за въвеждане в експлоатация и поддръжка на домашни отоплителни системи. Правилната конфигурация на отоплителната система
може да спести много пари на домакинството. При индустриални приложения нашите газанализатори се
използват за контрол на емисиите,
поддръжка на газови турбини, компресори за газопроводите, например
при експлоатация, поддръжка и оперативни измервания на промишлени
горелки, промишлени двигатели, газови турбини или газови скрубери,
както и при измерване на газ в помещения или пещи.
По какъв начин Testo гарантира точността на измерването
на своите газанализатори?

Testo е DIN EN ISO 9001 сертифицирана компания и работи непрекъснато за осигуряване на най-доброто
възможно качество за нашите клиенти. Затова и всички наши газана-
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лизатори са тествани по време на
производство с еталонни горива,
така че клиентът получава винаги
напълно функционален инструмент.
При измерване на азотни оксиди на
газови турбини най-важният фактор
е високата точност на измерването. Това е в основата на оптималните настройки. По тази причина
новаторските анализатори за димни газове могат да се калибрират с
тестов газ директно на място от
потребителя. Такъв е случаят с testo
350. Той е надежден, когато имате
нужда от висока точност за измерване на азотните оксиди в ниски
концентрации. В допълнение към
това автоматичното продължаване
на измервателения обхват, комбинирано с COlow или NOlow сензор, позволява абсолютна точност на измерването, дори при неочаквано високи концентрации на газ. Благодарение на електрохимичните сензори и
патентованата сонда за вземане на
проби на газ, включително вземане
на проби през PTFE маркуч, testo 350
е готов да извърши измерване в рамките на 30 секунди.
Моля, представете последните инструменти за газоизмерване на Testo.

Новият индустриален газанализатор testo 350 може да се използва
като допълнение към споменатите
по-горе приложения за контрол и
мониторинг на официално предписани норми за допустими емисии в
димните газове, както и при функционални изпитвания на стационарни
инструменти за измерване на емисиите.
Потребителите могат свободно
да конфигурират различни обекти за
измерване като горелки, газови турбини или промишлени двигатели. На
екрана са представени типични горива, както и целесъобразно подредени параметри на димните газове
за всеки от измервателните обекти.
В допълнение към това изчислени-

ята и предварителните настройки
на инструмента се съхраняват. Полезната информация на екрана винаги води потребителя безопасно през
процеса на измерване. Това позволява с газанализатора да се работи
лесно без предварително да се познава инструментът. Цялатата електроника на инструмента е надеждно
изолирана и охладена, а сензорите са
предпазени от мръсотията на околния въздух. Тази оптимална защита
гарантира, че анализаторът може да
се използва и в сурова среда. По този
начин прекъсванията на работа поради замърсяване са почти изцяло
елиминирани.
Как оценявате бизнес дейностите на Testo в областта на
българската газова индустрия?

В България сме представени от
дългогодишния си партньор фирма
Глобал-Тест. Благодарение на това
сътрудничество сме в състояние да
предложим на българските си клиенти оптимални услуги и консултации.
Глобал-Тест се е утвърдила като компетентен представител на нашите
продукти за газовата промишленост.
Те са първите, към които клиентите
трябва да се обърнат по отношение
на въпроси, свързани с правилната експлоатация, обслужване и оптимална
конфигурация на нашите продукти за
всяко приложение.
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Нови икономични решения за
свързване на гъвкави тръбопроводи
Повечето топлофикационни дружества са изправени пред един и същ
проблем: Консумацията на топлинна енергия на клиент спада, а загубите по трасето на мрежата се повишават. Проблемът става дори посериозен при жилища с ниска енергийна ефективност. Тя трябва да
бъде увеличена, но разходите за
свързване да бъдат намалени. Освен
това трябва да бъде гарантиран дълъг живот на системата и липсата
на необходимост от поддръжка. Гъвкавият предварително изолиран,
ПОЛИБУТЕНОВ тръбопровод е значителна стъпка напред към намаляването на загубите в системите с
ниска температура.
Разработена е нов тип предварително изолирана, сглобяема система с
цел висока гъвкавост и минимум брой
съединения. Резултатът е решението
"FlexaLinkTM" много компактна, гъвкава и 100% водоустойчива, разклонена система, сглобена и тествана под
налягане от Thermaflex.
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Предимства:
•Енергийна ефективност и водоустойчивост на разклоненията
•Свръзките се оформят в чисти производствени условия. Без влияние на
метеорологичните условия, без разходи за дефекти
•Леки и гъвкави: тръбите са лесни за
полагане в изкопите
•Кратко време за инсталиране (10
къщи на ден)
•Намалени разходи за свързване
•По-малко части от системата се
използват на място
•10 години гаранция на тръбната
система
Гъвкавите полибутенови (PB) тръбопроводни системи имат значителни предимства по отношение на проектирането и строителството в
сравнение с други пластмасови и стоманени системи. Те могат да бъдат
полагани по-лесно, тъй като се доставят навити на рула с дължина до 500м
и не са нужни връзки и колена. PB системите имат нисък коефициент на

триене и в тях не се образува варовик
или котлен камък. Максимална сигурност на връзките чрез електромуфи,
полифузионни заварки - хомогенни
връзки за максимална сигурност на
системата. Самокомпенсираща се
система, без нужда от пресмятане и
влагане на компенсатори по трасето.
PB системите могат да работят
при много по-високи скорости на потока, така че по-малки размери могат да
се използват със същите изисквания
за натоварване.
Възможности:
•Максимална енергийна ефективност чрез използването на малки тръбни напречни сечения
(например DN15 за консумация
на мощност до 14 kW), фабрична
изработка на сглобяеми елементи и по-голяма дебелина на изолацията.
•Намаляване на разходите до 50%
чрез намаляване на съединенията
в обекта с 66%.
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Стартов кит за COM Express
тип 6 модули с APU процесорите
Embedded R-Series на AMD
Фирма MSC Vertriebs предлага пълен стартов кит за
бързо валидиране и прототипиране на embedded системи,
базирани на COM Express модули с APU процесорите
Embedded R-Series на AMD. Интелигентният стартов кит
MSC C6-SK-A7-T6T2 включва
основна платка COM Express
тип 6, активен радиатор с
вентилатор и два DDR3 модула. Потребителите могат да
избират един от четирите
COM Express тип 6 модула с
Embedded R-Series APU процесор от серията MSC C6C-A7
на MSC. Комплектът се предлага и с 15-инчов XGA TFT екран с LED подсветка. Различни видове панели, както и чувствителни на допир екрани,
също са достъпни при заявка
от клиента.
Компактната платка с
размери 140 мм x 184 мм предлага гнезда за модулите и различни конектори с новия интерфейс тип 6, дефиниран във
версия 2.0 на спецификацията
за COM Express. Сред интерфейсите са конфигуруеми DDI
(Digital Display Interfaces), които могат да бъдат използвани чрез DisplayPort и HDMI конектор или DVI порт. На
платката намират място и
четири USB 3.0 порта,
Ethernet, VGA, HD аудио, SATA
и дори PCI Express x4 вход.
COM Express тип 6 платформата MSC C6C-A7 от MSC
38

интегрира Embedded R-Series
APU процесор от AMD и се характеризира с много мощно
видео и силна изчислителна
мощ при нисък разход на енергия. Днес са достъпни четири
модела процесори. За приложения с висок разход на енергия
вградените модули на MSC
C6C-A7 интегрират четириядрени процесори AMD R-460L
2.0 GHz (2.8 GHz Turbo) или
AMD R-452L 1.6 GHz (2.4 GHz
Turbo). Нивата на максимално отделяна топлинна мощност (TDP) са съответно 25 W
и 19 W. Двете двуядрени версии се предлагат с AMD R260H 2.1 GHz (2.6 GHz Turbo)
процесор или AMD R-252F 1.7
GHz (2.3 GHz Turbo) процесор всеки с 17 W TDP. Процесорите поддържат технологията
AMD64 и технологията за
виртуализация AMD-V.
Графичното ядро Radeon
HD 7000G, интегрирано в
AMD R-Series APU, поддръжа
DirectX 11, OpenGL 4.2 и
OpenCL 1.1. Благодарение на
наличието на DisplayPort и
HDMI интерфейси с резолюции до 4096 x 2160 (DP) или
1920 x 1200 (HDMI), както на
LVDS, Embedded DisplayPort и
VGA интерфейси, MSC C6C-A7
модулите предлагат широка
поддръжка за дисплеи. Серията COM Express тип 6 модули има шест PCI Express x1
канала и PCI Express видео
(PEG) x 8 интерфейс. Всички
модули включват четири USB

3.0 и четири USB 2.0 порта,
LPC, Gbit Ethernet, HD аудио
и четири SATA интерфейса.
Благодарение на своята висока изчислителна и видео
производителност серията
модули MSC C6C-A7 платформата е особено подходяща за
взискателни приложения с 3D
видео или видео с висока разделителна способност, както
и за управление на екрани с висока резолюция като например тези в медицинското оборудване, а също и в областта
на инфотейнмънта, рекламата и игрите.

MSC-Mibatron s.r.l.
tel./fax +40 (21) 2302530
e-mail: bucuresti@msc-ge.com
mena@msc-ge.com
www.msc-ge.com
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електроника

Драйверни схеми за
променливотокови
електродвигатели
У

Стефан Куцаров

правлението на съвременните
променливотокови електродвигатели (ЕДГ) практически изцяло се извършва чрез електронни схеми. Принципите му заедно с общи сведения
за използваните интегрални схеми
(ИС) и действието на самите ЕДГ са
разгледани в статията „Схеми и
модули за управление на променливотокови електродвигатели“, публикувана в бр. 1/2009 на сп. Инженеринг
ревю. Необходимите напрежения и
токове на ЕДГ се осигуряват от
мощни полупроводникови прибори,
един от необходимите блокове за
чието функциониране са драйверите,
реализирани като самостоятелни ИС
или представляващи част от посложни ИС. Най-често използваният
за тях термин е AC Motor Driver, а
статията е посветена на съвременните им разновидности.

Същност на управлението
на променливотокови ЕДГ
Между 40% и 50% от произвежданата в световен мащаб електроенергия се консумира от ЕДГ, което
обяснява важността на осигуряването на максимално ефективното и
надеждното им функциониране. Успешната реализация на тези две цели
е свързана с използването на подходящи електронни прибори и схеми.
Разнообразието им е твърде голямо,
а техният вид зависи от типа на
ЕДГ, неговата мощност и желания
начин на работата му.
Най-простата блокова схема за
управление на променливотокови
ЕДГ е дадена на фиг. 1, като АС може
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Фиг. 1.

да е еднофазно или трифазно напрежение в зависимост от използвания
електродвигател М. Напрежението
се превръща в постоянно Uo от токоизправителя REC (практически винаги мостов), след което за подобряване на cosϕ във все по-голяма част
от управленията се поставя блокът
PFC (Power Factor Correction). Често
той се обединява с REC в самостоятелен модул, който може да има
температурна защита, използваща
термистор. Чрез ключовия стабилизатор с галванично разделяне SMPS
се осигуряват необходимите постоянни напрежения за захранване на
драйвера Dr и контролера Contr, като
последният, от своя страна, се реализира чрез микроконтролер, цифров
сигнален контролер (DSC) или специализирана ИС. Той управлява работата на драйвера Dr за формиране на
необходимите правоъгълни импулси,
които чрез преобразувателя на постоянно в променливо напрежение
DC/AC, известен като инвертор
(DC/AC Inverter), осигуряват необходимите променливи ток и напрежение (амплитудата на последното
зависи от Uo, а честотата се задава от Contr). Освен това чрез Contr е

възможно да се регулира скоростта
и посоката на въртене на М, големината на въртящия момент и да се
осигури бързото му спиране.
В много случаи външен индустриален интерфейс (INT на фиг. 1) чрез
Contr може да управлява работата на
М. Освен това в значителна част от
управленията Contr допълнително
следи тока на М (ако е трифазен,
едновременно на трите фази или на
всяка поотделно) непосредствено
или през блок за галванично разделяне GI, реализиран с помощта на оптрони или импулсен трансформатор.
Характерен пример за ИС на контролер е МС3РНАС на Freescale Semiconductor. Предназначен е за регулиране на скоростта на трифазни ЕДГ
основно за битови приложения, като
управлението се осъществява чрез
серийния интерфейс SPI.
Реализацията на DC/AC може да
се извършва с помощта на биполярни транзистори с изолиран гейт
(IGBT) или NMOS транзистори, които се свързват в еднофазна полумостова схема (Single-Phase Half Bridge
Inverter), мостова схема (H-Bridge, 2Phase Inverter) или трифазна полумостова схема (Three-Phase Half Bridge).
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Фиг. 2.

Същността на първата с IGBT е
показана на фиг. 2а (аналогична е схемата с NMOS транзистори), като
еднаквите кондензатори С1 и С2
разделят Uo на две равни части, а
гейтовете G1 и G2 са свързани към
Dr. При отпушен Q1 и запушен Q2
напрежението Uo/2 върху С1 се прилага на М и протича ток от точка
„b“ към точка „a“, а с отпушването
на Q2 и запушването на Q1 се прилага същото напрежение от С2 и се
създава ток в обратна посока, т. е.
М се оказва захранен с променливо
напрежение. Диодите D1 и D2 за
предпазване на IGBT от обратни напрежения може да са вградените в
него или външни. За безопасната
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а

б

работа на Q1 и Q2 при смяна на
състоянието им трябва най-напред
единият да се запуши и след това
другият да се отпуши, т. е. известно време и двата да са запушени.
Това е "мъртвото време" (Dead Time),
което се задава от Dr и понякога
фигурира като негов параметър с
типични стойности няколко десети
от микросекундата.
Когато правоъгълните импулси на
G1 и G2 са с т. нар. синусоидална
широчинноимпулсна модулация (Sinusoidal PWM), чрез тях може да се
получи синусоидално напрежение и
ток на електродвигателя (фиг. 2б)
благодарение на индуктивността на
неговите намотки. Прието е горни-

ят транзистор Q1, свързан към положителния полюс на Uo, да се означава като High-Side IGBT, а изходът
на Dr, свързан към G1, е High-Side
Output (HO). Аналогичните термини
за долния транзистор Q2 и за извода на Dr са Low-Side IGBT и Low-Side
Output (LO). Този тип модулация основно се използва в трифазни ЕДГ,
като Contr се реализира чрез микроконтролер или цифров сигнален контролер (DSC), в чиято памет са записани стойностите на коефициента на запълване на импулсите (LookUp Table) за всяка точка от синусоидата. Примери са PIC18F4431,
dsPIC30F и серията PIC16F7X7 на
Microchip.
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Източник: Fairchild Semiconductor

За реализация на компактно управление често се използват инвертори с вграден драйвер, представляващи модул от блоковете Dr и DC/AC
на фиг. 1.

Драйвери за еднофазни
електродвигатели
Предназначени са основно за задействане на IGBT, но много от тях
могат да управляват и NMOS транзистори с индуциран канал, което
понякога се отразява в наименованието им (IGBT and MOS Driver). Освен
за ЕДГ в индустриални и битови приложения, във вентилатори и системи за автоматизация драйверите в
зависимост от структурата си
могат да се използват и за управление на безколекторни постояннотокови ЕДГ (Brushless DC Motor), ключови стабилизатори на постоянно напрежение (вкл. високоволтови), непрекъсваеми захранвания (UPS), токоизточници за заваряване и индукционно нагряване, електронни баласти
за газоразрядни лампи (HID Electronic
Ballast).
Драйверите се разделят на две
групи в зависимост от броя на изходите им и съответстващата структура на блока DC/AC. Първата са
еднофазните драйвери за полумостови схеми (Half Bridge Driver, High&Low
Driver, Dual IGBT Driver), означени в
табл. 1 като тип НВ, а пример за
свързването им е даден на фиг. 3 с
използване на ИС от ред 2 на таблицата.
Чрез импулсите от контролера на
нейните входове HIN и LIN се управляват споменатите изходи НО и LO
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Фиг. 3.

и, съответно, транзисторите Q1 и
Q2, като делителите R1-R2 и R3-R4
определят необходимите стойности на отпушващите напрежения на
гейтовете им. В зависимост от Dr
и двата транзистора често вместо
делител се ползват само R1 и R3 за
ограничаване на зарядния ток на значителния им входен капацитет. Постоянното захранващо напрежение
на ИС се подава на извод VDD, а чрез
външните елементи RBOOT, DBOOT и
CBOOT се получава необходимото постоянно напрежение между изводи VB
и VS за работата на частта от драйвера, осигуряваща действието на
Q1.
Втората група са драйверите с
единичен изход (Single Ended Driver),
свързван към гейта на IGBT или NMOS
транзистор и означени в табл. 1 с S.
Захранването на еднофазни променливотокови ЕДГ изисква на всеки от
входовете G1 и G2 на фиг. 2 да се
свърже такъв драйвер.

Основните параметри на драйвери за еднофазни ЕДГ са дадени в табл.
1, като VSmax е най-голямото напрежение на дрейна на Q1 и, съответно,
на М (означено на фиг. 3 като „Up to
600 V“), VDD е захранващото напрежение на Q2 и на логическите блокове и UVLO е стойността на VDD, при
която ИС се изключва (Under Voltage
Lock Out). При ползването на параметъра максимален изходен ток Iomax
трябва да се внимава, тъй като в
някои каталози той е импулсната
стойност при късо съединение
(Output Short-Circuit Pulsed Current), в
други е тази при наличие на товар
(Peak Output Current) и в трети е
стойността от връх до връх (Rail-toRail Output Current).
Параметърът IDD е консумираният ток (Quiescent Supply Current) от
драйвера, а PD е максималната му
разсейвана мощност (Power Dissipation). Допълнителна особеност е
различието в част от драйверите
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Таблица 1. Драйвери за еднофазни ЕДГ.
¹

Ì î ä åë

1
A D uM 7234
2
FAN7390
3 1ED020I12-B2
4 2ED020I12-F2
5 IR S 2 5 0 9 1 S P b F
6 IR2214SSPbF
7
NCP5111
8
MC33153
9
L6398
10
TD351
11
VO3120

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï

V S m a x ,V ( V D D ,V ) ;
[U V LO,V ]

I o m a x ,A ( I D D ,m A ) ;
[ P D ,m W ]

V O H ,V ( V O L ,V )

V I H ,V ( V I L ,V )

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

A n a lo g D e v ic e s
F a ir c h ild
I n f in e o n
I n f in e o n
I n t e r n a t io n a l R e c t if ie r
I n t e r n a t io n a l R e c t if ie r
O N S e m ic o n d u c t o r
O N S e m ic o n d u c t o r
ST Microelectronics
ST Microelectronics
V is h a y

H B ; (G I )
HB
S ; (G I )
H B ; (G I )
HB
HB
HB
S
HB
S
S

3 5 0 (5 ); [8 ,9 ]
600 (10-22); [8,8]
- (13-20); [12]
20, (12) [4,1]
600 (10-20); [8,9]
1200 (11,5-20); [10,2]
600 (10-20); [8,9]
- (20); [12]
580 (10-20); [9,5]
- (1 1 -2 6 ); [1 1 ]
- (15-32); [13,5max]

4 (2 ,5 )
4 ,5 (0 ,5 3 ); [6 2 5 ]
2 (110); [700]
2 (1 1 )
0 ,2 (2 ); [6 2 5 ]
1 (1,1); [1500]
0 ,2 5 (4 )
1 (7 ,2 ); [5 6 0 ]
0 ,2 9 (0 ,3 8 ); [8 0 0 ]
1 ,3 [5 0 0 ]
2 ,5 (2 ,5 m a x ); [2 9 5 ]

0,1max (0,15max)
1 m a x (0 ,0 3 5 m in )
0 ,8 (0 ,0 4 )
0 ,8 (0 ,0 4 )
0 ,8 (0 ,3
(0 ,0 4 5 )
0 ,7 (0 ,2 )
1 ,1 (2 )
2 ,5 (0 ,3 5 m a x )
4 (0 ,2 )

3 ,5 m in (1 ,5 m a x )
2 ,5 m in (1 ,2 m a x )
3 ,5 m in (1 ,5 m a x )
3 ,5 m in (1 ,5 m a x )
2 ,7 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 ,3 m in (0 ,8 m a x )
2 ,7 (2 ,3 )
2 ,2 5 m in (0 ,8 m a x )
-

-40¸+105 (10x4x1,5)
-40¸+125 (5,12x4,05x1,75)
-40¸+105 (10,5x7,59x2,39)
-40¸+125 (12,8x7,6x2,45)
-40¸+125 (5x4x1,5)
-40¸+125 (8,5x5,6x1,85)
-40¸+120 (5x4x1,5)
-40¸+105 (5x4x1,5)
-40¸+125 (5x4x1,65)
-40¸+125 (5x4x1,65)
-40¸+110 (9,91x6,81x3,81)

на техния максимален излизащ от НО
ток (означаван като Io+) и влизащия
в LO ток Io-. За тези случаи в табл. 1
е дадена по-малката от двете стойности. При включване на транзистора Q1 токът Io+ обуславя върху него
пад на напрежение VОН и на изход НО
се получава напрежение VDD-VOH. Аналогично, при задействан Q2 напрежението на изход LO поради Io- е равно
на VOL. Съществена особеност е, че
двете напрежения са правопропорционални на съответните токове, поради което често в каталозите се
дават по няколко техни стойности.
Напреженията на логическите нива
на входовете HIN и LIN са съответ-
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но VIH и VIL.
Галваничното разделяне на драйвера от ред 1 е с импулсен трансформатор, който при 350 V между
двете му намотки има експлоатационен срок 50 години. Стойността на
PD на Dr от ред 2 е гарантирана при
монтаж върху печатна платка
114x76x1,6 mm, а при корпус с 14
извода нараства на 1 W. Схемата в
ред 3 е с двойно захранване (типично отрицателно напрежение -8 V),
има извод за изключване на ЕДГ чрез
логическа 0, нормална негова работа
при наличие на логическа 1 и може да
управлява ЕДГ с напрежение до 1,2 kV.
За същото напрежение могат да са

ЕДГ и на Dr от ред 4, чиято ИС е със
защита от късо съединение (Desaturation Protection), която запушва IGBT
в блока DC/AC на фиг. 1. Особеност
на Dr от ред 5 е задаването на
„мъртвото време“ между 4,5 us и
530 us чрез външен резистор със
съпротивление от 200 kΩ до 0.
Входът LO на Dr от ред 9 се различава от класическите по активната си
логическа 0 (тя отпушва Q2 в блока
DC/AC), а с подобни параметри е найновата разновидност L6395. Изключването на всеки от IGBT в блока DC/
AC чрез Dr от ред 10 се прави на две
степени чрез различни техни напрежения гейт-емитер за избягване на
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опасните отскоци на напрежението
им колектор-емитер. Освен това изходното напрежение се променя от
VOL на VОН при намаляване на входното напрежение до +6 V. Последният
драйвер (ред 10) е с оптрон на входа
и за получаване на VOL трябва токът
на светодиода му да е най-малко 7
mA.

Драйвери за трифазни
електродвигатели
Всяка от фазите на ЕДГ с най-често използвани означения U, V и W се
свързва към двата транзистора на
полумостова схема аналогично на
свързването към точка OUTPUT на
фиг. 3, което означава, че блокът DC/
AC съдържа три такива схеми. Горните им транзистори са съединени
към положителния полюс на напрежението VS (то се означава и като DCBus), а долните обикновено през общ
резистор RS към отрицателния полюс, който обикновено е маса. Напрежението върху RS, което е пропорционално на тока Io на ЕДГ, се подава
непосредствено или през делител на
вход на Dr с примерно означение RNF
за запушване на всички транзистори в DC/AC и, съответно, изключва-
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не на ЕДГ при негов ток над определена стойност. Реално това е максималнотокова защита, а мястото
на свързване на RS означава контрол
само на тока на долните транзистори на DC/AC, което определя термина Lower Arm Over Current
Protection. Задействането на защитата обикновено е съпроводено със
съответното логическо ниво на специален изход на драйвера, най-често
означаван с FAULT. Същото ниво се
получава и при намаляване на VS до
UVLO.
Подобно на драйверите за еднофазни ЕДГ тук за всяка от полумостовите схеми има по два изхода за
управление на горния и долния транзистор, т. е. драйверите за трифазни ЕДГ са с 6 изхода към блока DC/
AC. Означенията им зависят от производителя, например HO1 и LO1 на
едната фаза, НО2 и LO2 за другата и
НО3 и LO3 за третата. Съответно,
входовете на драйверите са HIN1,
LIN1 и т. н. и те не са отделени галванично от изходите, тъй като
това изисква три оптрона или
трансформатора. Логично, няма галванично разделяне и на веригата за
контрол на тока на ЕДГ. Постоянно-

то захранващо напрежение на Dr е
VDD и в някои случаи за него също е
предвидено UVLO. В каталозите на
тези драйвери също се дават поотделно стойностите на максималния
излизащ ток Io+ и максималния влизащ ток Io-.
При подаване на импулс на който
и да е от входовете напрежението
на съответния изход се променя след
време tON (Turn-On Propagation Delay),
а при прекратяване на импулса изходът се връща в първоначалното си
състояние след t OFF (Turn-Off
Propagation Delay). За правилната
работа на Dr трябва различията във
времената на трите канала да са
колкото е възможно по-малки, което
в документацията се отбелязва
като Matched Propagation Delay. Посъщественото значение на тези
времена заедно с „мъртвото време“
DT в сравнение с Dr за еднофазни ЕДГ
е причината те да бъдат включени
в табл. 2.
Драйверът в ред 1 e с вградена
температурна защита, задействаща се при 170 °С, а този в ред 2 има
максималнотокова защита, използваща един резистор за трите фази. На
шестте му входа за управляващи
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Таблица 2. Драйвери за трифазни ЕДГ.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V S m a x ,V (V D D ,V );
[ U V LO , V ]

1

A 4900

2
3
4
5
6

FAN7389
6 E D 0 0 3 L 0 6 -F 2
6E D L04N 06N T
IR S 2 3 3 6 4 D
IR 2 2 3 3

Allegro
MicroSystems
F a ir c h ild
I n f in e o n
I n f in e o n
IR
IR

550 (13,5-16,5); [10]
(17,9x7,5x2,65)
600 (10-20); [8,5]
600 (10-25); [11,7]
600 (10-25); [9]
6 0 0 (1 1 ,5 -2 0 ); [1 1 ,5 ]
1200 (12-20); [8,6]

импулси са вградени филтри (Input
Noise Filter) за премахване на нежелани отскоци по време на фронтовете и на много къси паразитни импулси. Драйверът в ред 3 е реализиран
чрез нанасяне на полупроводниковата структура върху изолатор (SOI
Technology), поради което липсва
„ефект на заключване“ (Latch-Up
Effect) и ИС има издръжливост към
отрицателни отскоци на напрежението на изходи НО и LO (Negative
Transient Voltage dV/dt Immune) до
-50 V. Корпусът DS028 на този Dr е
с размерите в таблицата и дадените в нея VSmax и PD, докато при корпус TSSOP28 последните два параметъра са съответно 180 V и 600
mW. Специфично е поведението на
извод FAULT в Dr от ред 4 – след
като максималнотоковата защита
е била задействана и токът намалее
под Iomax, стойността на напрежението на извода не се възстановява
веднага (за да се покаже, че нормалната работа на ЕДГ е възстановена), а това става след време (Fault
Clear Time Period), задавано чрез
външна RC верига. Драйверът от ред
6 също е с вградена защита срещу
отрицателни отскоци на напрежени-

50

I o + & I o - ,A ( I D D ,m A ) ;
[ P D ,m W ]

V O H ,V ( V O L ,V )

V I H ,V ( V I L ,V )

tON & tOFF,ns (D T,ns)

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

0,21&0,42 (8)

0 ,2 m a x (0 ,1 m a x )

2 ,2 m in (0 ,7 m a x )

3 0 0 & 3 0 0 (2 0 0 )

-40¸+125 (17,9x7,6x2,64)

0,35&0,65 (0,4); [1400]
0,165&0,375 (1,3); [1300]
0,165&0,375 (3,7); [1300]
0,2&0,35 (3); [1500]
0 ,2 5 & 0 ,5 (4 ); [2 0 0 0 ]

0 ,1 m a x (0 ,1 m a x )
0 ,7 (0 ,2 )
0 ,7 (0 ,2 )
0 ,9 (0 ,4 )
0 ,1 m a x (0 ,1 m a x )

2 ,5 m in (0 ,8 m a x )
2 ,1 (0 ,9 )
2 ,1 (0 ,9 )
2 ,5 m in (0 ,8 m a x )
2 ,2 m in (0 ,8 m a x )

500&500 (310)
5 3 0 & 4 9 0 (3 0 0 )
530&490 (310)
5 3 0 & 5 3 0 (2 7 5 )
750&700 (250)

-40¸+125 (17,9x7,5x2,65)
-40¸+95 (18,1x10,6x2,35)
-40¸+95 (18,1x10,6x2,35)
-40¸+125 (36,8x14,7x6,2)
-40¸+125 (17,6x17,6x4,3)

ето на изходите НО и LO и е сред
малкото, предлагани в корпус без
изводи. Друга особеност са разширените възможности за контрол на
тока на ЕДГ, като за усиленото от
вградения ОУ напрежение върху RS е
предвиден самостоятелен изход.
Трябва да се отбележи, че съществуват и драйвери за трифазни
постояннотокови (обикновено нисковолтови) ЕДГ. Един от тях е
BD16805FV-M на ROHM Semiconductor, предназначен за управление на
ЕДГ с основни приложения за вентилатори и климатици. Те, заедно със
самата ИС, могат да работят с постоянно напрежение между 8 и 18 V.
Скоростта на въртене на ЕДГ може
да се регулира чрез широчинноимпулсна модулация на специален вход на
Dr или чрез постоянно напрежение на
друг вход. Освен споменатите защити в този Dr има такива от недопустимо голямо постоянно напрежение
и температура. За приложения в инвалидни колички, електрически велосипеди, акумулаторни бормашини, домакински уреди и др. е драйверът
DRV8301 на Texas Instruments, който
има захранващо напрежение 6 V - 60
V (колкото това на ЕДГ) и е предви-

ден основно за управление на NMOS
транзистори.

Трифазни инвертори с
вградени драйвери
Те представляват съчетание на
блоковете Dr и DC/AC от фиг. 1 и
могат да се отнасят както към драйверите, така и към инверторите. За
тях понякога се използва наименованието "интелигентни" мощни модули (Smart Power Module, Intelligent
Power Module), а пример за структурата им е даден на фиг. 4, която е на
инвертора в ред 1 на табл. 3.
Вижда се, че има по един отделен
драйвер за трите горни и за трите
долни IGBT без това да е правило –
например инверторът в ред 2 има
отделни драйвери за всеки от горните IGBT и един общ за трите долни IGBT. Изводи 26 и 25 са входовете съответно на захранващото напрежение и масата на блока с IGBT
на фазата U на променливото напрежение на EДГ, чийто изводи от драйвера са OUT (UH) и UVS. Аналогични
са изводите 24-23 и 22-21 за фази V
и W, а входните сигнали за трите
фази са изводи 20-18. Постоянното
захранващо напрежение VСС на логи-
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Таблица 3. Трифазни инвертори с вградени драйвери.
¹

Ì î ä åë

1

FN A 40860

È ç õî ä í è
Ï ð î è çâ î ä è ò åë ò ð à í çè ñ ò îðè

Ä ðàéâ åð
V D D ,V ( I D D ,m A )
[U V LO,V ]

V S m a x ,V ( I o + & I o - ,A )
[ P D ,W ]

t O N & t O F F ,n s ( D T ,n s )
[V CE(SAT),V ] {R D S(ON ),W}

R TH & 25oC
(R T H & 1 0 0 o C )

2 -3 ,6 (0 ,8 m a x )

5 0 (3 ,5 & 3 ,5 ) [5 ]

3 8 & 3 8 (5 ,5 ) {0 ,0 8 }

-

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

F a ir c h ild

IG B T

2 FSA M 75 SM 60A

F a ir c h ild

IG B T

3

FSB50250A S

F a ir c h ild

NM OS

4

S T G IP L 2 0 K 6 0

IG B T

5

DRV8312

ST
Microelectronics
Texas
I n s tru m e n ts

2 ,6 m in (0 ,8 m a x ) 4 5 0 (8 & 8 ) [3 2 ]
750&800 (1500min) 47kW (2,9kW) T =-40¸+150 (39x23x4,5)
J
[0 ,5 ]
[1 ,7 ]
3min (0,8max) 450 (75&75) [189] 760&1420 (3500min) 50kW (3kW)
-20¸+100 (60x31x7,2)
[0,51]
[2 ,4 m a x ]
1150&950 (1000min)
15±10% (0,2max) [8] 2,9mi[n0,(709,8] max) 500 (20&20) [56]
TJ=-40¸+150 (29x12x3,1)
{2 ,5 }
13,5-18 (3,5max) 1,9-2,25 (0,8-1,1) 450 (1,2&1,2) [13,4] 915&375 (600min) [2,2]
5kW
[11,5-12,5]
[0 ,5 4 ]
(300W &125°) -40¸+150 (50,1x25x6)

NM OS

12±10% (10,5) [8,5]

ческите блокове в драйвера се подава между изводи 17 и 15 (маса), а
постоянното напрежение на дрейновете на трите горни IGBT постъпва
на извод Р (3), който съответства
на „Up to 600 V“ на фиг. 3. Всеки от
сорсовете е с отделен изход (изводи
4-6) за свързване на съответната
намотка на ЕДГ (аналогично на
OUTPUT на фиг. 3). Подобни са изводите за долните IGBT, а свързването им отново е аналогично на фиг. 3.
Когато защитата UVLO се задейства, на извод 11 се получава импулс
с продължителност 30 us, а между
изводи 10 и 15 се свързва кондензатор за осигуряване на нормалната
работа на защитата от късо съединение на ЕДГ.
Важна особеност на инверторите
с вградени драйвери са малките им
размери (вж. последната колона на
табл. 3), които са твърде близки до
тези на ИС на драйвери за трифазни
ЕДГ и са с типична маса около 10 g.
Монтажът на двата блока в един
корпус позволява максимално добро
съчетаване на изходните параметри на Dr и входните на DC/AC и използване на оптимизирани схеми за
защита. Към това се прибавя по-прецизният контрол на тока на ЕДГ чрез
измерването му поотделно за всяка
фаза. Тези предимства са причина за
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наименованието „интелигентни“ модули, което
има по-скоро маркетингов, отколкото същностен смисъл.
Проблемът със значителната топлина, отделяна в инверторите, се
решава основно по два
начина – максимално добро охлаждане чрез вграждане в корпуса им на медна пластинка с монтирани върху нея чипове на Dr
и DC/AC (Direct Bounded
Cupper Substrate, DBC Substrate) и прикрепване в
мястото на най-високата
температура на термистор за нейния контрол. На
фиг. 4 термисторът е
свързан между изводи 1 и
2, а контролът се осъществява чрез външна схема,
като за задаване чрез нея
на максималната температура трябва в параметрите на инвертора да
Фиг. 4.
фигурира съпротивлението RTH на термистора при две температури и графиката RTH (t°). За доброто охлаждане е важно правилното
монтиране на инверторите върху
подходящ алуминиев радиатор. При-

-40¸+85 (14,1x6,2x1,15)

Източник: Fairchild Semiconductor

15±10% (2,65max)
[10,5-13]
15±10% (26max)
[11,5-12,5]

È íâåðò îð
V I N ,V ( V I L ,V )
[ V S C ( r e f ) ,V ]

мери за използването на инверторите с вградени драйвери са в управлението на ЕДГ в индустрията (роботи, конвейери), бита (перални и миялни машини, хладилници, климати-
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ци), вентилатори от всякакъв вид,
помпи за течности (химическа промишленост, ВиК).
В каталозите е прието да се дават отделни таблици с параметрите на Dr, означаван като Control Part,
и на DC/AC (Inverter Part), поради което табл. 3 е разделена на съответните две части. Специфичен параметър е напрежението VCE(SAT) на
отпушените IGBT, което зависи от
Io на всяка от фазите и стойността
му се дава при максималния ток
(Io+&Io- в табл. 3). Инверторите в
редове 1-3 на таблицата са част от
серия, която съдържа и такъв за Io+ &
Io- = 30 А. Даденият в ред 3 е сред
малкото с блок DC/AC, реализиран
чрез NMOS транзистори за осигуряване на по-сигурна работа и по-голяма област на безопасна работа (Safe
Operating Area) SOA. За тези случаи
вместо напрежението VCE(SAT) се използва съпротивлението RDS(ON) на
транзисторите като затворен
ключ. Модулът е без вграден термистор поради малката PD и е особено
подходящ в случаите на ограничено
място за монтаж. Инверторът в ред
4 има вход за изключването му чрез
логическа 0 и се препоръчва основно
за битови приложения. Този в ред 5 е
с к. п. д. до 97% и има защити от
късо съединение и превишена температура, както и програмируема максималнотокова. Последната предотвратява изключването на ЕДГ от
големи токови импулси при включването му. Специфична особеност са
отделните маси на трите полумоста с цел измерване на тока на всяка
от фазите.

Драйвери за универсални
ЕДГ
Универсалните ЕДГ работят с
постоянно и променливо напрежение,
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Източник: STMicroelectronics
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а

Фиг. 5

като и двата им режима могат да
се осигурят чрез свързването към
променливотокова ел. мрежа. Работата с постоянно напрежение изисква предварителното му преобразуване от мрежовото напрежение и
има предимството на по-малките
стойности (средноквадратична и от
връх до връх) на тока на ЕДГ, с което
се намаляват загубите в желязната
сърцевина на ротора и статора и се
удължава експлоатационният срок.
От друга страна, работата с променливо напрежение позволява попрости и евтини схеми за осигуряване на действието и за управление.
Схемата на свързване за работа с
променливо напрежение се различава
от дадената на фиг. 1 и същността
й е показана на фиг. 5а, като се използва симетричен тиристор Т,
предназначен за работа с индуктивни товари (Snubberless Triac). Бобината последователно на М е на статора и се свързва към фазата L на
мрежата. Тъй като скоростта на
въртене на универсалните ЕДГ е
правопропорционална на средната
стойност на протичащия през тях
ток, промяната й се извършва чрез
известното фазово регулиране (фиг.
5б) – блокът Contr подава на изхода
си OUT отпушващ импулс на тиристора в определен момент от всеки

б

полупериод и започва протичане на
ток през EДГ до следващото преминаване на мрежовото напрежение
през нулата. Този момент, и следователно скоростта на въртене, се
определят чрез постоянно напрежение на вход IN или по друг начин.
Върху резистора RS се получава напрежение правопропорционално на
тока и средната му съставка през
филтъра R-C постъпва на специален
вход на Contr. При наличие на тахогенератор в електродвигателя М неговите импулси постъпват на друг
вход THG (с прекъсната линия на фиг.
5а) за измерване на скоростта на
въртене.
Тъй като при фиксирано напрежение на ЕДГ неговата скорост се променя в зависимост от въртящия
момент на ротора, т. е. на големината на товара, в някои Contr е предвидена възможност за компенсация
на промените и, съответно, осигуряване на неизменна скорост на
въртене.
Токът в изхода OUT на съвременните ИС на контролери е достатъчен за отпушване на Т и затова те
се използват непосредствено за реализация на блока Contr без да е необходим допълнителен драйвер. Типичното им наименование е Universal
Motor Speed Controller. Една от изпол-
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званите за него ИС е TDA1085C на
ON Semiconductor, която осигурява на
изхода си токови импулси с амплитуда 190 mA и продължителност 55 us
и има вход THG. Друг пример е серията ST6208L, ST6209L, ST6210L и
ST6220L на STMicroelectronics, които
осигуряват ток на отпушване на
тиристора 50 mA/0,5 ms и могат
да поддържат неизменна скорост на
въртене по описания начин чрез записан в паметта им алгоритъм.
За случаите, когато трябва галванично разделяне на OUT на Contr,
от гейта на Т между тях се поставя
оптрон в ролята на Dr. Подходяща е
серията от 9 оптрона на Fairchild,
чийто приемник има характеристики на симетричен тиристор. За найголямо напрежение (600 V) и изходен
ток (15 mA) към гейта на тиристора е ИС МОС3051М.
Чрез описаните дотук ИС и отново чрез фазово регулиране може да
се осигури и работата на ЕДГ с постоянно напрежение в съответствие със схемата на фиг. 6. Четирите диода са мостовият токоизправител, чрез който през двата полупериода на мрежовото напрежение
се осигурява протичане на тока на
М от точка „а“ към точка „b“. Допълнителната бобина LS (няколко mH)
ограничава недопустимото рязко
намаляване на тока при запушване на
тиристора.
За работа с постоянно напрежение
може да се използва и схемата на фиг.
7, в която Br е мостов токоизправител с филтриращ кондензатор, а освен IGBT като Т може да се използва
и NMOS транзистор. На входа IN от
микроконтролер постъпват импулси
с модулацията на фиг. 2б (Chopper
Control) и честота обикновено между
5 и 20 kHz. Към драйвера Dr няма никакви специфични изисквания заради
управлението на универсални ЕДГ и
затова по принцип той може да е ИС,
предвидена за други приложения на Т.
В документацията на такива ИС се
отбелязва дали се препоръчват като
Dr за IGBT, за NMOS транзистори или
за двата вида.
Специфичен проблем може да
възникне, когато напрежението на
лог. 1 на входа IN не е достатъчно за
отпушване на Т и трябва Dr да го
повиши, т. е. да работи като транслатор на ниво. Пример е TD300 на
STMicroelectronics, която има два изхода с напрежение между 13 V и 16 V
и всеки от тях е с максимален ток
0,6 А.
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Фиг. 6.

Фиг. 7.

При необходимост от галванично разделяне между Dr и Т класическото решение е чрез поставяне на
оптрон между тях, но съществуват
и драйвери с вграден оптрон на входа си. Пример е VО3120 на Vishay,
който при захранващото си напрежение VСС между 15 и 32 V има лог.
0 и лог. 1 на импулсите на изхода си
съответно не повече от 0,5 V и наймалко VСС - 4 V. Максималният изходен ток е 2,5 А при продължителност на импулсите 10 us и тяхна
честота 200 Hz, но при по-дълги
импулси той намалява. По този начин чрез драйвера могат непосредствено да се управляват IGBT до
800 V/50 А. Най-голямото изолационно напрежение между изхода и
входа е 5,3 kV. Важна особеност е,
че при ползване на споменатите
честоти на модулацията от фиг. 2б
са необходими достатъчно бързи
прибори за галванична изолация. Едно
съвременно решение е серията четириканални изолатори ADuM2400/
2401/2402 на Analog Devices, които
могат да се използват и в трифазни ЕДГ и чиято изолация до 5 kV се
осигурява чрез вградени трансформатори във всеки канал.
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платена публикация

AltiumDesigner възползвай се
от възможностите
AltiumDesigner дава възможност на инженерите
да работят с най-новото известно в сферата на
електрониката, като по този начин стимулира
иновациите и ускорява разработката на нови модерни технологии. Проектирането на печатната
платка вече не е само въвеждане на схема и опроводяване на платка - включва и програмируема логика
и специализиран софтуер. Симулацията на схемата
и целия проект вече е често срещана практика. С
инсталацията на Altium Designer имате всичко необходимо, за да доведете една принципна схема до
готов за производство и монтаж продукт.

AltiumDesigner осигурява
обединена среда за
изграждане на
електронни продукти
обединявайки всички етапи от проектирането в една система, включваща:
l Въвеждане на принципна схема
l Проектиране на физически модел
на печатна платка
l FPGA хардуерно проектиране
l Вграждане на FPGA системи и програмирането им (с помощта на експериментална платка като Altium
NanoBoard)
l Въвеждане и тестване на софтуерен код
l Едновременна симулация на аналогови и цифрови сигнали
l Подготовка на печатната платка
за производство
l Анализ на параметрите на всеки
сигнал поотделно
l Непрекъсната взаимовръзка между
отделните модули на Алтиум чрез
т.нар. обединен информационен модел
С различни версии на Altium Vault
се осигурява

едновременен достъп до
развойния процес на
печатната платка от
няколко работни места
Това води до по-бързо завършване и
усъвършенстване на процеса на раз-
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работка и контрол на версиите в реално време, осигуряващ точно навременно сравнение, заместване и решаване на конфликти между версиите
на проекта.

Altium Designer обединява
ECAD с MCAD
продуктите
предлагайки съвременна 3D графика.
Вече можете да огледате продукта
си все едно е пред Вас и да се съобразите с всички съставни елементи
и размери. Имате възможност и за
генерация на 3D видео с упътване
за процеса на асемблиране и демонстрация на движещи се елементи.
Съвместното проектиране на платката и механичните елементи е
още по-удобно и улеснено с новото
приложение Desktop EDA, което осигурява връзка с най-популярните CAD
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продукти – Inventor, SolidWorks,
SolidEdge.

Очаквайте скоро новата версия на
продукта – Altium Designer 14, с добавени ключови нови възможности.
Информация и материали можете да
намерите на www.ad.cadpoints.com,
на уебсайта на производителя
www.altium.com както и на портала
www.live.altium.com (достъпен е след
регистрация).

КАД Пойнт
София 1202, ул. Дунав 44,
тел.: 02/9833001, 9830061,
9830060; факс: 02/9832362
office@cadpointbg.com
www.cadpoints.com
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M2M комуникации
А

втоматичният обмен на информация между машини и устройства, познат като M2M (machineto-machine) комуникация, е тясно
свързан с концепциите Интернет
на нещата (IoT), киберфизични системи (CPS) и Industry 4.0 или т.
нар. четвърта индустриална революция. Всички те очертават сценарии, в които нещата около нас от машини в производството до
предмети от бита, автоматично
обменят и анализират данни и
създават добавена стойност за
потребителите. Благодарение на
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M2M комуникациите вече е
възможно свързването на почти
всякакъв вид отдалечени машини
и устройства към централни информационни системи, което позволява събирането на полева информация за анализ в реално време.
Тя може да се използва за подобряване на ефективността, намаляване на разходите, въвеждане на
нови услуги и спечелване на конкурентно предимство. Потенциалът на M2M комуникациите е
почти неограничен: приложенията
включват проследяване на превозни средства и активи; отдалечено
управление на машини, идентифи-

циране на критични ситуации в
индустрията, интелигентно отчитане на енергийни ресурси, промишлена и сградна автоматизация; подобрена сигурност и много
други.
Според мнението на експертите в рамките на следващото десетилетие M2M ще осигури напълно
нови възможности за бизнес услуги, свързани с мрежовото обединение на устройства, оборудване и
машини. Това ще доведе до бърз
растеж на софтуерните компании, които предоставят информационни инструменти за управление на големи, текущи потоци от
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данни, генерирани от устройства, и за извличане на
бизнес информация от тях, предназначена както за
доставчика, така и за крайния потребител. От своя
страна, производителите на оборудването ще могат
да предложат подобрено обслужване на клиентите,
както и да усвоят нови модели за приходи. Възможността да се събира подробна и специфична информация от собственото оборудване, докато е в експлоатация при клиента, осигурява цяла нова гама от
услуги и възможности за генериране на доходи. С
ефективна M2M комуникация оборудването може да
предостави информация относно оперативно представяне, прогнозни диагностики, анализи на времето за престой и друга информация, свързана с мониторинга и контрола. Революцията на M2M ще преобрази начина, по който се използва оборудването, и
производителите ще могат да осигурят на крайните потребители все по-сложни взаимодействия с
техните традиционни активи, от които ще се
възползват и двете страни.

Принцип на работа
M2M решенията включват интелигентни сензори
и микропроцесори, вградени в отдалечения актив и
модул за комуникация, който приема и предава данни
към централни системи за управление, където те
могат да бъдат анализирани и обработени. Често
крайната точка, свързана към M2M, изпраща и приема данни през безжични мрежи с помощта на GSM,
GPRS, EDGE, 3G, LTE или Wi-Fi и WiMAX. За други
приложения е подходяща връзка с фиксирана линия,
използваща медни, оптични кабели или Ethernet. При
внедряването на М2М концепцията всеки отделен
случай е уникален, но съществуват четири основни
етапа, които са общи почти за всяко M2M приложение. Те са: събиране на данни; предаване на избрани
данни през комуникационна мрежа; анализ на данните; действие на база наличната информация.

Събиране на данни
Мониторираният обект може да бъде просто устроен като например температурен сензор, нивомер
или клапан, или може да бъде сложна промишлена компютърна система с Modbus комуникационен порт.
Целта на M2M хардуера е да свърже аналитичната
информация в обекта с комуникационната мрежа.
Обикновено интелигентният безжичен модул за пренос на данни е вграден в мониторираната машина и
програмиран да разбира нейния протокол (начина, по
който изпраща и получава данни). Ако мониторираната машина е конфигурирана като интелигентно
главно устройство, тя може да третира M2M устройството като обикновен безжичен модем, като го
зарежда с данни и след това му дава указания да
предава тези данни към мрежата. Ако машината е
просто набор от превключватели и сензори или е
интелигентно подчинено устройство, M2M може да
действа като главно устройство. В този режим то
поема контрола чрез периодично четене на сензорите и превключвателите или чрез изпращане на заяв-
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ки за данни през серийния порт.
При високотехнологични приложения като главна
електрическа подстанция може да се наложи изпращането на постоянен поток от данни в реално време, които описват състоянието на съоръженията
или текущи параметри. В много случаи обаче това
не е необходимо или не си струва инвестицията. В
тези случаи M2M устройството трябва да намали
количеството информация, което изпраща, чрез постоянен преглед на данните, сравнявайки ги с програмираните алармени граници или зададени параметри, след което да изпраща само информация в
реално време, когато показанията са извън норма. В
допълнение, приложението може да бъде програмирано да изпраща актуализирани данни на базата на времеви график или по всяко време при заявка от уеб
сървъра.

Предаване на данни чрез
комуникационна мрежа
Съществуват няколко опции за пренос на данни от
отдалеченото оборудване към мрежовия работен
център - клетъчната мрежа, телефонните линии и
комуникационните сателити. Телефонните линии
могат да бъдат добър избор, ако вече има инсталирана линия и разходите са приемливи. Сателитът е найскъпото решение, но често е най-доброто или единственото възможно за мониторинг на оборудване в
много отдалечени райони. Но от трите изброени
решения, клетъчната мрежа и постоянно разширяващият й се обхват са основната причина напоследък
да се обръща толкова много внимание на M2M. Тя
предлага няколко начина за изпращане на данни. Сред
най-широко разпространените са CDMA и GPRS, които притежават способността да изпращат големи обеми от данни през малък интервал от време.
Техните зони на покритие продължават да растат,
а разходите за услугата постоянно падат.
Свързването към клетъчната или сателитната
мрежа обикновено изисква използването на шлюз.
Шлюзът получава данните от безжичната комуникационна мрежа и ги преобразува, така че да могат
да се изпращат към мрежовия работен център, често през интернет или чрез телефонна линия. Функциите за сигурност на данните като разпознаване и
контрол на достъпа могат да се управляват чрез
шлюза и софтуера на приложението.
Шлюзът също така има важна роля при реверсирането на потока от данни, преминавайки от мрежата към машината за заявка на данни и отдалечен
достъп. Шлюзът продължава да функционира като
конвертор на протоколи, но този път той приема
протоколи с широколентов интернет и ги преобразува в нискочестотни безжични протоколи, така че
данните са оптимизирани за предаване през клетъчна мрежа.
Шлюзът, софтуерът на приложението и базата за
съхранение на данни могат да се управляват вътрешно от компанията или да се хостват от трета
страна в мрежови работен център. В много случаи
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хостваният модел може да бъде по-привлекателен
поради високата цена за настройка на инфраструктурата и управление на мрежата. Тъй като първоначалните разходи са често по-ниски с хоствания
модел, изплащането може да бъде по-бързо и решението да се внедри за по-кратко време.

Анализ и оценка на данните
Данните от наблюдаваните машини обикновено се
визуализират и анализират в софтуерно приложение,
което компанията вече използва, или в самостоятелна система, създадена специално за M2M. Някои фирми са склонни да използват самостоятелни системи
за отдалечен мониторинг, защото повечето доставчици на M2M приложения са специализирани в предоставянето на такива и може да има допълнителни
разходи, свързани с интегрирането на нов софтуер в
съществуващите системи. Но като цяло интеграцията им с други платформи може да донесе допълнителни ползи за обслужването. Така например данните от отдалечения мониторинг могат да бъдат
включени в системи за управление на връзките с клиентите и да доведат до подобряване на сервизното
им обслужване.
Независимо дали приложението е самостоятелно
или част от по-голяма система, общата цел е автоматизирането на бизнес процесите чрез автоматизиране на потока от данни към хората и системите. Технологията трябва да позволи изпращането на
точните данни към точното място по правилния
начин в зависимост от обстоятелствата. Тя също
така трябва да може да предоставя данни на отделни потребители на базата на тяхната специфична
функция в бизнес процеса. Например дадена система
може да изпраща по имейл заявка за рутинна поддръжка до едно лице и аварийно повикване за повреда
до друго лице от обслужващия персонал.

Приложения на М2М комуникациите
Благодарение на разширяващото се глобално клетъчно покритие, потенциалът на M2M вече е почти неограничен. Технологията може да намери приложение
във всяко едно устройство, във всеки бизнес сектор,
навсякъде по света. Драйверите за M2M варират в
зависимост от конкретния бизнес и неговите нужди.

Производство
Промишленият сектор покрива много различни
подсегменти, но всички те се нуждаят от контрол
върху производственото оборудване и минимум време за престой. Като цяло M2M технологиите осигуряват възможност за ефективен контрол, споделяне
и разпространение на информация между машини,
оператори, технологично оборудване, съоръжения и
системи за управление на данни. Процесът може да
включва мониторинг на нивото на течност в резервоари, контрол на температурните нива, регистриране на оперативни данни, позициониране на оборудване, актуализиране на настройки на параметри или
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аларми в случай на неизправност. Доставчикът на
оборудването ще има възможност да предотврати
времето за престой чрез мониторинг на състоянието на определен актив и предоставянето на директен достъп до неизправната машина, за да може
проблемът бързо да бъде установен и разрешен.
Това дава възможност за получаване на по-добър
контрол и оптимизиране на производството. M2M решенията могат да се използват за преминаване от
регулярното сервизно обслужване към обслужване по
заявка. Вместо планирана месечна поддръжка вградените диагностики могат да заявят обслужване
само когато е необходимо, като същевременно с това
записват пълно одитно проследяване на дефекти,
употреба на машината, дейности по поддръжката и
всяка външна намеса. Чрез интегрирането на интелигентна M2M система за мониторинг и контрол
производителят придобива директен, постоянен
достъп до полеви аналитични данни относно своите
продукти. Тази информация може да се използва, за
да се гарантира, че производствените неизправности се коригират своевременно и за получаването на
ценна статистика относно използването на продукта.
Днес M2M устройствата в производствения сектор и във веригите за доставки в световен мащаб наброяват 71 милиона. Според анализаторите тази
цифра ще нарасне до 175 милиона до 2020 г.

Енергетика
Малко индустрии се трансформират толкова
бързо, колкото енергийният сектор. Сред причините
за това са все по-масовото навлизане на различни алтернативни източници на енергия, на нови технологии, различни наредби, променящи се ценови модели и
стремежът към създаването на интелигентни енергийни мрежи. В тези постоянно променящи се условия М2М решенията могат да предложат ефективно и икономически изгодно управление на натоварването и потреблението. Така например потребителите могат да намалят разходите си за енергия с
използването на интелигентни измервателни уреди.
Те не само отчитат изразходваната енергия, но също
така автоматизират комуникацията между комуналните услуги и потребителите. Оборудвани с малки компютри и клетъчен модул, те анализират употребата, резюмират ценовата информация и насочват
натоварванията към периоди на ниска употреба,
когато е възможно. Потребителите получават данни в реално време относно това кога и къде използват енергия и на каква цена. С M2M приложенията
доставчиците на енергийни комунални услуги вече
могат да контролират активите си от всяка точка
и да използват автоматизация за бързо адаптиране
към промените в търсенето и предлагането на енергия. М2М комуникацията се внедрява бързо с помощта на клетъчни технологии; предлага интелигентно
икономически изгодно отчитане; оптимизирано производство и търговия на енергия; своевременно отчитане на грешки за подобряване на качеството на
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услугите; откриване на загуби по мрежата и кражби.
Интелигентните енергийни мрежи използват M2M
решения, за да реагират незабавно на критични събития като неочаквани пикове или спадове в мрежата
при интегрирането на възобновяеми енергийни ресурси. Автоматизираното взаимодействие на споделяне на натоварване и интелигентното измерване генерира огромно количество информация, с която
може да се рационализират мрежите, да се намалят
разходите и да се създаде по-надеждна доставка на
енергия. Това носи редица ползи за потребителите,
доставчиците на енергия и операторите на електроразпределителните системи: динамично ценообразуване на базата на търсене и предлагане; мониторинг на търсенето и предлагането в реално време; автоматизирани реакции към промени в търсенето и предлагането и др.

Логистика и транспорт
Управлението на автопарка и засичането и проследяването на превозни средства или други активи с
висока стойност са основните области на приложение на M2M през последните години. Мониторингът
на цели вериги за доставка вече е често срещано явление и повечето големи предприятия оценяват добавената стойност, която M2M решенията предоставят на техните логистични процеси и обслужването на клиентите. Освен това M2M-съвместимите предложения стават все по-достъпни за малките
и средните предприятия.
В рамките на автомобилната индустрия интегрираните услуги могат да предоставят набор от
различни функции и възможности. За леките автомобили към момента има редица приложения, свързани
с M2M комуникации или телематика. Сред тях са
системите eCall (в случай на катастрофа системата автоматично изпраща сигнал до най-близкия авариен център); bCall (при повреда в автомобила диагностичната система автоматично извлича и предава данни за техническото състояние на автомобила
до сервизен център); проследяване на откраднато
превозно средство; инфотейнмънт (поточно излъчване на радио, актуализиране на карти, сърфиране в
интернет) и др.
Европейският пазар за управление на автопарковете е в период на растеж, който ще продължи няколко години. Броят на системите за управление на
превозни средства в активна употреба се прогнозира да нарасне от 2 милиона броя в края на 2010 г. до
5 милиона през 2015 г.
В допълнение към това, стартиран в Европейския
съюз ITS план за действие посочва редица цели за
активиране на различни решения в рамките на транспортния сектор, в които М2М играе важна роля. Сред
ключовите от тях са предоставяне на оперативно
съвместими (в рамките на ЕС и между различни
транспортни системи) решения за намаляване на
задръстванията, жертвите в трафика и CO2 емисиите чрез използването на интелигентни транспортни системи и др.
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АББ избира
Улрих Шписхофер за
Главен изпълнителен директор
Ðúêîâîäèòåëÿò íà îòäåëà ïî Àâòîìàòèçàöèÿ íà äèñêðåòíèòå ïðîöåñè è
åëåêòðîçàäâèæâàíèÿ çàåìà ïîñòà íà Äæî Õîãàí íà 15 ñåïòåìâðè
Бордът на директорите на АББ единодушно назначи Улрих Шписхофер, ръководител на отдела по Автоматизация
на дискретните процеси и електрозадвижвания (DM) на АББ, за главен изпълнителен директор. Той наследи Джо Хоган в тази роля чрез плавен преход на 15
септември 2013 г. Хоган ще продължи работата си в АББ още няколко месеца в
ролята на Старши съветник към Борда
на директорите.
Шписхофер се присъединява към Изпълнителния комитет на АББ през 2005
година и бива избран да отговаря за отдела по Автоматизация на дискретните процеси и електрозадвижвания през
2009 г. Под негово ръководство е постигнато удвояване на приходите на отдела чрез органични и неорганични средства, както и интегрирането на Балдор
- най-голямата компания, придобита от
АББ досега. Той успява да увеличи маржовете на печалба и да подпомогне печелившия растеж и безкомпромисното
изпълнение на всички дейности, свързани с двигатели и задвижвания.
"АББ е изградила силна база от таланти: изключително щастлив съм, че новият Изпълнителен директор идва от
вътрешността на компанията и притежава солиден опит и задълбочени познания за портфолиото на АББ," сподели
председателят на борда на директорите на АББ Хубертус Фон Грюнберг. "Улрих изигра ключова роля в оформянето и
въвеждането на стратегията на АББ, а
интегрирането на Балдор се откроява
като златен стандарт в успешните големи придобивания."
Шписхофер е инициирал и други дейности по бизнес разширяване в отдела
по Автоматизация на дискретните процеси и електрозадвижвания на база на
органичен растеж и придобивания. Тези
дейности спомогнаха отделът по Автоматизация на дискретните процеси и
електрозадвижвания (DM) да се разрасне по-бързо от пазара и да се разшири в
нови бизнес дейности като мобилни и
безжични комуникации и непрекъсваеми
токозахранващи устройства (UPS), както и за по-доброто балансиране на биз-
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неса в географско отношение. Планираното придобиване на Power-One би превърнало АББ във водещ световен доставчик на соларни инвертори. Наследникът
на поста му в отдела по Автоматизация на дискретните процеси и електрозадвижвания (DM) ще бъде оповестен
своевременно.
Главният изпълнителен директор
Джо Хоган каза: "Улрих свърши отлична работа в отдела по Автоматизация
на дискретните процеси и електрозадвижвания въз основа на солидните си
знания и опит, придобити през многото успешни години в АББ и извън нея.
Чрез значителния му принос и екипно
ориентирано съдействие, нашата
средносрочна стратегия постигна невероятен напредък."
Преди да оглави отдела по Автоматизация на дискретните процеси и електрозадвижвания, Шписхофер е отговарял
за корпоративното развитие, разработването и въвеждането на водещи стратегии в производството на енергетично и автоматизирано оборудване на АББ,
в тясно сътрудничество с всички екипи
на АББ. Това е включвало предначертания план на АББ за сливания и придобивания, както и сформирането на подразделението за технологични предприятия на АББ. В тази своя роля той успява да подсили отличното изпълнение на
работата и процесите по снабдяването,
поставяйки основите за програмата за
намаляване на разходите, изпълнявана
през последните няколко години на глобална икономическа криза.
"Вълнувам се от възможността да
ръководя АББ и да обслужвам нашите
клиенти, продължавайки успеха на Джо",
сподели Шписхофер. "Очаквам с нетърпение да продължа съвместната си работа с всички мои колеги от Изпълнителния комитет и целия екип на АББ.
Заедно ние ще продължим да стимулираме печеливш растеж и безкомпромисно
изпълнение за компанията."

A.T. Kearney management consultants, където е изградил успешни консултантски дейности към различни индустрии,
включително петрол и газ, битовия сектор, телекомуникации и автомобилна
индустрия - в Европа, Азия и Америките. Той притежава магистърска степен
по Бизнес администрация и инженеринг,
както и докторска степен по Икономика - и двете от университета в Щутгарт, Германия.
AББ е лидер в технологиите за производството на енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови и промишлени клиенти
да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Концернът АББ има свои компании в над 100 страни в света и повече
от 145000 служители.

От 1 юни 2013 АББ в България и Румъния също имат нови регионални мениджъри.
За България - Екехард Нойрайтер, а
за Румъния - Томасз Волановски, които
наследиха г-н Петер Симон, който се
пенсионира след дълга и блестяща кариера в концерна АББ.

Преди да се присъедини към АББ,
Шписхофер е работил 3 години в Roland
Berger Strategy Consultants и 11 години в
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Тенденции при
силовите компоненти
за електромобили
E

Андреас Манглер

лектромобилността е сред от
основните движещи сили за разработката на нови компоненти и технологии. Тя поставя нови задачи пред
производителите на автомобили,
OEM компаниите и дистрибуторите
също са ключов фактор при тяхното решаване.
Към силовите електронни системи, използвани в електрическите и
хибридните автомобили, спадат освен самото задвижване също и системата за управление на акумулаторите. Основна роля тук играе инверторната технология, реализираща
управлението на големи токове и
напрежения при ускорение и рекуперация. Сред главните цели на повечето разработки е увеличаването на
ефективността и експлоатационния
срок на системата при колкото е
възможно по-ниски общи разходи.
Тези фактори често са в противоре-
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чие, понеже високите честоти на
комутация в инверторите се
съпътстват от високи температури на преходите, които съкращават
живота на мощните полупроводникови елементи.
Тук могат да помогнат компоненти с малки комутационни загуби
като базирани на силициев карбид
(SiC) IGBT, осигуряващи по-голяма

септември 2013

енергийна плътност и компактна
конструкция, както и по-ниски изисквания към управлението на температурния режим. Те имат значително по-малки паразитни капацитети
в сравнение с традиционните силициеви мощни прибори и вследствие
на това имат по-малки комутационни загуби, генерират по-малко топлина и осигуряват по-силен ток на
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единица площ. "По-стабилният" материал издържа на по-високи температури с по-ниски съпротивления
в отпушено състояние и поради
това се постигат по-високи честоти на комутация при по-малко загряване.
Понастоящем Rohm произвежда
първите серийни SiC IGBT и съответните диоди. Тези силови компоненти, реализирани чрез технология,
използваща силициев карбид, са с
85% по-малки комутационни загуби
в сравнение със силициевите IGBT с
един защитен диод. Поради по-малката отделена топлина, въпреки поголямата енергийна плътност, се
удължава животът на компонентите, а оттук и на цялата система,
което е решаващ за електрическите транспортни средства показател. Електронна система за управление на двигателя, която би трябвало да се смени след десет години,
би била неприемлива за крайния потребител.
В момента обаче пазарът не е
готов да плати високата цена на SiC
IGBT. Освен това приложението им
променя в значителна степен и профила на изискванията за бързодействие на драйверните модули и пасивните елементи на схемите, както и изискванията за електромагнитна съвместимост. Докато цената на SiC IGBT не стане пазарно приемлива, решението е да не се излиза
извън безопасната работна област
(SOA) на компонентите, трябва да
се избягват високите температури
и по този начин да се гарантира
дълъг срок на експлоатация на целия
електронен модул.
Електромобилността изисква
също изцяло нови подходи при монтажа. Производителят Bosch
Semiconductor разработи първите
IGBT, при които мощните контакти
не трябва да се завинтват, а могат да се заваряват. Понеже контактните съединения към чипа са реализирани без проводници, IGBT е значително по-устойчив на вибрации.
Надеждността се увеличава и поради отсъствието на натоварване
от въртящия момент при завинтването. Заварените връзки отвеждат топлината по-ефективно чрез
главния съединител, което допълнително увеличава надеждността и
срока на експлоатация на системата, съответно позволява по-високи
работни честоти. Освен това може
да бъде постигната по-компактна
конструкция в сравнение с корпуси-
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те на модули, които се завинтват.
Допълнително предимство е и
фактът, че цялата система може да
се произвежда по-ефективно, понеже контактите се осъществяват
фабрично.

Системите за съхранение
на енергия
Основните цели при разработката на нови акумулатори на енергия
са високата енергийна плътност,
монтажът при оптимално управление на температурния режим и малкото тегло. Една интересна алтернатива на акумулаторите или системите само с горивни клетки е комбинацията на тези широко използвани компоненти с двуслойни кондензатори, разработвани от Maxwell. Те
превъзхождат акумулаторите почти по всички характеристики, като
единственото изключение е енергийната плътност. Поради това те не
могат да бъдат използвани като
единствен акумулатор на енергия за
задвижване. Обаче способността им
за бързо натрупване и отдаване на
голямо количество енергия ги прави
идеално допълнение за квазипаралелна работа с класическите акумулатори. При пътуване акумулаторът или
двигателят с вътрешно горене подават постоянно средно количество
енергия. Пиковите мощности при ускорение и спиране се отдават (или
съответно поемат) за кратко време от кондензаторите. По този
начин се намалява броят цикли на зареждане на акумулаторите, което
увеличава техния живот. Освен това
двуслойните кондензатори допринасят за по-добрата обща ефективност и забележителното ускорение
на електрическите и хибридните автомобили.
Известно е, че оптималното решение никога не зависи само от един
компонент, а от точното съгласуване на всички компоненти. Затова е
важно винаги да се анализира и оценява общото решение – както от
техническа гледна точка, така и от
гледна точка на разходите и ползите. Пасивните и електромеханичните компоненти често са също толкова важни и имат също висок дял в
себестойността като полупроводниковите. Дистрибуторите, разполагащи с широка гама от компоненти, осигуряващи адекватно технологично и пазарно ноу-хау и силна позиция на автомобилния пазар са мощен
партньор в съревнованието за електрическа мобилност.
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Индустриални щепсели
и контакти серия OPTIMA
Òåõíè÷åñêè è ôóíêöèîíàëíè ïîäîáðåíèÿ â íîâîòî ïîêîëåíèå ùåïñåëíè ñúåäèíåíèÿ íà SCAME
Фирма Ехнатон, официален дистрибутор на
водещия италиански производител SCAME, представя на българския пазар серия OPTIMA - ново
поколение щепселни съединения с подобрени технически характеристики и бърза система за опроводяване. Освен изделията с винтови клеми,
фирма SCAME предлага и новите версии с пружинно свързване, както и "insulating piercing" технологията, позволяваща едновременно премахване
на изолацията и стягане на проводника в гнездото. По този начин времето за монтаж се намалява с повече от 20%.

Винтова технология

Пружинна технология

Insulating piersing технология

В 16 А контакти е монтиран защитен "SAFE-IN"
механизъм. Допълнителната пластина затваря
входа на контактните гнезда, което дава повече

сигурност и защита от случайни злополуки. Серията се предлага във варианти от 16 А, 32 А, 63 А и
125 А със степен на защита IP44 и IP67, съответно
за вграждане или стенен монтаж.
Нов аксесоар е защитната капачка за щепселите, която защитава от замърсяване и повреда.
SCAME инвестира и в дизайна на продуктите от
серия Оптима, като освен в стандартния бял корпус, те се предлагат в черно и в прозрачен цвят.
Това е подходящо решение за концертни зали, театри, изложби и къмпинги.

Водо- и прахозащитени контакти и
ключове серия РROTECTA
Контактите от серията РROTECTA осигуряват
изключителна надеждност със степента си на защита IP66 при включен щепсел. Произведени са
от специален материал, устойчив на удар, химикали и UV лъчения. Сред останалите им характеристики са номинален ток 16 А, работна температура от -20 оС до +60 оС, тест за негоримост:
+850 оС. Контактите са снабдени с прозрачен капак и притежават възможност за вграждане или
външен монтаж.
Серията
предлага и широка гама ключове с IP66, постигната с инжектирането
на специална
изолираща мембрана под капака на ключа.
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Реверсивен 3-фазен щепсел

Индустриален контакт с шуко контакт

Друга новост са реверсивните 3-фазни щепсели
и контакти, при които смяната на фазите се извършва само с едно завъртане с отверката.
Новата комбинация на индустриален контакт
с шуко контакт в един корпус е идеалното компактно решение за използване в обществените зони.
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Защита
на силови
трансформатори
Част 4. Технологични защити, особености на защитите
на малки трансформатори.

В брой 4/2013 на списание Инженеринг ревю бяха разгледани защитите от вътрешни земни съединения, газовите защити и защитите
от външни повреди и претоварване. В този брой поредицата от статии приключва с представяне на технологичните защити и специфичните особености на защитите на малки трансформатори.

Технологични защити на
трансформатори
В тази група, освен газовите защити, които са основни защити от
вътрешни повреди (вж. Инженеринг
ревю бр. 4/2013), попадат и изброените по-долу неелектрически защи-
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ти.
Термична защита. Датчиците на
термичната защита се поставят в
местата, където се очакват найвисоките локални температури в
трансформатора. При маслените
трансформатори достатъчна точ-

ност може да се постигне с измерване на температурата в горните
слоеве на маслото в казана. Защитата може да се осъществи както с
електроконтактни термометри,
така и с термосъпротивителни датчици, свързани към преобразуватели
с релейни изходи. Прецизността на
защитата се повишава, когато се
монтират термосъпротивителни
датчици в контакт със самите намотки в местата, където се очаква
най-голямо прегряване. При сухите
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трансформатори това е единственият приложим метод.
Термичната защита обикновено
се настройва да действа на две
степени, с два прага на задействане
– сигнал и изключване. При малките
маслени трансформатори обикновено не се предвижда термична защита, а само термометър, монтиран
в джоб върху капака на казана.
Защита от понижено ниво на
маслото. Това са различни видове
поплавкови датчици. При големите
трансформатори се предвиждат две
степени – сигнал и изключване. При
малките трансформатори обикновено има само указател за визуален
контрол на нивото на маслото.
Комбинираните блокове от типа
GRPT (Gaseous Release, Pressure,
Temperature), които включват релета за налягане, за ниво и за температура на маслото с по една или по две
степени, предлагани за херметичните маслени трансформатори, бяха
разгледани по-горе.
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Защити към охладителните системи на трансформаторите. Управлението на принудителното охлаждане на по-големи трансформатори може да бъде стъпално в зависимост от температурата на маслото и/или тока на товара. Управлението може да се осъществява от
отделна релейно-контакторна схема
или цифров контролер с отделни
датчици за температура. Има цифрови защити, които съвместяват и
тази функция.
При всички случаи се предвижда
сигнализация в случай на неизправност на охладителната система.
Където е приложимо, може да бъде
предвидено и автоматично разтоварване до нива, допустими за работа на трансформатора без принудително охлаждане.
Защити към стъпалните регулатори под напрежение. Системите за управление на стъпалните
регулатори осъществяват сигнализация в случай на неизправност и

преди всичко в случай на оставане
на регулаторите на трите фази на
различни стъпала, което поражда
несиметрия на напреженията и токовете.

Защити на малки
трансформатори
Трансформатори, оборудвани с
прекъсвачи откъм захранващата
страна. Обикновено това е случаят
с малки трансформатори, захранващи електроснабдителни мрежи на
предприятия и търговски обекти,
трансформатори за собствени нужди и др. По-евтина алтернатива на
диференциалната защита като защита от вътрешни повреди е токовата отсечка (функция 50) – токова защита с фиксиран праг и мигновено действие. Свързва се откъм
страната на захранването чрез
токови трансформатори за всяка
фаза, свързани в звезда. От съображения за резервиране действа върху
прекъсвачите и на захранващата, и
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на страната на товара.
Токовата отсечка трябва да се
„отстрои“ от тока на намагнитване при включване на трансформатора. Типични стойности за прага на
сработване са 140-200% от номиналния ток. Същевременно защитата
трябва да има такава чувствителност, че да покрива със запас минимално двуфазно късо съединение на
изводите на трансформатора
откъм страната на товара. При
невъзможност да се постигне едновременно нужната чувствителност и
„отстройването“ от намагнитващия ток, може да се наложи да се
използват релета с блокировка по 2ри хармоник.
Обикновено токовата отсечка се
комбинира с токови защити от
външно късо съединение и от претоварване от двете страни на трансформатора. При наличие на прекъсвач
откъм страната на захранването и
независим източник на оперативно
захранване, маслените трансформа-
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тори могат да се оборудват с газова защита, действаща на изключване. Наредба 3 изисква газова защита
за всички трансформатори над 400
kVA и я препоръчва и за по-малки
трансформатори, като там, където
не е наличен прекъсвач, газовата защита трябва да действа „на сигнал“.
За сухите трансформатори е важно
да се предвиди термична защита,
доколкото прегряването може да
има разрушителни последствия за
изолацията.
Защита с високоволтови стопяеми предпазители. Това е много разпространен метод, използван за
малки понижаващи трансформатори,
особено в обществените електроразпределителни мрежи. Предимствата му са евтина, надеждна и
бързодействаща защита от
вътрешни и външни къси съединения,
без необходимост от оперативно
захранване.
Същността на метода се
състои в монтиране на стопяеми

предпазители откъм страната на
захранването, която в случая е
страната средно напрежение. Наймалкото от съображения за оперативно удобство и възможност за
обезопасяване е необходимо монтирането на товаров прекъсвач пред
стопяемите предпазители, или пък
да бъде използван товаров
прекъсвач с монтирани в самия него
стопяеми предпазители. Товаровият прекъсвач при тези решения се
избира така, че да може да изключва максималния работен ток на
трансформатора.
При използването на предпазители трябва да се имат предвид техните особености. На фигура 1 е показана характеристиката на стопяем предпазител с характерните й
зони. Всеки предпазител се характеризира с номиналния си ток. Това е
максималния ток, при който предпазителят може да работи неограничено дълго време. Надясно от номиналния ток на фигурата започва зо-
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разрушаване както на самия него, така и на неговата основа или на товаровия
прекъсвач. Отляво тази
зона е ограничена от тока
на стопяване. В диапазона
между тока на стопяване и
тока на прекъсване се намира зона, в която се стига до
стопяване на вложката, но
не и до прекъсване на дъгата (non-breaking zone). В резултат се стига до много
тежки повреди и пожари.
По-точно казано, изобразената характеристика представя предпазител от т.
нар. back-up категория,
Фиг. 1. Характеристика на стопяем предпазисъгласно определенията на
тел.
стандарт IEC-282. При
ната на прегряване (overheating предпазителите от категория „full
zone). Това е диапазонът от токо- range“, които обаче са по-скъпи, зове, при който вложката на предпа- ната на неизключване не съществузителя не се топи, но се получава ва – при всички случаи, в които се
недопустимо прегряване на предпа- достига до стопяване, има надеждзителя, което води до постепенно но изключване на дъгата.
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Следователно, предпазителите
следва да бъдат избирани така, че
да се избегне работа в двете „забранени“ зони – тази на прегряването и тази на неизключването. Поради това номиналният ток на
предпазителя се избира да бъде 1,4
пъти по-голям от максималния работен ток на трансформатора,
като под това се разбира токът
на максималното очаквано (и допустимо за трансформатора) претоварване в работен режим. Така
всички очаквани продължителни
токове остават в разрешената
зона на несработване на предпазителя, а късите съединения се очаква да имат ток, намиращ се в зоната на изключване.
Естествено, както и при всички
комутационни апарати и тоководещи части, при избора на предпазители също се вземат предвид номиналното напрежение и максималният
ток на късо съединение през устройството.
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Вижда се също така, че при така
изложения принцип на избор, предпазителите не могат да служат като
защита от претоварване. В качеството на такава се използват вградените в прекъсвачи ниско напрежение откъм страната на товара времезависими токови защити. Тези
защити същевременно служат като
резервни защити на изходящите линии, а така също и като резервиране
на предпазителите високо напрежение при къси съединения на страна
ниско напрежение. Препоръчително е
характеристиките им да бъдат
съгласувани с характеристиките на
предпазителите на страна високо
напрежение, въпреки че при задействане било на едната, било на другата защита се губи захранването
на всички консуматори на трансформатора. Съгласуването (осигуряване
на селективност) е по-важно в случаи, когато ползвателят/операторът на уредба НН няма достъп до
предпазителите високо напрежение.
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Много важно е също така съгласуването на защитата на прекъсвача
ниско напрежение със защитите на
изходящите линии, тъй като в този
случай селективното действие предотвратява загуба на захранването
на всички консуматори при повреда
на само една изходяща линия. Особено лесно съгласуване се получава при
използване на стопяеми предпазители за защита на изходящите линии,
тъй като в случай на късо съединение тяхното действие е по-бързо от
това на общия автоматичен
прекъсвач на шини ниско напрежение.
Решението със защита със стопяеми предпазители и товаров
прекъсвач на страна високо напрежение има следните два основни недостатъка:
l Защитата не покрива някои
вътрешни повреди, като междувиткови съединения, които се развиват
постепенно, а токовете на повредата нарастват бавно, преминавайки
и през забранената зона на предпа-

зителите, което е предпоставка за
разрушаване на предпазителите и
товаровия прекъсвач, и дори пожар.
Ето защо е добре и малките трансформатори да бъдат снабдявани с
газови защити, които обаче в случая
могат да действат само „на сигнал“.
l Предпазителите имат доста
голям толеранс на характеристиките си, така че нормално в случай на
късо съединение един от трите предпазителя изключва първи. Тъй като
от това захранването на късото
съединение се намалява, токът става по-малък и останалите два предпазителя могат да останат доста
дълго време без да сработят. При
трансформатор в схема на свързване триъгълник-звезда, отпадането на
напрежението на една от фазите на
страна високо напрежение довежда
до понижаване на напрежението на
две от фазите на страна ниско напрежение. Оставането в такъв режим на работа може да бъде много
вредно за някои консуматори, особе-
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но за електродвигателите.
Поради изброените недостатъци
това решение намира все по-малко
приложение. Вместо това, широка
популярност има така наречената
комбинация предпазители – товаров
прекъсвач, при която има механизъм,
който изключва автоматично товаровия прекъсвач при задействане на
кой да е от предпазителите. Много
разпространени са КРУ, снабдени с
такава комбинация.
Автоматичното изключване елиминира опасността от оставане на
консуматорите в непълнофазен режим. Също така могат да се използват предпазители от категорията
„back-up“, тъй като при задействане
на предпазителя в зоната на неизключване също се предизвиква изключване на товаровия прекъсвач. Така
забраненият диапазон от токове се
редуцира само до зоната на прегряване.
Докато при съгласуването на самите предпазители по номинален
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ток на трансформатора остава в
сила същия принцип, както при защитата без автоматично изключване
на товаровия прекъсвач, критериите
за избор на самия товаров прекъсвач
са коренно различни. Това е така, тъй
като при комбинацията товаровият
прекъсвач трябва да е в състояние
да изключи много по-голям ток. Стандартът IEC 420 дефинира т. нар. ток
на трансфер. Характеристиките на
предпазителите и изключвателната
способност на товаровия прекъсвач
се съгласуват така, че токове, помалки или равни на трансферния ток,
да се изключват първо от предпазителя на една от фазите, а след това
редуцираният след отпадането на
тази фаза ток да бъде изключен от
товаровия прекъсвач. Токове, по-големи от трансферния ток, трябва да
предизвикат задействане и на трите предпазителя за време, по-малко
от времето на сработване на изключвателния механизъм. Стандартът предлага методика за изчис-

ляване на трансферния ток в зависимост от наклона на характеристиката на предпазителя и времето за
сработване на изключващия механизъм. На практика, при проектиране и специфициране на комбинации не
се налага извършване на такива изчисления, тъй като производителите предлагат таблици за съгласуване.
Що се отнася до риска от работа
на предпазителите в забранения
диапазон на прегряване, в резултат
от бавно развиваща се вътрешна
повреда или по друга непредвидена
причина, има комбинации с вградени
термични изключватели, които изключват товаровия прекъсвач при
повишаване на температурата на
неговите тоководещи части над
определена стойност.
Предлагат се също така и независими електромагнитни изключватели, които могат да се управляват от
газова, термична или друга допълнителна електрическа защита (напри-
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Фиг. 2. Съгласуване на комбинация
стопяем предпазител - товаров
прекъсвач с независима електрическа защита.

мер от земно съединение). С тяхна
помощ може да се постигне повишена надеждност на защитата на
трансформатора на приемлива цена.
При наличието на такава допълнителна електрическа защита от късо
съединение изключвателната способ-
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ност на товаровия прекъсвач трябва също така да бъде по-голяма от
стойността на т. нар. take over ток.
Това е границата, до която се очаква да сработи външната защита, а
над нея - стопяемите предпазители
(вж. фигура 2).

Защита със стопяеми предпазители не трябва да се използва за
паралелно работещи трансформатори. Ако двата трансформатора се
защитават от отделни предпазители или комбинации, след изключване
на един от тях в резултат от
вътрешно късо съединение повредата ще продължи да бъде захранвана
от другия трансформатор през
шини ниско напрежение. Ако пък двата трансформатора имат обща защита с предпазители на страна високо напрежение, освен че при всяка
повреда ще бъдат изключвани и двата, предпазителите трябва да се
оразмерят за двойно по-голям работен ток. Така чувствителността се
намалява двойно и се увеличава
рискът от работа в забранените
диапазони на предпазителите. Надеждна и селективна защита на паралелно работещи трансформатори
се постига само с отделни защити
и прекъсвачи от двете страни на
всеки от трансформаторите.
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електроапаратура

Мълниите и пренапреженията
застрашават както материалния
свят, така и човешкия живот
Около два милиона мълнии годишно падат в една средноевропейска държава, а тенденциите са възходящи. Те
попадат както в безлюдни местности, така и в гъсто
населени райони и поставят в риск хора, сгради и техника. Само от пренапрежения щетите годишно възлизат на стотици милиони евро. Причина за това е и наличието на многобройни чувствителни електрически
уреди, които са неизменна част от нашето ежедневие.
А те са особено податливи на пренапрежения и трябва
да бъдат защитавани също толкова добре, колкото са
защитавани и самите сгради.
Според официалната статистика на метеорологичните институти над 1,5 милиарда са мълниите за година в световен мащаб. По 100 падат на всяка секунда някъде по света, а над 30 000 градуса по Целзий е
температурата на въздуха в канала на мълнията, чиято скорост на разряд е 300 км/с. 31% от всички електрически повреди са следствие на директни или индиректни попадения на мълнии. Застрахователните
фирми регистрират над 450 000 щети на година, предизвикани от пренапрежения.
Съвременната техника за управление е постоянно в
употреба и е неизменна част от нашето ежедневие. Затова животът ни е изцяло зависим от техническо оборудване, в което всяка година се ивестират милиони.
Такива са например и пожароизвестителните инсталации, чиято повреда би могла да застраши множество
животи. Попадането само на една мълния наблизо или
електрическо смущение са достатъчни, за да извадят
една такава система от строя. Подобен би бил случаят и с друга модерна техника, чието спиране би довело
до огромни материални загуби. Поради прекъсване например на призводствен процес, загуба на данни, ремонтни дейности и възможните от това системни грешки, които могат да доведат цели предприятия до несъстоятелност.
ОБО Беттерманн е сред най-опитните и реномирани
прозводители на системи за мълниезащита и защита
от пренапрежение в световен мащаб. Принципът на
мълниезащита в четири направления заляга в добре организираната система, която е единственaта ефективна защита.
1.На първо ниво в авангарда са уловителите на
ОБО, които успяват сигурно да прихванат мълнии в диапазона до 200 000 А, които биват отведени от отводителите в заземителната инсталация. Системите уловители и отводители на
ОБО предлагат разнообразни решения за почти
всяко приложение - от взривоопасни инсталации
за биогаз до високочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали.
С около 1500 различни продукта от различни материали ОБО разполага с точната система. Всички те са с
най-високо качество, отговарят на стандартите IEC
62305 (VDE 0185-305) и са изпитани според международните и европейски изпитателни критерии от поредицата IEC 62561 (VDE 0185-561). Комини, антени, въздуховоди и други съоръжения също могат да бъдат защите-
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ни чрез индивидуални отделно монтирани уловители.
Чрез т.нар. токоотводи уловителите се свързват, за
да може токът от мълнията канализирано да бъде отведен към заземителната инсталация.
2. Щом токът от мълнията достигне заземителите в заземителната инсталация, 50% от енергията се отвежда в земята. В същото време заземителните инсталации са свързващото звено
със защитните устройства, например пренапреженовите защити.

Според вида сграда се подбира и съответната заземителна инсталация. ОБО разполага с подходящите системи както за мълниезащитно заземяване, така и за
фундаментна заземителна инсталация. ОБО предлага
съответстваща на нормите заземителна система за
всеки вид монтаж с дълготрайна функционалност
•Сертифицирани според IEC 62561 (VDE 0185-561) елементи
•Решения за всички видове заземления: фундаментно,
с външен контур, дълбоко, равнинно
•Заземителни системи за всеки вид приложение и монтаж от мълниезащитно заземяване до изравняването на потенциала
3. Тук е и ролята на системите за изравняване на
потенциала. Системите за изравняване на потенциала служат за безопасно разпределяне на
енергията от мълнии, но в същото време предпазват хората и електрическите уреди в сградата.

Чрез тях другите 50% от енергията биват безопасно
разпределени в системата за изравняване на потенциала (вътрешна мълниезащита). По този начин не
може да се получи опасно възникване на искра. Преди
всичко е необходимо да бъдат предпазени електричес-
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ките уреди и техниката за пренос на данни. Изравняването на потенциала трябва да се осъществява във
всяка сграда според IEC 60364 (VDE 0100-534) съотв. IEC
62305 (VDE 0185-305). Това е задължително при всяка
нова инсталация или промяна на съществуваща. Изпълнителите на промишлени сгради са длъжни да се
съобразяват с изискванията за индустриална безопасност. ОБО предлага системи, съобразени с всички норми и изисквания. Чрез мрежовото изравняване на потенциала и свързване към металните елементи на
сградата, например към метални фасади и други се
осигурява максимална защита от разлики в потенциала и индуктивни свръзки.
4. Пренапреженията възникват при директни
или индиректни попадения на мълнии в системата или поради комутационни превключвания
в самата мрежа. Затова пренапреженовата защита не е само защита от мълнии, а и от свързани с преноса смущения.
Пренапреженовите защити осигуряват контролирано
изравняване на потенциала в електрическата мрежа.
Те реагират още преди изолацията на електрическите
и електронните уреди да бъде повредена от пренапрежение. Всички пренапреженови защити на ОБО се подлагат на изпитания в специализирания "BET- център"
на фирмата в съответствие с нормите и разполагат с
петгодишна гаранция. Дългата поредица от международни сертификационни означения говори за високото
качество на продуктите.
Постоянната ориентация на ОБО Беттерманн към желанията и изискванията на клиентите, както и близкото сътрудничество, са основен приоритет. Служителите на ОБО са на разположение за съдействие при
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въпроси за продуктите, за монтажа или при необходимост за съдействие при проектирането във всяка фаза
и раздел на процеса. Оптимизираните процеси и прецизната логистика допринасят за това продуктите на
ОБО да са навсякъде по света в точното време и на точното място. Това прави ОБО Беттерманн най-надежден партньор с висока компетентност, гарантирано
качество и дългогодишен опит.

e-mail: office@obo.bg, www.obo-bettermann.com
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Радиографски методи
за безразрушителен
контрол - цифрова
радиография
Р

адиографичният метод е един
от основните и най-широко прилагани в практиката методи за безразрушителен контрол. Използва се за
откриване на вътрешни несъвършенства в различни продукти при
производство и/или експлоатация.
Методът има над 100-годишна история, като за този период иновациите се внедряват сравнително бавно
и методът се характеризира с консервативно развитие. Като основно
предимство на конвенционалната радиография с филми обикновено се посочва универсалността. Прилагането на метода не зависи от формата на обекта и мястото на пролъчване. Характеризира се с добри технологични възможности за откриване
на индикации за несъвършенства,
стабилни информационни носители радиограми, а индикациите в двумерно изображение са адекватни по форма на сечението на несъвършенствата. Също така за извършването на
основните операции не се изисква висока квалификация и опит. Като основни недостатъци на метода обикновено се посочват: ниската му производителност, фактът, че използването му застрашава околната
среда. Методът е сравнително скъп,
трудно открива пукнатини и несплавявания, изискващ повече време за получаване на изображението и е типичен пример за прекъснат процес с
много ръчен труд и сложна логистика. Възможната алтернатива на конвенционалната радиография, радиоскопията позволява получаването на
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сравнително по-качествено изображение в реално време, намаляване на
разходите, но също се характеризира с някои недостатъци.
Бързото развитие радиографията
през последните двадесет години,
обаче позволи въвеждането на редица иновации, които предизвикаха
революционни изменения в процесите за контрол без разрушаване на
несъвършенства с радиационните
методи. В последните няколко години все по-често използвана е дигиталната радиография, работеща не
с технически филм, а с детектори,
подходящи за цифровизация на аналоговите сигнали.

Дигитални методи за
радиография
Създаваното изображение при дигиталната радиография е подобно на
изображението получавано с конвенционалната радиография. Степента
на прозрачност (оптическата плътност) на радиограмата от филмовата радиография при дигиталната
радиография се възприема като нюанси на сив цвят в черно-бяло изображение, т.е. физическото възприятие е еднакво. По отношение на
контрастна чувствителност и разделителна способност, качеството
постигнато с финозърнести сребърни филми все още не е достигната.
Сред предимствата на дигиталната
радиография са по-малки експозиции,
по-малки разходи за консумативи,
условия за архивиране на изображението.
При дигиталната радиография
аналоговият сигнал, който може да
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бъде рентгеново и гама лъчение, или
преобразувано светлинно лъчение, се
измерва по точки чрез сканиране и
се цифровизира в много дискретни
нива на "сивия цвят". При 16 бита и
50 микрона резолюция на скенера
могат да се получат приблизително
65 000 нива на сивия цвят.
Изображението се формира от
милиони точки (пиксели) със съответните нива на сивия цвят. Контрастната чувствителност зависи
от дискретизацията (броя на битовете), а разделителната способност
– от размерите и броя на пикселите. Преобразуването на аналоговите сигнали в цифрови е или в самия
детектор или в преобразувателни
устройства (конвертори).
Използването на цифрово преобразувателното устройство спомага
за създаването на подходящи условия
за съхранение и архивиране и за подобряване на изображението върху
компютърния дисплей.

Компютърна радиография
Компютърната радиография се
счита за подходяща алтернативна на
филмовата радиография. Детекторът е слой от финозърнест фосфор, нанесен на полугъвкава основа –
плака. Подобно на филмовата радиография, изображението не се създава
директно, а чрез междинна фаза –
скрито (латентно) изображение.
Скритото изображение се създава в резултат на йонизиращото действие на преминаващото през контролирания обект рентгеново или
гама лъчение. Подобно на филмовата
радиография втората фаза от про-
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цеса е позната като проявяване.
Препоръчително е проявяването на
експонираната плака да е в рамките
на няколко дни след експонацията, в
противен случай част от информацията се губи.
При внимателна употреба плаките могат да се използват хиляди
пъти (има случаи до 8000 пъти). По
време на експонацията те се поставят в касети, чиято функция е същата както при филмовата радиография. За отбелязване е, че детекторите за тази технология са по-чувствителни към разсеяното лъчение
в сравнение с филмите.
Като предимства на компютърната радиография могат да се посочат
бързото получаване на изображение,
изключва се „мокра“ фотообработка,
не е необходимо използването на
негативоскопи, намалено облъчване
на персонала, голям обхват от дебелини, цифрова обработка на изображението и други.

Дигитална радиография с
детектори твърди плоски
панели
При дигиталната радиография с
детектори твърди плоски панели,
изображението се създава в почти
реално време, подобно на дигиталните фотокамери. Експонацията и формирането на изображението се случват едновременно. Използват се
същите детектори, каквито се прилагат и в съвременните радиоскопични системи. При тези детектори
границата между радиографичното и
радиоскопично изображение се размива.
Твърдите плоски панели се изпол-
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зват многократно. Техният експлоатационен живот зависи от дозовото натоварване - например познати
са такива, на които се дава пролъчена доза 500 Sv. Температурният диапазон, в който работят, е предимно +10o С до +35o С. Налице са и отделни разработки, които позволяват
работа при температура до -20o С.
Детектирането може да бъде
пряко или непряко, като по този признак детекторите се класифицират
в два типа. При прякото детектиране енергията на рентгеновото
лъчение директно се преобразува
чрез полупроводников материал
(аморфни метали, металоокисни полупроводници и др.) в цифрови сигнали. При непрякото детектиране има
междинно преобразуване на лъчението от сцинтилатор (CsJ) в светлина и последващо цифровизиране на
светлинните сигнали от фотодиодна система. Според геометричната
характеристика детекторите се
разделят на линейни и двумерни.
Използването на линейните детектори е свързано с наличие на
механично устройство, което да
осигурява относително движение
между обекта, от една страна, и
източника на лъчение и детектора
от друга страна. Сред основните им
приложения са устройствата за проверка на багажа в аерогарите. Получаваните линейни сигнали се преобразуват чрез компютър в двумерни
изображения.
При двумерните детектори не е
необходимо относително движение
на обекта и сканиране. Използваните в тях материали най-често са
металоокисни полупроводници и фо-

тодиодни системи в комбинация със
сцинтилатори.

Компютърна томография
(CR)
Компютърната томография е метод, при който в условията на относително движение между обекта, от
една страна, и източника на лъчение
и детектора (или детекторите), от
друга страна, обектът се пролъчва по
сечения с определена стъпка.
Пролъчването се извършва с тесен
насочен сноп рентгеново или гама
лъчение, като оптимални резултати
се получават с микрофокусна рентгенова тръба. При безразрушителният
контрол по-често срещано, в сравнение с медицината където пациентът
е неподвижен, е сканирането на
въртящ се обект по сечения с различна стъпка например 2o от 360o. Съответно при по-голям брой стъпки се
повишава качеството на получената
информация. Като детектори се използват както твърди, така и плоски панели. Детекторите регистрират интензитета на преминалото
през обекта лъчение във всяко едно
сечение и предават съответните
цифрови сигнали на компютър, който
преобразува големия брой двумерни
изображения в тримерно.
Разделителната способност зависи от размерите на пикселите на
детектора и от размера на фокусното петно на източника на лъчение.
Възможно е откриване на несъвършенства с размери до 025 микрона.
Редакцията благодари за любезното
съдействие и материали, предоставени от ст.н.с. инж. Иван Бъчваров.
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Българският пазар на оборудване
за цифрова радиография
Немалкото предимства на цифровата радиография я превръщат в предпочитан метод за радиографичен безразрушителен контрол в световен мащаб.
Технологията придобива все по-голяма популярност и у нас. За да покажем предлагането на българския пазар на оборудване за цифрова и компютърна радиография, се обърнахме към водещи фирми от областта. Предлагаме на вниманието ви водещи фирми, доставчици на уреди за цифрова радиография - НДТ
Продукти и системи и Трокуттест България, които поканихме да разкажат
за спецификите и най-новото в тяхната оферта. Представяме ви интервюта
с фирмите ГАМА и Контролтест, специалисти в предлагането на услугата
цифрова радиография, които приеха предложението ни да опишат използваната от тях апаратура и да ни разкажат за някои от най-интересните си обекти, в които са прилагали цифрова радиография.

НДТ Продукти и системи:
Дигитален скенер за
индустриална
радиография DXR250C-W
Преносимият детектор DXR 250CW съчетава богатия опит и експертиза на GE в медицинската и индустриалната радиография. Този нов цифров детектор е проектиран специално, за да отговори на високите изисквания на индустриалния радиографичен
контрол: намалено време за експониране и увеличаване на персоналната
безопасност; намалено време за заграждения в обекта за контрол за оптимизиран процес на безопасност; намалено време за настройка за максимална производителност.
Неговите предимства са: нов
Rhythm RT DR 5.x Acquire, който предлага допълнителна функционалност за
преносими безжични детектори и
дава възможност на операторите да
получават изображения в надежден
DICONDE формат; ново безжично
табло за улесняване на работата и
отстраняване на неизправности
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не, отчитане и архивиране е достъпно на DICONDE съвместима платформа (местен архив, бързи филтри,
измерване на дебелини на стени, генератори на отчети и т.н.) и адаптирано за работния процес и нужди
на отделния клиент.
Kлючови сегменти и приложни
области на детектора са: механичен
интегритет; дебелина на стени,
корозия, ерозия (без демонтиране на
изолацията); качество на заварени
съединения; качество на тръби и
тръбопроводи; топлообменници;
тръбопроводи.
Емил Ангелов, управител на
НДТ Продукти и системи

Трокуттест България:
Скенер в цифровата
радиография от
следващото поколение

Цифров детектор DXR 250C-W

включващо инструменти за определяне на връзките на детектора и за
мониторинг на съответните условия като силата на безжичния сигнал
или състоянието на батерията; нови
режими за получаване на изображения
като синхронизирана работа с импулсни рентгенови източници и намалено време за експониране до 120 сек,
което дава възможност на детектора да увеличи приложенията си.
Заедно с Rhythm Review 4.x цялото портфолио от модули за подобряване на изображения, администрира-

Трокуттест България представя
на българския пазар следващото поколение скенер в цифровата радиография, завършен през 2013 година, на
германския производител DURR NDT HD CR-35 NDT. Лидерското си място
затвърждава с функцията TreFoc ирисова диафрагма от 50 микрона, 25
микрона и единствените в света на
цифровата радиография 12,5 микрона.
Предоставя възможност за избор
между три фокуса в един скенер за
перфектен резултат с висока резолюция дори при работа с изотоп и
намалено време за експозиция. Моделът разполага с вграден цветен сензорен дисплей, който притежава висока разделителна способност от
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стандартите DICONDE, ASTM, EN и
ISO 9001.
Разбира се, тук е моментът, а и
не можем да пропуснем един от
първите инженери, приели новите
технологии - инж. Георги Петков от
ГАМА, Бургас.

ГАМА работи със система
HD-CR 35 NDT производство на DURR NDT

Инж. Георги Петков, ГАМА Бургас

800х480 пиксела с диагонал 4,3’’, вграден миникомпютър, SDHC карта до 34
GB за пренос на данни, W-LAN адаптор за връзка с интернет (предоставя възможност специалистът, който
разчита данните, да е на километри
от оператора), както и връзка чрез
Ethernet кабел. Автономното захранване с Li-Ion батерия прави скенера независима система, идеална за полеви
инспекции. Това е най-лекият пълноформатен скенер в света – 17,5 кг.
Дори с преносимия куфар и резервната батерия теглото му не надвишава 28 кг, което го прави удобен за
пренасяне дори и със самолет. Сертифициран от ВАМ, съвместим е със
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За изпълнение на радиографичен
безразрушителен контрол, ГАМА
предлага и използва система за компютърна радиография (CR) от средата на 2012 г. Системата, която
фирмата ни притежава, е преносим
модел за полево използване с висока
резолюция - HD-CR 35 NDT, производство на DURR NDT, Германия.
Влияние при избора ни оказа
фактът, че повече от 15 г. използваме друг тип техника от DURR - филмови процесори за обработка на индустриални рентгенови филми, които
са произведени 1985-1987 г. и досега
работят безотказно. Компанията
DURR е произвела и реализирала до
момента над 25 000 системи за цифрова радиография (CR), които работят във всички сфери на индустрията - в т.ч. авиация, атомна енергетика, нефтен и газов отрасли, както и
в областта на медицината, археологията и изобразителното изкуство.

Системата е напълно
портативна
С тегло 21 кг за скенера и преносима работна станция DELL Precision
M6600 Workstation. Може да бъде
разположена и обслужвана на закрита площ не повече от 2 m2 , вместо
нужните за филмовата радиография
„тъмно“ помещение за обработка на
филмите, снабдено с ВиК и отделно
помещение за оценяване. Ниската
енергийна консумация на системата
прави възможно захранването й от
обикновен автомобилен акумулатор
в продължение на повече от 20 часа.
В обичайната си практика разполагаме скенера в обикновен микробус VW Тransporter, къса база и то в проходното пространство между постоянно монтирани стелажи за апаратура по двата борда, което го
превръща в мобилна радиографична
лаборатория, с възможност за разполагане непосредствено до обекта на
клиента и която е в състояние веднага да даде оценка на състоянието
на проверяваните елементи.

Софтуер за обработка на
изображенията и измерване
на индикации
Софтуерът на системата предлага несравними в сравнение с филмовата технология възможности за обработка на дигиталните изображе-
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контролираните с една експонация дебелини на обекта,
вместо прилагането на многофилмови техники. Като
краен резултат получените CR-изображения са с качество
равно и по-високо от това при използване на филми.

Използват се гъвкави образни пластини

ния и за измерване на установени индикации в т.ч. и чрез
денситометриране, което прави лесно и бързо приложими както обичайните техники на контрол, така и такива като профилна радиография или измерване на корозионни/ерозионни промени в дебелини на стени на обекти
без нужда да бъде отстранявана топлинна изолация или
пълно разглобяване на съоръжението. Системата е сертифицирана от ВАМ (German Federal Institute for Materials
Research and Testing) за резолюция до 40 µm BSR и покрива
класове на качество на радиографичното изображение IP1
до IP6 с една образна пластина вместо използване на
различни класове филми при обичайната радиографична
практика. При това системата поддържа много широк
динамичен обхват на получаваните изображения - до
65500 степени на сивото, докато при обичайната филмова технология, този диапазон не надвишава 700. За
специалистите това означава много по-голям обхват на

Системата съкращава драстично времето за извършване на радиографичния контрол, както и разходите като цяло, тъй като се използват гъвкави образни
пластини за многократно използване, вместо скъпи консумативи - индустриални филми, съдържащи голямо количество сребро и с непрекъснато растящи цени, химикали и оборудване за обработката им и специални съоръжения за преглед на изображенията и оценка на дефектността на проверявания обект. Една пластина за CR се
изплаща след 120-140 експонации и при коректно манипулиране с нея остава годна след хиляди пъти използване. Намалява се времето за експониране, като за някои
от приложенията съкращаването е от 2 до над 20 пъти,
което предполага освен по-малко време, и по-ниско лъчево натоварване на персонала. Липсват мокри процеси за
обработка на филмите и нужда от ВиК снабдяване, което е важно особено при полево прилагане на метода в
зимни условия. От нашата практика с прилагане на CR,
времето за извършване на радиографичния контрол на
обекти на клиента се съкрати повече от два пъти. Липсва замърсяване на околната среда със силно токсични
химикали, използвани за обработка на филмите или средства за регламентираната им утилизация. Системата
предлага и несравними с филмовата техника възможности за обработка и подобряване, измерване, оценяване и
архивиране на получаваните дигитални изображения.
Клиентът получава като резултат, вместо огромно
количество филми, които трябва да съхранява на сухо и
тъмно място, един или няколко CD, в т.ч. и безплатен
софтуер за разглеждане на образите. Възможно е мрежово или чрез имейл предаване на данните, което прави
възможно например консултиране на резултатите с
експерт, намиращ се където и да е.
инж. Георги Петков - ръководител орган за контрол, ГАМА

Контролтест предлага най-съвременна
компютърна радиография с оборудване
на VMI
Ръководството на фирма Контролтест винаги е гледало напред във времето. Постоянно следи новостите в
областта на неразрушаващия контрол и се стреми да
ги въведе в своята дейност. Сред тях е дигиталната
радиография.
През последното десетилетие дигиталната радиография започна да навлиза динамично и все по-сериозно в
индустрията. Като нов метод привлече и нашето внимание. Единствената пречка пред въвеждането на дигиталната радиография в дейността ни бе подсигуряване на
средства за закупуване на апаратурата - необходима бе
сериозна сума за инвестицията. Имаше възможност финансирането да се извърши по някоя европейска програма,
но след преразглеждането им през май 2010 г. нашата
професия бе извадена от бенефициентите по програма
Конкурентоспособност. Писахме до Министерството на
икономиката, но резултат нямаше. Сдружението в областта не предприе никакви действия да се защитят фирмите от бранша и да се добавят към тези, които могат
да участват в реализирането на европейските програми.
Така един от важните сектори в икономиката, гарантиращ надеждната експлоатация на съоръженията, остана без възможност чрез европейски фондовете да
навакса технологичното изоставане, защото със собствени средства това е почти невъзможно.
След като не успяхме да обезпечим средства за оборуд-
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Дигитална рентгенография на Контролтест в проекта по консервация и реставрация на меча на Севт III

ване за дигитална радиография чрез
европейските фондове, започнахме да
търсим резерви за закупуване на апаратурата със собствени средства. И
така през ноември 2011 г. успяхме да
осъществим целта си и закупихме
оборудване за компютърна радиография от фирма VMI (Virtual Media Integration) - Pensacola, Florida, USA.

VMI – 5100 MS включва найновите цифрови технологии
Принципът на работа на новодоставеното оборудване при провеждане на радиографичен безразрушителен контрол (RT) елиминира необходимостта от използване на технически рентгенови филми от различни
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Дигитална рентгенография на Контролтест на сребърен наколенник с позлата
от Могиланската могила във Враца

класове като детектор на преминалото през контролирания обект лъчение и фотохимическата им обработка за получаване на изображение.
Всичко останало - радиографични
техники по отношение чувствителността на метода (класове А и В),
източници за пролъчване, схеми на
пролъчване и нормативи за оценка на
дефектността на контролирания
обект са идентични и за двата вида
детектори - филми и плаки за многократна употреба, покрити с финозърнест фосфор. След пролъчване,
плаките чрез специален лазерен скенер, наречен CR четец, се прочитат
и изображенията се дигитализират.

септември 2013

На този етап, изображението може
да се преглежда с помощта на специален софтуер, благодарение на който могат да бъдат коригирани увеличението, контраста, яркостта и
филтрирането.
Моделът на нашия уред VMI –
5100 MS, включва най-новите цифрови технологии, доставя пълно 16битово изображение с разделителна
способност 50 микрона, може да сканира плаки с размер 14х17 инча. Това
е система, която отговаря на найстрогите изисквания за качество на
изображението в промишлеността.

Изпълнихме редица интересни
и предизвикателни задачи
През изминалите почти две години изпълнихме доста и интересни, и
предизвикателни задачи. По-интересни обекти, в които сме прилагали
дигитална радиография, са свързани
с военната промишленост и археологията. Сред по-значимите проекти
са: Радиография на експонати от
Рогозенското съкровище; Радиография на метала, от който е направен
паметникът на Цар Освободител;
Радиография на канията на меча на
СЕВТ III; Радиография на ризници, фиали и други експонати.
Крум Алексиев,
управител на Контролтест
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Медни тръби
за отоплителни
инсталации
П
теми за отопление, климатизация, газификация.

ри изграждането на отоплителни инсталации е възможно използването на тръби от различни материали. Голямото разнообразие позволява за всеки конкретен случай да се избере тръба,
която да отговаря на съответните условия на експлоатация и
да осигурява надеждност и дълъг
експлоатационен срок. Безпроблемната работа на инсталацията до голяма степен зависи от
физико-механичните свойства и
качествата на тръбите и
присъединителни елементи.
Именно добрите физични и механични свойства на медта са сред
основните предпоставки медните тръби да са широко използвани и предпочитани от специалистите при изграждането на сис-
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Медта като материал

Медта е материал, характеризиращ се с много добри топло- и
електропроводими свойства. В некиселинна среда медта е неподатлива на корозия, а също така е мек
и много пластичен материал. В
процеса на експлоатация медта не
влошава своите качества и е устойчива на високи налягания. Тръбите
от мед се характеризират с дълъг
експлоатационен срок и осигуряват висока надеждност на инсталацията. Медта също така има и
много добри екологични характеристики. От една страна медта е
естествен и не застрашаващ природата материал, от друга - е метал, който лесно се преработва
чрез рециклиране.

Медните тръби, използвани в
отоплителните инсталации, се
произвеждат в съответствие със
стандарта БДС EN 1057. Съгласно
този стандарт за производството на медни тръби се използва
неокислена фосфорна мед, със
съдържание на мед минимум 99,9%.
Произведените в съответствие с
този стандарт тръби могат да
бъдат използвани за различен вид
отоплителни инсталации лъчисти, конвективни, за инсталации
на природен газ, течно гориво и
други.
Методите, които се използват
при изработка на тръбите, са основно изтегляне и пресоване. Предлагат се навити на рула или под
формата на пръти. Медните
тръби, предлагани навити на рула,
обикновено са с дължина от 25 до
50 метра и с диаметър от около 5
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докъм 22 милиметра. Дебелината
на стените съответно най-често
варира в диапазона от 0,5 докъм 1,5
милиметра. Тръбите, предлагани
под формата на пръти, обикновено са с дължина от 3 до 5 метра.
Те в повечето случаи са с диаметър
от около 6 докъм 133 милиметра и
дебелина на стената в диапазона
от 0,6 до 2,5 милиметра.

Особености на тръбите
На фона на сравнително малката дебелина на стената медните
тръби се характеризират с по-голяма устойчивост и работа при
по-големи работни налягания в
сравнение със стоманените
тръби. Способни са да издържат
на налягане от 200 до 400 атмосфери, при което заваръчните съединения не се разрушават. Те се
характеризират и с широк диапазон на работни температури,
като не губят своите качества.
Съответно, те не се влияят от

температурата на преминаващия
през тях топлоносител. Фактът,
че тръбите не реагират на ниски
температури, обуславя и възможността монтажните операции да
се извършват в условия на ниски
външни температури. Благодарение на високата пластичност на
метала медният тръбопровод при
замръзване на водата в него не се
напуква, а леко се разширява, а след
размразяването се възстановява
до изходно състояние.
Медните тръби се характеризират с високата пропускателна
способност, обусловена от абсолютно гладката вътрешна
повърхност. Тази тяхна способност се запазва през целия им експлоатационен срок поради неподатливостта им на корозия.
Въпреки това, често по вътрешната повърхност на медните
тръби допълнително се нанася
слой за защита на метала от корозия.

Поради високата пластичност
на медта медните тръби са лесно
податливи на обработка, което
улеснява придаването на необходимата форма при монтаж.
Често тръбите, предназначени
за отоплителни инсталации, се
покриват с външно полимерно покритие (от полиетилен или поливинилхлорид) с оглед на подобряване на техните свойства. Полимерното покритие намалява загубите
на топлина при транспортиране
на топла вода, възпрепятства
образуването на конденз при
транспортиране на студена вода,
защитава метала от драскотини
и други механични увреждания, а
също така понижава нивото на
шума. Покритието защитава
тръбата и от блуждаещи токове.
Използването на медни тръби с
полимерно покритие се препоръчва в случаите, при които се предвижда тръбите да се монтират в
стени.

ÏÐÎÌÈØËÅÍÀ ÀÐÌÀÒÓÐÀ
Ðàçâîéíà äåéíîñò
Ïðîèçâîäñòâî
Ïðîäàæáà
Ñåðâèç

ЛДМ България
784 София, ж.к. Младост 1, бл. 42, ет. 12, ап. 57
тел./ факс: 974 63 11, GSM: 0888 925 766
e-mail: ldm.bg@stark-net.net, e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com
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Изисквания при монтаж
При използването на медни
тръби за изграждане на отоплителни инсталации е добре да се
имат предвид специфични особености и изисквания към отоплителната система като цяло. Принципно медните тръби са трудно
съвместими с други материали,
поради което при изграждането на
инсталации с тях се препоръчва
използването на еднородни материали. От друга страна, при
присъединяването на медни тръби
в отоплителни системи отпадат
някои ограничения по отношение
на използваните методи за присъединяване, поради отсъствието на
кислород във водата. Стандартно
използван метод е капилярното
спояване с твърд и мек припой. Използва се и заваряване, както и
свързването посредством пресфитинги. Добре е да се има предвид,
че не се препоръчва използването
на освобождаем фитинг за тръби-
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те, ако те преминават през стена
или са покрити по друг начин. При
изграждането на отоплителните
системи се допуска използването
на стоманени и медни продукти,
като е възможно да не се спазва
"правилото за водния поток". Причината е, че при добре функционираща система газовете се изпаряват от водата, при което в системата няма разреден кислород. Добре е да се има предвид обаче, че не
се препоръчва медта и стоманата
или медта и алуминият да са в пряк
контакт. В противен случай това
маже да предизвика корозия. Препоръчително е при медно-алуминиевите връзки допълнително да се
предвиди месингов фитинг или никелиран месингов фитинг. По
възможност отоплителната система е добре да бъде затворена,
при което би се предотвратило
постъпването на кислород в нея.
Като предимство на медните
тръби се посочва възможността

им те да бъдат полагани в пода. В
случаите когато под пода се полагат медни тръби с полиетиленово
покритие, е добре да се има предвид, че правите участъци е необходимо да са с дължина не повече
от 5 m. Това ограничение е свързано с възможностите на полиетиленовите тръби да поемат топлинни разширения до около 5 m.
Медните тръби се смятат за
много подходящо решение и при изграждането на слънчеви инсталации за производство на топла вода.
Сред посочваните предимства е
добрата им топлопроводност, лесното присъединяване, добрата устойчивост на корозия вследствие
на атмосферни влияния и на влиянието на водата. При нормални експлоатационни условия срокът на
работа на медните тръби е над 40
г. При този дълъг срок тръбите на
практика не зависят от налягането и температурата на топлоносителя в мрежата.
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“DynaTemp CR-BS/BX"
Централно регулиране и управление в малки
и големи сгради: за по-голям комфорт и подобра енергийна ефективност
Чрез "DynaTemp CR-BS/BX"
Oventrop предлага модулна система за изграждане на автоматизация в сгради със сензори и
изпълнителни елементи в областта за регулиране на стайната температура.

Сигналите за температурата и/или за превключването се
пренасят през полеви и стайни
модули под формата на Bus-сигнали и от там се направляват
към централния регулатор DDC

Термостат „Uni LHZ“ за „DynaTemp
CR-BS“

"CR-BS" или "CR-BX" и се разпространяват. Те имат интерфейс за визуализация на данните и тяхното свързване в апа108

ратура за управление на инсталации в сгради.

Модели:
"DynaTemp CR-BS":
•регулиране на стайната
температура на радиатори
(децентрализирано),
термостати на радиатори
•временно зависимо
понижаване на температурата в DDC
( ц е н т р а л н о )
"DynaTemp CR-BXФ:
•регулиране
на
стайната температура за всяко помещение в DDC (централно), електронни
задвижващи устройства на радиатори, задаване на номинални стойности на стайния термостат
•временно зависимо понижаване на температурата в DDC
(централно)

Стаен термостат с радиопредавател
и със соларно захранване за „DynaTemp
CR-BX“

Предимства:
•икономия на енергия чрез съгласуване на топлинната нужда с действителните време-

на/профили на ползване
•bus-базирани системи за регулиране на стайната температура
•предназначени за малки и големи сгради (възможна е работа на повече уреди)

Уред за контролиране и регулиране
„DDC CR-BS/BX“ с bus-технология

•лесна употреба, модулна конструкция
•състоянията на системата могат да бъдат протоколирани
•свързване към стандартни
LAN-мрежови уреди
•системите са базирани на отворени комуникационни стандарти (например BACnet, Webплатформи, TCP/IP)
•възможно е интегрирането в
апаратура за управление на
инсталации в сгради на голям
брой други производители

Представителство в България:
бул. Д-р Г. М. Димитров 58, София 1172
Тел..: +359 2 961 57 10; Факс: +359 2 962 44 65
www.oventrop.bg; E-Mail: mail@oventrop.bg
Централа в Германия:
Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strase 1, D-59939 Olsberg
Тел..: +49 29 62 82-0; Факс: +49 29 62 82 400
www.oventrop.de; E-Mail: mail@oventrop.de
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Нова генерация
нагревателни кабели от DEVI
Датският производител на системи за подово отопление DEVI наскоро представи новите високотехнологични кабели DEVIflex TM и
DEVIsafe TM. Новите кабели имат
редица предимства, като основното
е обновената цилиндрична конструкция на нагревателния кабели и на
захранващия край. Това изключително много улеснява работата с кабела. DEVIflexTM заменя популярният
и широко използван кабел DTIP, а
DEVIsafeTM e специално разработен
за приложения на открито.

Сигурност и
надеждност
DEVIflexTM и DEVIsafeTM са двупроводни кабели със здрава изолация на
проводниците от омрежен полиетилен. За допълнителна сигурност кабелът е 100% екраниран с алуминиево фолио по цялата си дължина.
Връзката със студения захранващ
кабел е защитена посредством термосвиваем шлаух от твърд, неподдържащ горенето полиолефин. При
разработката кабелът е бил подложен на поредица от изпитвания,
включително изпитване на изолационното съпротивление с 11,000 V.
DEVIflex TM напълно отговаря на
стриктните изисквания на найважния за сектора европейския продуктов стандарт IEC: 60800:2009.

DEVIsafeTM за външни
приложения
DEVIsafe TM e новият
кабел за системи против лед и сняг за покриви, олуци и водостоци.
DEVIsafeTM e специално
конструиран за монтаж на открито с UV
защита и висока надеждност. Този черен кабел
е устойчив, както на
слънчевото
греене,
така и на неблагоприятните метеорологични условия през зимата.

Лесен монтаж
Новият кръгъл профил не позволява набръчкването на кабела и го
прави лесен за огъване. Студеният
захранващ край е видимо по-тънък
с индивидуално изолирани проводници, лесни за оголване. Кабелите са
снабдени с фабрична негорима муфа
с висока механична здравина. Студеният край е ясно различим, за да
се избегне монтаж на нагревателната част в кабелен канал.

Разностранни
приложения
На практика DEVIflexTM е подходящ за системи за подово отопление
при ново строителство или реконструкция, както и за всякакви подови конструкции и покрития, като
теракот, гранитогрес, ламинат и
др. Кабелът също така може да бъдe
използван и за външни приложения:
системи против замръзване на
тръбопроводи, системи против лед
и сняг за тераси, тротоари, стълбища. Още едно предимство е, че кабелът може да бъде монтиран при
външна температура до -5oC, което
удължава монтажния сезон.
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За DEVI
Основана в Копенхаген, Дания
през 1942 г., компанията DEVI разработва и произвежда електрически системи за отопление повече от
50 години. В началото на 60-те години DEVI първа започва производството на нагревателни кабели и
оттогава развива иновативни технологии и решения в тази област.
Днес DEVI e всепризнат глобален
лидер в интелигентните решения
за подово отопление и системи против лед и сняг, предоставяйки сигурност, удобство и комфорт. Качеството на продуктите се гарантира от модерните заводи на DEVI
в Дания и Полша, а глобалната мрежа от дистрибутори и инсталато-
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ри осигурява качествено и навременно обслужване и сервиз.

Нова 20-годишна
гаранция
От 1-ви септември DEVI увеличи
гаранцията на всички кабели и рогозки за електрическо подово отопление и системи против лед и сняг
от 10 на 20 години. Тази гаранция покрива не само продукта, но също
разходите за монтаж и ремонт на
подовата настилка в случай на фабричен дефект на кабел или рогозка.

Новата гаранция е резултат на
усилена работа в развитието на нагревателните кабели на DEVI. Качеството и надеждността са основни параметри за нас, тъй като искаме клиенти ни да разчитат на нас
във всяко отношение. В резултат на
дългогодишния опит при разработването и изпитването на продуктите ни, достигнахме високо ниво на
качество, при което нашите продукти запазват високата си производителност много години. Така че
съвсем естествено е да увеличим гаранцията на 20 години.", казва Якоб
Мадсен, вицепрезидент и изпълнителен директор на DEVI.
Новата 20-годишна гаранция се
отнася за всички кабели и рогозки на
DEVI с постоянна мощност на готови дължини. За да е в сила гаранцията, монтажът трябва да бъде изпълнен от квалифициран електротехник и да бъде представен документ за покупка заедно с подпечатана гаранционна карта.
За повече информация, посетете
уебсайт www.devi.bg или се обърнете към местното представителство на DEVI.

Данфос ЕООД
Системи за отопление
тел.: 02 962 69 29, web: www.devi.bg
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Помпи за отпадни
води
П

ри обработката на отпадни води се използват различни по
конструкция помпи в зависимост
от особеностите на конкретното приложение. Използват се за
събиране, пренос, отводняване,
обработка на отпадни води, канализационни води, дъждовни води,
за транспортиране на утайки от
отпадни води и много други. Широко приложение намират различни конструкции центробежни
помпи и обемни помпи. При центробежните помпи изтласкването
на течността е чрез използването на центробежни сили. Течността принудително се въвежда във
входа на импелера и с помощта на
центробежните сили протича
към периферията на работното
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колело. При обемните помпи се реализира т. нар. обемен принцип на
работа вследствие от непрекъснатата промяна на обема на работните камери. Типични представители на тази група са
зъбните, винтовите, пластинковите и др.

Центробежни помпи за
отпадни води
Центробежните помпи са едни
от намиращите най-широко приложение в практиката. Течността принудително се въвежда във
входа на импелера и с помощта на
центробежните сили протича към
периферията на работното колело. Центробежните помпи могат
да бъдат едностъпални и многостъпални, с хоризонтален или вертикален вал, с еднозасмукващо или

двойнозасмукващо работно колело,
потопяеми и за наземен монтаж.
За пренос на отпадни води широко използвана конструкция са
потопяемите центробежни помпи, които са подходящи за транспортиране на течности, съдържащи суспендирани частици. Широко използвани са в канализационни
помпени станции, промишлени
утаители, за транспортиране на
частично пречистени технологични отпадни води от различни индустриални производства. Агрегатите с по-малка мощност се считат за подходящи за изпомпване
на частично пречистени отпадни
води от резервоари към системи
със септични ями. Потопяемите
помпи са подходящо решение и за
изпомпване на отпадъчни и
дъждовни води от жилищни и об-

септември 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2013

111

ВиК
ществени сгради, училища, индустриални предприятия и селища.
Могат да се използват и за изпомпване на чиста и на неомекотена
вода.
Широкото им използване в практиката се дължи и на сравнително ниските разходи, свързани с инсталацията и пуска на помпата,
разходите при експлоатация, ниските нива на шум, дългия експлоатационен срок и високата надеждност.
Техническите характеристики
на агрегатите с по-малка мощност включват възможност за
работа с води, съдържащи твърди
частици с диаметър до 5 милиметра. Мощността им обикновено е до
1,5 киловата. Потопяемите помпи
с по-голяма мощност могат да
транспортират замърсени води,
съдържащи твърди частици с диаметър по-голям от 5 милиметра.

Конструктивни
особености
Потопяемите помпи за отпадни води са агрегати, разработени
специално за работа под вода при
тежки експлоатационни условия.
Конструкцията им включва два
основни елемента - помпена част
и водоустойчив електродвигател.
Обикновено потопяемите помпени
агрегати се състоят от две пом-
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пи, което обезпечава работата на
инсталацията при евентуална
повреда на една от помпите. По
този начин се повишава надеждността и се осигурява допълнителна производителност при необходимост.
Един от факторите, допринасящи за дългия експлоатационен
срок на потопяемите помпи, е
фактът, че те са разработени за
работа под вода, при което водата се използва за охлаждане на
двигателя, което допринася за подългия му живот. Посредством
специална основа е възможно помпата да се прикрепва към дъното
на шахтата, с което да се улесни
монтажът и демонтажът. Голяма част от помпите могат да
бъдат инсталирани като стандартни т. нар. сух монтаж. По
този начин се осигурява непрекъсната работа на помпата и в случай на наводняване на сухата камера.
Постигането на по-ниските
нива на шум до голяма степен се
дължи на факта, че те се намират
доста под нивото на земната
повърхност. В сравнение с агрегатите с открити двигатели при
потопяемите помпи опасността
от аварии е по-ниска. При тях не
се наблюдават запушване на смукателната тръба и необходи-

мост от определена нетна положителна смукателна височина.

Използвани конструкции
обемни помпи
От различните конструкции
обемни помпи при обработката
на отпадни води намират приложение основно дозиращите и винтовите помпи. Дозиращите помпи се характеризират с висока надеждност и дълъг експлоатационен срок. Те обединяват трите
отделни функции на процеса на дозиране - изпомпване, измерване и
регулиране. В групата на дозиращите помпи се включват няколко
разновидности, сред които механично задвижваните диафрагмени
дозиращи помпи, хидравлично задвижваните дозиращи помпи, буталните дозиращи помпи и перисталтичните. Често дозиращите
помпи биват категоризирани
спрямо задвижващото устройство. В този случай се различават
соленоидни дозиращи помпи, помпи, задвижвани с двигател, и такива, задвижвани с въздух под налягане. В практиката широко използвани са диафрагмените дозиращи помпи. Характерна тяхна
особеност е отсъствието на
утечки, тъй като диафрагмата
служи за уплътнение между пренасяната течност и околната
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среда. От друга страна, соленоидните помпи днес са със сравнително ограничено приложение.
Дозиращите помпи се използват основно при обработката на
отпадните води. Намират приложение в процеса на дезинфекция, в
процесите на подготовка на отпадните води като например при
отделянето на твърдата и течната фаза, в процеса на обработка на утайки утаяване, обезводняване и други. Подходящи са за
работа с корозионно агресивни и
вискозни течности, както и с киселини, основи и разтворители.
Работата на помпите с агресивни среди налага специално внимание към използваните материали
за отделните елементи от конструкцията им. Обикновено използваните материали се съобразяват с характеристиките на
течността като температура,
химическа агресивност и т. н.,
като помпите се предлагат в различни варианти на изпълнение.
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Сред често използваните материали за дозиращите помпи са пластмаса, термопластични полимери или неръждаема стомана. За
уплътнителните елементи на
помпите се използват предимно
EPDM, витон, тефлон и хипалон.
Важни характеристики при дозиращите помпи са максималният
изходящ поток, максималното изходящо налягане, размерът на входа и на изхода на помпата. Специфична тяхна особеност е и
фактът, че произвежданият напор не се създава еднократно, а постепенно и е с точно определена
големина, достатъчна за преодоляване на контранапора. Дебитът
обикновено се определя по два основни начина - опитно или емпирично.
При оразмеряване на дозиращите помпи обикновено се препоръчва помпата да се оразмери така,
че максималният очакван дебит
да е от порядъка на 85 до 95% от
възможностите на помпата, кое-

то позволява работа и с по-голям
дебит при необходимост. От друга страна, минималният дебит не
бива да пада под 10%. По-малкият
дебит би се отразил негативно на
точността на помпата.
Дозиращите помпи могат да
бъдат задвижвани от обикновен
асинхронен двигател, помпи, задвижвани от синхронен двигател, и
цифрови дозиращи помпи, в конструкцията на които се използват
два вида двигатели: стъпков с
електронно регулиране и безколекторен постояннотоков двигател с
електронно регулиране.
Специалистите препоръчват
преди инсталирането на помпата
да се направи оценка на условията
на работа на помпата, дали помпата ще работи на открито или
на закрито, наличието на прах,
изпарения и други. При работа на
помпата на открито е добре тя
да е защитена от пряка слънчева
светлина. По отношение на околната температура повечето дози-
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ращи помпи могат да работят
при ниски температури. Когато
се предвижда помпата да работи
при подобни условия, може да се
наложи защита от замръзване и
проследяване на температурата.
При работа на помпата с корозионно агресивни среди се препоръчва използването на специални покрития.

Винтови помпи за
транспортиране на
утайки
Конструкцията на винтовите
помпи ги прави много подходящи за
транспортиране на високо- или
нисковискозни флуиди, на такива,
съдържащи твърди частици и свободен газ, на грунтови води и води,
съдържащи значително количество пясък и т. н. Основен работен елемент на винтовите помпи
е работният винт, който се
върти във винтов статор. Това е
и единствената движеща се част
на помпата. По линията на контакт между ротора и статора се
образуват канали, през които преминава флуидът, придвижването
на който е следствие от въртенето на работния винт. Постоянната площ на тези канали при всяко
сечение по цялата дължина на помпата осигурява равномерен поток
без пулсации.
Разнообразието от конструктивни решения при винтовите
помпи включва помпи с един, два
или повече работни винта. Те могат да се въртят около оста си по
посока на часовниковата стрелка
или обратно, както и да включват
един неподвижен работен винт с
един или повече въртящи се винтове.
Винтовите помпи се считат за
много подходящи при транспортирането на големи количества вода
при нисък напор. В пречиствателните станции за отпадни води са
широко използвани за транспортиране на сурови утайки с различно
съдържание. Те са устойчиви на
високи натоварвания и могат да
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работят без вода.
От различните конструкции
винтови помпи сред най-широко
използваните в пречиствателните станции са едновинтовите.
Използват се предимно за изпомпване на вода, като винтовото
работно колело е поставено под
определен ъгъл, в повечето случаи
от порядъка на 30о. Те могат да
бъдат използвани и за транспортиране на течности, съдържащи
твърди частици, като помпата
може да е както във вертикално,
така и в хоризонтално положение.
Приложение намират и помпите
ексцентричен винт. Използват се
за пренос на абразивни утайки,
вискозни продукти, масла, емулсии и др.
Различните конструкции помпите, използвани в процеса на
пречистване, събиране и транспортиране на отпадните води,
предлагат и някои допълнителни
възможности. Например помпите с възможност за регулиране
на скоростта работят с избрана от оператора скорост. Предлагат се помпи с възможност за
непрекъсната работа при постоянно натоварване. Помпите с
възможност за работа на сухо
могат да работят без флуид или
външно смазване за дълъг период
от време. част от помпите
включват в конструкцията си
режещ механизъм, управляващ
панел, датчик за налягане, поплавък, защита от претоварване и други. Част от използваните помпи са взривозащитени, самозасмукващи, преносими, позволяват работа с лепкави и влакнести материали. Могат да транспортират флуиди в хоризонтална или вертикална посока.
Важни параметри са съответно максимален дебит, максимален
напор, размери на смукателната
и нагнетателната страна, мощност. Захранването може да е с
прав или променлив ток, сгъстен
въздух, природен газ, пара и други.
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внедрено

Управление на
на хоризонтална
опаковъчна машина
машина в завода
на Еко Мес

В

края на м. август т. г. Флекстроник Инженеринг пусна в експлоатация хоризонтална опаковъчна машина за месни продукти в завода на
Еко Мес.
„ Като стандарт при Еко Мес е
заложено всеки продукт да бъде опакован в транспарентна транспортна опаковка, което гарантира висока степен на хигиена и запазването
на вкусовите качества на продукта
по време на транспортирането му
до клиентите и търговските бази“,
дава детайли за спецификата на работата по проекта Александър Александров, управител на Флекстроник
Инженеринг.
Той разказва, че чисто функционално машината се различава драстично от конвенционалните флоупак машини с оглед на това, че при нея
липсва палцова верига за подреждане на продукта и е предназначена за
опаковане както на малки суджуци и
наденички, така и на еднометрови
"щафети" шпеков салам. За целта
продуктът се зарежда от оператор
върху транспортна лента, задвижвана от серводвигател. На база светлинна бариера се осъществява подреждането на продукта и позиционирането му върху придживащото го
опаковъчно фолио.
За целта освен сигналите от
светлинната бариера с помощта на
сервозадвижването се следи позицията на всеки един продукт и се прави позиционирането му с точност
до няколко мм., което е достатъчно
за безпроблемната работа на машината.
„ Управлението на машината и
задвижванията са продукт на Kinco
Automation. Използвахме 3 броя от
новите модели сервозадвижвания
FD400, за управление на зареждащата лента, транспорта на фолио и
изтеглящите ролки. За задвижване
на челюстите бе използвано 750w
сервозадвижване от серията JD400.
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Естествено всички серво мотори
също са продукт на Kinco Automation“,
сподели г-н Александров.
Управлението на сервозадвижванията се осъществява на база
CANopen комуникационен протокол,
осигуряващ обмен на данни и команди към задвижванията в почти реално време. Motion control, както и цялата машинна логика, се извършва на
база CANopen комуникация и дискретни входоизходи. За това се грижи програмируемият логически контролер
от серията F122, разполагащ с 32битов, 520 mHz процесор, програмируем изцяло с Codesys. Контролерът
обработва 1000 integer инструкции
за 3,4 µs.
„ Натоварен е със задачата да
обслужва целия пренос на данни и
команди към операторския панел и
свервозадвижванията, наред с това
в него се извършва сложната математика за калкулация профила на
движение ротационната челюст,
динамична калкулация на позиция и
скорост, спрямо реалното местоположение и дължина на всеки продукт,
както и скоростта на изтегляне на
фолиото“, информира управителят
на Флекстроник Инженеринг.
Операторският панел е 7-инчов
цветен тъч панел МТ4414-CAN,
снабден с 3 серийни, един Етернет
и един Canbus комуникационни порта. Температурният контрол се
осъществява от три прецизни температурни контролера Yudian AI208, със SSR изходи. Отклоненията
от зададената температура са в
рамките на 0,5 градуса. Температур-

ните сензори са продукт на UTECO
– Гърция.
„ Основен проблем по време на
пуска в експлоатацията бяха нестандартните и меко казани леко странни технически решения от гледна
точка на механиката.Независимо от
всичко след наистина къртовска и
сериозна работа успяхме да въведем
машината в експлоатация. Направиха се 72- часови тестове с всички
възможни продукти, като резултатът за нас бе изключително
добър.
По време на реализацията на проекта голямо съдействие ни оказа и
техническият екип на Еко Мес, които неотлъчно бяха до нас. Беше осигурена приятна атмосфера на работа, а също така и достатъчно количество продукт и опаковъчен материал за тестове и доизпипване на
най-дребните детайли“, разказа Александър Александров.
„ Благодарение на екипната ни
работа с Еко Мес и доверието, гласувано ни от управителя на компанията г-н Росен Радованов, успяхме
за пореден път да се докажем като
надежден и коректен партньор“, заяви в заключение той.
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Уплътняване на
хидравлични цилиндри
Две групи
уплътнения

Х

идравличните цилиндри са широко използвани в практиката изпълнителни механизми за осъществяване на линейно движение и предаване на сила към работните органи на
различни машини, което обяснява и
разнообразието от конструктивни
решения. Особено важен елемент от
конструкцията на хидроцилиндрите
се явяват използваните уплътнения.
Те са сред основните фактори за
осигуряването на дълъг експлоатационен срок на хидроцилиндъра, както
и на безпроблемната му работа.
Съответно, използването на некачествени уплътнения създава опасност
от възникването на проблемни ситуации.
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Обикновено за уплътняване на хидравлични цилиндри се използват две
групи уплътнения. Към едната се
включват статичните уплътнения,
а към другата - динамичните. Сред
често използваните статични уплътнения с кръгло или правоъгълно сечение. Те намират приложение при
уплътняване на пространствата
между цилиндровата тръба и капаците, между капака и водещата
втулка, между буталото и буталния
прът. Първоначалната херметичност се създава за сметка на контактното налягане, получено при предварително деформиране на пръстена в процеса на монтаж. Добре е да
се има предвид, че под въздействие-
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то на работното налягане е възможно да възникне явлението екструзия,
при което част от уплътнителя
преминава в междината между уплътняваните детайли. За да се предотврати възникването на екструзия, се
използват защитни пръстени, разположени от страната на по-ниското
налягане. Препоръчително е използването им при налягания по-високи от
100 bar.
Динамичните уплътнения се използват предимно при уплътняване
на буталото и буталния прът. Сред
изискванията към тези уплътнения
са освен осигуряването на херметичност, така и на малки сили на
триене и износване. Обикновено
видът на уплътнението се съобразява с начина на работа на хидроци-
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линдъра, като се използват специално конструирани уплътнения съответно за еднодействащи и двойнодействащи цилиндри.

Уплътняване на буталния
прът
Доброто уплътняване на буталния
прът е решаващ фактор за работата на хидравличния цилиндър като
цяло. Наличието на пропуски през
това уплътнение би могло да създаде предпоставки за възникването на
инциденти и замърсяване и вреди на
околната среда. Едно от най-често
използваните решения е комбинирано уплътнение от О-пръстен и
плъзгащ пръстен. Този вид уплътнение е подходящо и при тежки условия на работа. О-пръстенът служи за
създаване само на начално притискане. Уплътнителната сила върху
плъзгащия пръстен се създава от
работното налягане на течността.
Сред често използваните материали за изработване на пръстена са
тефлон и бронзови сплави.
За уплътняване на буталните
пръти приложение намира и маншетното уплътнение. Използва се
и при уплътняване на бутала. Маншетните уплътнения представляват еластичен профилен пръстен с
U-образна форма. За изработването
им се използват различни материали. Често използван материал е полиуретанът. В случаите на ниско
или нулево налягане херметичността се осигурява от еластичните
свойства на пръстена, който се
свива при монтажа. С увеличаване
на налягането на течността
плътността на контакт се повишава. Принципно уплътнението е едностранно. При използването му за
двойнодействащи цилиндри върху
буталото се монтират симетрично две уплътнения.
Други използвани уплътнения за
бутала и бутални пръти са шевронните. Намират широко приложение
при сравнително тежки условия на
работа. Представляват пакет от
няколко последователно наредени
маншети с определен профил, които се монтират в пръстеновидно
уплътнително пространство. При
монтаж на уплътнението от страната на ниското налягане се поставя опорен пръстен, а откъм страната на високото налягане - притискащ пръстен. По този начин уплътнението има няколко контактни
повърхнини. Началното контактно
налягане обикновено се създава чрез
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осов натиск върху пакета с помощта на притискаща втулка и резба
или с еластичен елемент (пружина).
Стегнатостта се проверява периодично.
За уплътняване на буталото е
възможно използването и на метални пръстени (сегменти). Това е
един от най-простите начини за уплътняване, който се характеризира с голяма дълготрайност. Считат се за много подходящи в условия на високи температури и налягания. Конструктивно сегментите
представляват разрязани пружиниращи пръстени с правоъгълно сечение, които се монтират в специални канали върху цилиндричната
част на буталото. Благодарение на
еластичността на пръстена между цилиндъра и пръстена възниква
контактно налягане, средната
стойност на което зависи от редица фактори. При използването на
метални пръстени намиращият се
под налягане флуид прониква под
пръстена и допълнително го притиска към стената на цилиндъра.
Уплътнителният ефект се създава
за сметка на голямото съпротивление, което се оказва на флуида
при протичането му през лабиринт
(тесен процеп) между пръстена и
стената на канала в буталото.
Добре е да се има предвид, че този
тип уплътнения не могат да създадат пълна херметичност, тъй като
са срязани. По тази причина те се
конструират с няколко последователно вградени пръстена. Срезовете им се разместват по периферията на буталото, като се използват различни форми на среза: права; скосена; стъпална.
Металните пръстени не могат
да компенсират отклоненията от
геометричната форма на уплътняваните детайли, поради което е необходимо те да са подложени на прецизна обработка. Материалите,
които се използват за изработката
на метални пръстени, най-често са
перлитен чугун, но също така в зависимост от работната среда се
предлагат и пръстени от стомана,
бронз, текстолит, флуоропласт.
Сегментите обикновено са с два
пъти по-дълъг експлоатационен срок
спрямо маншетните уплътнения.
Недостатъците им са свързани с поголемите утечки поради прореза на
пръстена, сложната технология на
изработка и повишените изисквания
към обработката на вътрешната
повърхнина на цилиндровата тръба.

При налягания до 100 bar се използват 2 - 3 сегмента, а при по-високи
налягания от 4 до 9 броя. При ниски
линейни скорости от порядъка на до
0,3 m/s се допуска използването и
на самостоятелни О-пръстени. Порядко използвани са еластичните
пръстени с правоъгълно сечение. При
налягания до 50 bar и там където е
възможно пропуските да се компенсират за сметка на по-голямата производителност на помпата, се допуска използването на уплътняване
чрез шлифоване, при което ефектът
се постига от малката хлабина
между триещите се повърхности.
За нормалното функциониране на
хидроцилиндрите, особено за работещите в тежки условия, важно значение имат водещите пръстени, чието основно предназначение е да
осигурят добро водене на буталото
в цилиндровата тръба и на буталния прът в уплътнителния капак.
Като също така е необходимо да ограничат до минимум възможността
за радиални премествания при наличието на странично действащи
сили. В съвременните хидравлични
цилиндри тези пръстени се изработват предимно от пластичен материал, което спомага за намаляване
на силата на триене и износването
на цилиндъра.
Все по-често използвани са и компактните двойнодействащи уплътнения.
Наличието на твърди замърсявания в работната течност на хидравличната система е основна предпоставка за възникване на повреди
и съкращаване на работния срок на
уплътненията. Най-често замърсяванията постъпват през буталния
прът, поради което в конструкцията на хидроцилиндрите обикновено
се включва т. нар. почистващ
пръстен (чистач). Необходимо условие за ефективната му работа е
доброто му прилягане върху буталния прът, като осигурява достатъчно високо контактно налягане.
Сред използваните материали е полиуретан с относително висока
твърдост. За ефективна се счита
и конструкцията с метална армировка, която фиксира формата и положението на почистващия ръб, и
осигурява достатъчно контактно
налягане. За по-тежки приложения се
препоръчва използването на двойнодействащ почистващ пръстен. За
най-тежките приложения обикновено се използва двойна уплътнителна система.
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Проектиране и анализ на инструментална
екипировка за производство на
пластмасови детайли с Autodesk Product
Design Suite и Autodesk Moldflow
Autodesk Inventor Professional (част
от пакета Autodesk Product Design
Suite) включва отлични възможности
за проектиране на пластмасови детайли и шприцформи. В допълнение,
в продукта са включени и средства
за анализ на процеса на шприцване.
Ето накратко какво предлага пакетът в тази област:
l Усъвършенствани възможности за
импорт на повърхнини
l Инструменти за редактиране и
подготовка на данните
l Първоначален анализ на шприцформи
l Инструменти на Moldflow за анализ на свиваемостта, параметрите
на процеса, разположението на леяка
и запълването на шприцформата
l Библиотека на Moldflow с над 8000
вида материали
l Автоматично или ръчно събиране
и разделяне на повърхнини
l Автоматично определяне на делителната повърхнина между поансона и матрицата
l Автоматично или ръчно конструиране на леяковите канали
l Конструиране на централния леяк
чрез библиотека от предварително
дефинирани типове
l Конструиране на охладителната
система и библиотека с фитинги
l Изчерпателна библиотека с пакети за шприцформи от най-големите
световни доставчици
l Поставяне на изхвъргачи с автоматично определяне на дължината им
l Конструиране на сложни плъзгачи
и повдигачи
l Стандартни компоненти - леякови
втулки, центроващи плочи, елементи на охладителната система и др.
l Автоматично генериране на чертежите и спецификациите

пластмасов
детайл

намаляване на итерациите при създаването й, с което се спестяват време и средства.

производствените чертежи и спецификации. Тъй като моделът в Inventor
е напълно свързан с генерираните от
него файлове, всяка промяна в конструкцията автоматично се отразява
в чертежите и спецификациите.

Използване на стандартни
компоненти

Цялостно и лесно за
използване решение

В модула за конструиране на
шприцформи в Autodesk Inventor
Professional е включена голяма колекция от каталози със стандартни
компоненти и пакети на шприцформи на фирми като DME, Futaba,
HASCO, LKM, Pedrotti, Polimold, Rabourdin и Strack. Конструкторите могат
да работят по-ефективно като комбинират стандартните компоненти и пакети с елементите на поансона и матрицата, характерни за
съответния детайл.

С интуитивните си средства
Autodesk Inventor насочва потребителя по време на работа по естествен
за опитния конструктор начин, като
същевременно подпомага и начинаещия. Вграденият конструктивен "помощник" дава допълнителни съвети,
като обяснява подробно различните
стъпки на работния процес, с което
улеснява дори съвсем начинаещите
потребители.
За по-пълни или по-сложни анализи,
като например анализ при ползване
на композитни материали с къси или
дълги влакна, преходен анализ с отчитане влиянието на процеса на охлаждане на инструмента, Autodesk
предлага MOLDFLOW.

Автоматично генериране на
документацията

София 1202, ул. Дунав 44,
тел.: 02/9833001, 9830061,
9830060; факс: 02/9832362
office@cadpointbg.com
www.cadpoints.com

отделяне на поансона
и матрицата

Симулация и оптимизиране
на шприцформата преди
производството й
С помощта на инструментите за
анализ на пластмасовия поток,
Inventor може да определя скоростта
на потока, оптималното разположение на леяците, свиваемостта и
проблемните зони. Анализът на
шприцформата дава възможност за
оптимизиране на конструкцията и
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КАД Пойнт
Когато шприцформата е завършена, Inventor използва нейния дигитален
модел за автоматично генериране на
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Щанцоване
Щ

анцоването е широко разпространен метод за обработка
на листови материали, при които
материалът се обработва посредством пластична деформация в
студено състояние. Използва се в
редица отрасли на промишлеността за производство на разнообразни детайли като например детайли за автомобилостроенето, самолетостроенето, за медицинско
оборудване, за електроуреди и изделия за бита. Често бива предпочитан пред други подобни методи
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поради постигането на висока
производителност и възможността за производство на голям брой
заготовки и детайли за относително кратък период от време.
Възможността за серийно производство позволява производството на изделия с невисока себестойност.

Произвеждат се сложни
детайли с висока
точност
Посредством щанцоване обикновено се обработват листови
материали със сравнително него-

ляма дебелина. Те обикновено са
под формата на отделни листове,
ивици или ленти. Размерите на листовете обикновено са стандартизирани, а дебелината им варира в определени граници. Сред често обработваните са листовите
материали с дебелина до 4 mm, но
е възможно обработката на материали със значително по-голяма дебелина. Лентите обикновено
се доставят навити на рула и
процесът на подаване за обработка лесно може да се автоматизира.
Обикновено при щанцоването
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разликата в дебелината на стената на готовото изделие и дебелината на изходния материал е незначителна. Основно изискване
към материала на заготовката е
добрата пластичност, тъй като
в процеса на обработка той е подложен на значителна деформация.
Също така листовите материали е необходимо да са с добри механични свойства, подходящ химичен състава и т. н.
Добре е да се има предвид, че
обработката на листовите материали посредством студено деформиране е съпроводено с появата на уякчаване, което оказва
влияние върху пластичността на
материала, която намалява. Това
води и до ограничаване на възможностите на материала за последващо изменение на формата на
заготовката в други производствени операции. Възможността
за обработка на материала чрез
студена пластична деформация
може да бъде подобрена чрез
създаване на оптимални условия
за протичане на процеса. Това
може да се постигне, като се взе-
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мат предвид методите на силово
въздействие, конструкцията на
щанцата, рационалната конфигурация на работния инструмент,
скоростта на деформиране и други.
Отличителна особеност на
щанцоването е и фактът, че деформациите, протичащи в заготовката, не са еднородни. На практика това означава, че техните
стойности се различават в различните участъци, което води до
възникването на различна степен
на уякчаване в тях.
При щанцоване листовият материал също така има изявена
склонност към загуба на устойчивост, което може да причини нежелани деформации като например изкривяване при рязане. С оглед на предотвратяването на подобни явления се препоръчва да се
предвиди допълнително притискане при щанцоването на относително тънки ламарини.
Посредством щанцоване могат
да се произвеждат плоски и пространствени детайли със сложна
форма. Получените заготовки и

детайли се характеризират и с
висока точност. В процеса на обработка могат да се извършват
една или няколко еднотипни операции, както и да се извършват няколко различни операции едновременно или последователно. Този
метод на обработка се счита за
подходящ и за изработването на
тръбни изделия, както и за обработването на неметални материали.
При обработването на материалите посредством щанцоване
към тях се предявяват редица
изисквания. Наред с традиционните изисквания за устойчивост, еластичност, твърдост,
проводимост, електрически и
магнитни свойства, обработваният материал е необходимо да
е с ниска себестойност и да позволява обработка, без това да
оказва влияние върху качествата му. Влияние оказват и микроструктурата на материала, качеството на повърхността,
предварителното термично обработване или деформационно
уякчаване и други.
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Разделителни и
формоизменящи
операции
Като цяло щанцоването може
условно да бъде разделен на две
основни групи операции. Едната
включва разделителни операции,
които се заключават в пълно или
частично разделяне на обработвания материал като например отрязване, изрязване, пробиване и др.
Втората група обработващи операции включва формоизменящи
операции, целта на които е изменение на формата на материала
посредством пластична деформация като огъване, усукване, дълбоко изтегляне, студено пресоване и
др. Също така е възможно обединяването на няколко операции
като например рязане и огъване,
изтегляне и пробиване и други.
Важен параметър при извършването на разделителни операции е коефициентът на използване на материала, които се дефинира като отношение на лицето
на изделията изрязвани от заготовката към лицето на цялата
заготовка (лента, ивица или лист).
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Колкото стойността на коефициента е по-близко до единица, толкова по-икономично и по-ефективно се използват заготовките. Този
коефициент е добре да се вземе
предвид при определяне на вида на
разделителните операции и конструкцията на използвания инструмент за щанцоване. Самият коефициент зависи от начина на рязане на материала.
Принципно изрязването и пробиването са две операции, извършвани по един и същ начин с щампи,
чиито работни части са поансон и
матрица. Разликата е в крайния
продукт, който при изрязването е
готово изделие а при пробиването
отпаден продукт. Начинът на взаимно разположение на изрязваните
детайли върху изходния материал
определя начина на разкрояване,
ефективността на което се оценява чрез коефициентът на използване на материала.
За операцията отрязването се
използват предимно механични
ножици с успоредни или наклонени
ножове или дискови ножици. В механичните ножици с наклонени

ножове горният нож е наклонен
спрямо долния под определен ъгъл
в диапазона 2-6°. Това е причината
с тях да се отрязва само определена част от обработвания материал, съответно силата на отрязване е по-малка. Като недостатък
на тези ножици обикновено се посочва факта, че отрязваната ивица се огъва по посока на движението на горния нож и се налага тя
да бъде изправяна. Отрязването с
дискови ножици се извършва от
двойка дискови ножове, които се
въртят в противоположни посоки.
Под действието на силите на триене обработваният материал се
увлича между дисковете и постепенно се отрязва подобно на отрязването с гилотинни ножици. С
дисковите ножици отрязването
може да се извърши по права или
крива линия.
Макар щанцоването да е подходящо за обработване както на
различни метали, така и на неметални материали, добре е да се
има предвид, че за обработка посредством формоизменящи операции са подходящи материали при-
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тежаващи необходимата пластичност.
При обработка на материалите
посредством щанцоване получаването на крайният детайли е
свързано с извършването на поредица от няколко операции. При използването на щанцоващи инструменти с по-проста конструкция се
налага поотделно извършване на
операциите и използването на различни инструменти за щанцоване.
Поради значителното усложняване
на производствения процес и съответно снижаването на производителността подобна организация
на производството са избягва,
като предпочитано решение е използването на по-сложни инструменти за щанцоване позволяващи
извършването на няколко или всички необходими обработващи операции. Това е и предпочитаният вариант при серийно и масово производство.

Богата гама от обработващи инструменти
Произвежданата богата гама
от различни по форма, сложност и
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размери детайли обуславя голямото разнообразие от инструменти
за щанцоване, които се класифицират в зависимост от извършваните операции на щанци за рязане,
огъване, дълбоко изтегляне и др.; в
зависимост от вида на заготовката - щанци за единични или сдвоени заготовки, щанци за ивици и
ленти; според принципа на действие щанците биват с просто
действие и комбинирани. Щанците често се подразделят и спрямо
някои конструктивни признаци
като начин на водене, брой работни позиции съответно едно- и многопозиционни, степен на унификация и т. н. Щанците могат да
бъдат с непосредствено, посредствено или смесено водене на поансона към матрицата. Щанци без
водене се срещат сравнително
рядко. Обикновено щанците са
предназначени за производството
на конкретен детайл. Универсални
щанци са по-рядко срещани.
Като цяло щанците се характеризират със сложна конструкция
и високи изисквания по отношение
на точност на изработването и

сглобяването им. Конструкцията
им до голяма степен се определя в
зависимост от формата и размерите на изработвания детайл и
използваната технология на щанцвоне. От друга страна, възможностите за конструиране и изработване на подходящия инструмент за щанцоване оказва влияние
върху избора на технологичен вариант за щанцоване.
Щанците, особено тези, използвани за масово производство, са
подложени на сериозно механично
натоварване. По тази причина за
производството им се използват
предимно специални легирани стомани, характеризиращи се с повишена износоустойчивост и здравина. От друга страна, използването на конструкционни стомани се
счита за не особено подходящо.
Независимо от голямото разнообразие от щанцови инструменти, високите изисквания към тях
като точност на изработване,
дълготрайност и добри експлоатационни качества определят някои
изисквания с оглед на производството на изделия с високо каче-
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ство. Сред тях са съответствие
на конструкцията и габаритните
размери на щанцата с техническата характеристика на избраната
преса, бързо подаване и точно ограничаване на обработваните заготовки, точно центроване на
матрицата и поансона както при
сглобяването, така и при експлоатацията на щанцата и други.

Машини за щанцоване
Разнообразието от използвани
машини също не е малко. Едни от
най-разпространените преси
обикновено работят с една или
няколко сменяеми матрици и се
използват за производството на
многосерийно производство. При
първоначалното разкрояване на
изходния материал и за получаване на заготовки и детайли с големи размери щанцоването може да
се извършва на специализирани
машини, например рязане с гилотини и дискови ножици, огъване
между валове и ролки или на огъващи преси и др., като в такива
случаи деформиращите инстру-
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менти са част от машината.
Съвременните координатнощанцови машини обикновено са със
сервозадвижване и цифрово-програмно управление. Използването
на линейни задвижвания, честотни управления, на вграден в машината хардуер и софтуер са част
от факторите, допринасящи за
по-голямата гъвкавост и по-висока производителност на машините, като не само се увеличават
максималния брой удари в минута,
но се дава възможност и за извършването на множество операции. Програмирането на машината обикновено е посредством пулт
за управление. С оглед на повишаване на производителността при
обработването на материала се
използват многопозиционни глави
с различен брой инструменти.
Преместването на обработвания
листов материал се базира основно на използването на вакуумна
технология. Към стандартното
оборудване на машината обикновено се включва и автоматичен
плъзгач за отвеждане на готовите

детайли, автоматично препозициониране и проверка на държачите,
автоматично смазване на машината. Машините се предлагат и с
различни възможности за защита
на работната зона.
За получаването на сложни форми се предлагат и машини, даващи възможност за извършване както на щанцоващи операции, така
и на лазерно рязане. По този начин,
когато обработването на детайла е свързано с рязане, се дава
възможност да се избере най-подходящият вид рязане.
Детайлите, изработени посредством щанцоване, по редица показатели превъзхождат детайли,
получени чрез леене, рязане или
горещо щамповане. Сред предимствата на щанцоването са отсъствието на нагряване на материала, повърхностният слой на
материала не се окислява, получават се детайли с много точни размери и ниска повърхностна грапавост. Съща така значително се
намалява разходът на метал поради липсата на стружки.
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Mitsubishi Electric CNC серия M70V
в подобрена версия
Âúðõîâà ïðîèçâîäèòåëíîñò, áúðçîäåéñòâèå, ïðåöèçíîñò íà îáðàáîòêà
Вече повече от 50 години Mitsubishi
Electric задава технологичните стандарти при цифрово-програмните управления. Японската компания разработва първия NC контролер през далечната 1956 г. и постепенно се налага като водещ доставчик на редица машинни производители - MAZAK, Mori Seiki,
Citizen и др. Днес Mitsubishi CNC е символ на качество, иновативност и върхова производителност с над 300 хил.
инсталирани системи до момента.

Серия M70V

Серво задвижвания

Обновената серия M70V предлага още по-добри възможности за модерни машини с ЦПУ - управление на
до 11 оси (Type A) и до 9 оси (Type B), което я прави
отлично решение за почти всеки многоосен струг или
машинен център. Подобрен компактен дизайн за лесен монтаж, мощен самостоятелен RISC процесор и
отделен високоскоростен графичен чип са предпоставка за безпроблемна работа. M70V е първата система
в средния клас, която позволява интерполация до 1 нанометър. Резултатът е изключителна точност и идеално гладки повърхнини. Разширените функции HighSpeed и High-Accuracy са включени без доплащане.

Управлението на задвижванията се извършва през
високоскоростна оптична SSCNET мрежа, позволяваща цикъл на комуникация от само 0.8 ms. Серво усилвателите от сериите MDS (-D/DH, -SVJ3, -DM) поддържат мощности от 0.2 kW до 9 kW, a главният
шпиндел мотор може да бъде до 55 kW. Възможно е и
аналогово управление на шпиндел. Специализираният
серво софтуер NC Analyzer позволява прецизна настройка и параметриране на осите, както и функции за
потискане на машинен резонанс, вибрации и подобряване работата на двигателите.

Серия M700V
Програмиране
Програмирането е както в ISO вариант (G-code),
така и в диалогов вариант (Navi Mill/Lathe). Удобството на диалоговото програмиране спестява време
на операторите и добавя възможността програмите да се създават и на PC върху диалогов софтуер.
Проверка на програмата за грешки и графика на детайла могат да се изведат на основния CNC екран.
Функцията за 3D изглед е изключително полезна при
обработка на форми и сложни повърхнини.

Свързаност и трансфер на програми
За трансфер на програми са налични USB порт, CF
слот за карта, Ethernet мрежа и RS232 интерфейс. Големи по обем програми (до 2 GB) могат да се изпълняват директно от CF карта.

Върховата CNC серия на Mitsubishi Electric е M700V,
осигуряваща управление на до 16 оси, включително
пълна 5-осна интерполация. Върховите постижения
при тази серия включват скорости на рязане до 1000
м/мин и функцията SSS-Control (Super Smooth Surface).
В комбинация с една от най-бързите серво системи в
света резултатът е изключителна прецизност при
всички обработки.

Серия E70
Новата серия E70 е отлично бюджетно допълнение
за стругове и фрези с малък брой оси (до 3 NC оси).
Лесното управление и удобството при работа са аналогични като при M70V. Запазват се типовете програмиране и пълната свързаност: USB порт, CF слот
за карта, Ethernet мрежа и RS232 интерфейс за трансфер на програми.

Допълнителни функции
Сред допълнителните функции, които продуктите от новата серия предлагат, са още автоматичен
backup всяка седмица на програми и параметри; Help
бутон: помощ на екрана относно аларми, параметри, настройка; 17 меню езици; отдалечена интернет
диагностика и наблюдение.
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Технически
пружини
Параметри при проектиране, използвани материали

П

ружините са машинни части
от групата на еластичните елементи, които при натоварване в процеса на работа получават значителни
еластични деформации, без да загубват своята работоспособност. Това
тяхно качество се дължи на специалната им форма и на използването на
материали с висока якост и еластичност. Пружините са елементи използвани от векове. Спиралните пружини например са познати от началото на петнадесети век, когато се
използвани в задвижващи механизми.
Пружината в баланса на джобните
часовници за първи път е приложена
през 1673 г. от Соломон Костер след
патент на Кристиан Хюйгенс. През
1676 г. британският физик Робърт
Хук установил, че в пружинен меха-
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низъм силата, създадена от пружината, е пропорционална на дължината й, като този принцип и сега е известен като закон на Хук. Самата
работа на пружините се състои в натрупването на енергия, която след
това се отдава или се създава необходимата постоянна сила.

Изпълняват множество
функции
Пружините изпълняват редица
функции, сред които: за създаване на
постоянно действащи работни сили
- такива са пружините на затягащи
устройства, клапанни механизми,
триещи съединители (напр. на ДВГ);
за акумулиране на механична енергия
с цел задвижване на някакъв механизъм – за пружинни двигатели в уредостроенето, в часовникови механизми и др.; за намаляване (омекотя-

ване) на ударни натоварвания – за
кранови и вагонни буфери, ресори в
транспортните средства; като виброизолатори (демпфери); за измерване на сили, моменти и маси - динамометри, теглилки и др.
Конструктивните форми на пружините са извънредно разнообразни,
като характерна за тях е голямата
стойност на съотношението на
размерите по дължина към размерите на напречното сечение с цел
създаването на условия за значителна деформация.
В машиностроенето, уредостроенето, транспортната и ж. п. техника, военната индустрия се използват предимно винтови, дискови (тарелчати), плоско-спирални и прътови
торсионни пружини, листови пружини и пакети от тях (ресори), както и
някои специални еластични елементи
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д

Фиг. 1

a

б

– пластинчати, телескопични буферни пружини, многожилни пружини,
семеринги, вълнообразни подложни
шайби, клипси и телени огъвки.
Сред най-широко използваните в
машиностроенето пружини са винтовите. Предназначени са основно за
осово натоварване – на натиск (фиг.
1а) или на опън (фиг. 1б). Те представляват навит по винтова линия изходен материал, най-често тел с кръгло
сечение, но се изработват пружини
и с квадратно и правоъгълно сечение
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в

г

на телта, а също и многожилни такива. Краищата на пружината се
приспособяват за удобно прилагане
на натоварването, като за пружините на опън крайните навивки са оформени като уши за монтиране с различна форма и разположение спрямо
оста на пружината, а за тези на
натиск краищата могат да бъдат
шлифовани или притиснати в равнина, перпендикулярно на оста.
Освен винтови цилиндрични пружини се произвеждат и специални

е

пружини с конусна и бъчвообразна
форма.
Дисковите (тарелчати) пружини
(фиг. 1в) са съставени от еластични
конусообразни дискове, наподобяващи тарелка без дъно. Те могат да
понасят значително натоварване на
натиск при сравнително малка деформация.
Ако натоварващото усилие е
въртящ момент, се използват винтови цилиндрични пружини, работещи на усукване, плоско-спиралните
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пружини (фиг. 1г) или прътовите
торсионни пружини (фиг. 1д). Конструкцията на винтовите цилиндрични пружини, работещи на усукване, е
аналогична на тези, работещи на
опън или натиск, но те се навиват с
намалена хлабина между навивките
(около 0,5 mm), като краищата им са
изправени или имат особена форма
за прилагане на въртящия момент.
Листовите пружини са предназначени за напречно натоварване, като
изходният материал за тях е с правоъгълно сечение. Пакетите от такива пружини, близки по форма до
греда с еднаква якост, са познати
като ресори (фиг. 1 е). Листовите
ресори основно се използват за еластично окачване на превозни средства, подвижния ж.п. състав, в ковашко пресови и др. машини. В процеса на работа в материала на листовите пружини преобладава напрежението на огъване.
Пластинчатите пружини (лентови огъвки) имат най-различна форма
и представляват фасонни листови
пружини. Използват се в механизми
на обкова, някои съединители и др.
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Таблица 1.

Параметри при
проектиране
Основните параметри при проектиране на пружинно устройство са
силови и геометрични – силата на
опън или натиск, респективно въртящият момент и начинът на тяхното действие, както и някои други
данни на пружината. За цилиндричните винтови пружини това са F, N пружинната сила, диаметрите в mm:
d - диаметър на телта; D - среден
диаметър на пружината; De - външен
диаметър на пружината; Di - вътрешен диаметър на пружината; Lo дължина на ненатоварената пружина; L – работна дължина на пружината; m – стъпка; R, N/m – коравина; n
- брой на работните навивки; nt - общ
брой на навивките; s, mm – деформация (ход) на пружината.
Като допълнителен параметър
при избора на винтовите пружини в

някои стандарти се въвежда т. нар.
индекс на пружината - i = D/d, mm. В
табл. 1 са показани препоръчителните стойности за индексите на цилиндричните винтови пружини. Когато пружината трябва да има по-малка коравина, това се постига с увеличаване на броя на работните навивки или се избира по-голяма стойност на индекса и обратно.
Пружините за опън се изработват
с допрени навивки (т. е. t = d) по
такъв начин, че да се осигури предварително натягане (налягане) между
навивките. Това натягане се избира
20-30% от пределното натоварване
на пружината, с което тя се изпитва и което предизвиква напрежения
в материала на телта, близки до
границата на еластичност.
Ако една пружина, работеща на
натиск, се деформира до допиране на
навивките една до друга, пружината
се превръща в твърдо тяло. В този
случай се получава остатъчна деформация, като пружината губи част от
своите еластични характеристики
и не се връща в първоначалното си
състояние.
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механични системи
При по-голяма дължина на пружините, работещи на
натиск, съществува опасност от изкълчването им при
натоварване. Това може да бъде предвидено, като се знае
начинът на лагеруване на краищата на пружината. По
стандарта DIN 2089-T1 са определени 5 вида опори със
съответните изчислителни коефициенти. Ако съществува опасност от изкълчване на пружината, тя се монтира върху дорник или водеща втулка, чийто размери се
дават в каталозите. В такива случаи поради триенето
между пружината и водещото тяло се препоръчва периодично смазване.

Използват се материали с висока
якост и еластичност
При работа на пружините в материала действат
значителни напрежения, затова за тяхното изработване се използват материали с висока якост и еластичност, почти изключително – стомани. Изборът на подходящ материал е изключително отговорна задача, от
която зависи масата, нормалната работа и дълготрайността на пружината. Необходимо е да се отчетат условията на работа на пружината – вид и големина на натоварването, работна температура, активност
на работната среда, магнитни свойства, диаметърът
на телта d.
За производството на пружини основно се използва
тел с кръгло напречно сечение съгласно европейските
норми EN 10270 – 1;2;3. Материалите за пружини са
високо въглеродни стомани, легирани стомани с прибавки манган, силиций, ванадий, хром, корозионноустойчиви
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стомани и бронзове. Те се характеризират със следните свойства:
l Пружинни стомани за всички видове пружини - Сk
65 и Ck 67 с якост Rm=1850 N/mm2 и термоустойчивост до 100°C.
l Легирана стомана за клапанни пружини с висока
дълготрайност при динамични натоварвания – 67SiCr5 с
якост Rm=2050 N/mm2 и термоустойчивост до 170°C.
l Неръждаеми стомани: с приложение в хранителновкусовата промишленост - X10CrNi188 с якост Rm=1600
N/mm2 и термоустойчивост до 2501641°C; устойчива
на морска вода, почти немагнитна - X6CrNiMo с якост
Rm=1350 N/mm2 и термоустойчивост до 300°C; за високи динамични натоварвания –X7CrNiAl177 с якост
Rm=1700 N/mm2 и термоустойчивост до 350°C; с висока устойчивост на корозия, студ и високи температури,
немагнитна – Inkonel NiCr15Fe7TiAl с якост Rm=1550 N/
mm2 и термоустойчивост до 750°C; устойчива на почти всички киселини и основи, без хлор – Hastelloy
NiMo16Cr16Ti с якост Rm=1500 N/mm2 и термоустойчивост до 500°C.
l Пружинен, силициево-манганов и берилиев бронз с
висока устойчивост на корозия, немагнитен - CuSn6 с
якост Rm=950 N/mm2 и термоустойчивост до 70°C.
За производството на техническите винтови пружини се използват специализирани автомати. Съответната форма на пружината се получава чрез деформация:
при по-малки размери на студено с последващо нискотемпературно отпускане, а при по-големи размери - след
загряване до 700 - 800°C. За подобряване на еластичността след формообразуването се прилага термообработка по специален режим.
Горещо навити са пружините с диаметър на телта
над 15 mm. Цилиндрични и конусни горещо навити пружини на натиск се произвеждат от автоматични линии, на които се извършва нагряване (обикновено с ТВЧ),
навиване, закаляване и нормализация. В зависимост от
изискванията на документацията се извършват и допълнителни обработки на пружините - шлифоване на
опорните навивки; дробеструене; магнитна дефектоскопия.
Пружините от пружинна стомана обикновено са фосфатирани и са с тъмносив до черен цвят. Производителите предлагат и допълнителна антикорозионна защита, като са възможни следните покрития: електролитно поцинковане, кадмиране, химическа оксидация, фосфатиране и лакиране чрез потапяне и пръскане, прахови
полимерни покрития. Някои видове покрития са задължителни в автомобилостроенето и за детайли, работещи
директно на атмосферни влияния.
Товароносимостта на пружините с отговорно предназначение може да се повиши с 25 - 30%, ако те се
подложат на интензивно ударно натоварване (трениране) със сила, предизвикваща наклеп в най-натоварените
нишки на материала.
След производството в заводски условия пружините
подлежат на контрол на силовите параметри на машини за изпитване на опън - натиск в диапазона 0,05 – 50
000 N и на усукване, а качествата на материала се доказват с използването на 3D микроскоп и твърдомер
HRC.
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Металообработващи
инструменти технологии и бизнес
в България
Част 1. Съвременно технологично развитие и новости
при металорежещите инструменти
Уважаеми читатели, в два последователни броя на Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, темата в рубриката Инструменти и
материали ще бъде посветена на металообработващите инструменти, като
основните акценти поставяме върху технологиите и бизнеса в България.
В настоящия брой стартираме темата с коментари на специалисти в
областта относно технологичното развитие и новостите при металорежещите инструменти и машини. В следващия брой – 7/2013 на сп. Инженеринг
ревю, реномирани фирми, специализирани в производството, монтажа и поддръжката на металообработващи инструменти или представляващи водещи
производители на тези продукти, както и фирми, предлагащи металообработващи машини, ще представят накратко най-новите технологични възможности на предлаганите от тях решения, ще коментират състоянието на
пазара, както и технологичните и пазарни тенденции в областта.
Използваме случая да отправим благодарностите на редакцията на сп.
Инженеринг ревю към доц. Галина Николчева и проф. Георги Попов от ТУ София,
доц. Пламен Угринов от КЕЕ към ТУ София и доц. Евстати Лефтеров от ТУ
Варна, с които работихме по първата част на материала, за отзивчивостта, желанието и високия професионализъм.
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Развитието на режещите
инструменти и
инструменталните
машини е взаимно
свързано
Едно от най-важните изисквания
към процеса на обработване на материалите чрез рязане е увеличаване скоростите на работните движения при използване на нови инструментални материали. В последните
десетилетия инструменталното
производство даде нови възможности за неколкократно увеличение на
скоростта на рязане, при което новите материали като кубичен борен
нитрид, поликристален диамант,
оксидна керамика и други показват
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все още стръмен характер на развитие и водят до нови увеличения на
скоростта.
Съвременна тенденция в обработването на материалите е високоскоростното рязане (High Speed
Cutting (HSC) или High Velocity Machining (HVM)), което се появи като явление през 80-те години на 20-ти век.
Това понятие създава различни представи: екстремни честоти на
въртене на вретеното; значително
увеличение на подавателните скорости; такива скорости на рязане, при
които детайлът остава студен; при
обработка на сложни 3D-повърхнини
от стоманени детайли техните
качества да бъдат такива, че да
направят излишно допълнителното
ръчно обработване (например полиране).
В последно време на преден план
излиза голямата стружкова производителност. За да бъде постигната
тя обаче, е необходимо трите фактора: мощността на вретеното,
честотата на неговото въртене и
подавателната скорост, да бъдат
съгласувани в подходящо съотношение.

Високите скорости при
HSC изискват съвременни
инструментални
материали
Скоростите на рязане при HSC
варират според обработвания материал между 1000 и 7000 m/min.
Тези скорости са възможни само при
използване на съвременни инструментални материали и съответно
гарантиране на необходимата
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трайност на инструментите.
HSC е мощен метод на рязане,
който трябва да изпълни четири
изисквания: значително съкращаване
на главното време чрез високи честоти на въртене на инструмента и
високи подавателни скорости, т. е.
чрез голяма стружкова производителност; намаляване на силата на
рязане чрез високи честоти на
въртене на инструмента; избягване
на загряването на детайла, като
основното количество топлина се
отвежда чрез стружките; чувствително подобряване на качеството на
обработваната повърхнина, при което отпада допълнителното обработване.
Първото изискване се постига
чрез увеличаване на мощността и
бързоходността на главните преводи на инструменталните (металорежещи, металообработващи и др.)
машини при пълното използване на
възможностите на съвременните
режещи инструменти.
Второто изискване има смисъл
основно при обработване на детайли, които са чувствителни към статичните и динамичните силови натоварвания при рязане. Редица материали като например графита
или алуминия (при тънки стени на
детайла) не могат да се обработват на традиционните инструментални машини при обичайните днес
условия на рязане. Графитът е много трошлив материал и лесно се
откъртва. Тънките стени на алуминиевите детайли се деформират
от силата на рязане и правят
невъзможно постигането на жела-

ната точност. В тези случаи помага обработване с много високи честоти на въртене 30 000 ÷
100 000 min -1. При тези условия
силите на рязане са незначителни.
Третото изискване се отнася до
детайли, при които загряването е
нежелано. Високите скорости на
главното и подавателните движения
водят до това, че скоростта на
снемане на материала изпреварва
скоростта на разпространение на
топлината в детайла, т. е. основната част от образуваната при рязане топлина се отвежда чрез стружките и детайлите остават сравнително студени. Заедно с това се
редуцира и топлинното натоварване на режещите ръбове на инструмента.
Четвъртото изискване намира
смисъл при обработване на 3Dповърхнини (матрици, пресформи и
т. н.). Значително ускореното рязане обуславя по-добри качества на
обработваните повърхнини. Често
това не повишава производителността, защото скоростите на подавателните движения се запазват в
обичайните стойности, но се спестяват допълнителните операции за
довършващо обработване, които
най-често са ръчни, бавни и трудопоглъщащи (напр. полирането).
Тези изисквания дават отражение
и върху машините за високоскоростно рязане, които те трябва да
притежават:
l висока стабилност на конструкцията, за да се избегнат трептенията и резонансите, които правят
невъзможно прилагането на HSC.
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те на инструменталното производство – материали, покрития, геометрия и т. н.

Интензивно развитие
търпи металокерамиката

Фиг. 1. Развитие на инструменталните материали.

Това налага машините да имат много къси направляващи, здрави шейни
и къси конзолни части
l добре балансирани вретенни възли
без трептене, защото при тези
високи скорости наличието на такива трептения, не само че ще нарани обработваната повърхнина на
детайла, но ще създаде също опасност от счупване на инструмента.
Ако при тези честоти на въртене
се откърти парче от инструмента
или детайла, то излита с енергията на куршум. Ето защо зоната на
рязане трябва да бъде екранирана
със степен на противокуршумна защита.
l минимални маси на подвижните
елементи, за да се достигнат уско-
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рения от 1 до 3 g (g = 9,81 ≈ 10 m/
s2). Това налага разработване на нови
концепции на задвижване, каквито са
например директните преводи с линейни електромотори. Тежките
въртящи маси нямат вече приложимост тук – те се заменят с бързоподвижни кръстати шейни със съгласувани движения.
l монтиране на аспирационни уредби, които да изсмукват директно от
зоната на рязане образуваните фини
стружки и прах. В противен случай
те попадат върху направляващите
и ги повреждат, а разпространението им в околната среда нарушава
екологичните норми.
Изпълнението на тези изисквания
доведе до развитие на технологии-

Тя драстично подобри качествата
си и успешно измества твърдосплавните инструменти, особено тези за
високоскоростно рязане. Тези материали имат повишена топлоустойчивост – до 1200 °С, което позволява да се обработват материали с поголяма твърдост и при по-високи
скорости. За избягване на счупването на инструментите от керамика
се разработват керамични композитни материали.
Режещата керамика от вида на
силициевия карбид SiCw – „ускер“ е
проектирана, за да обедини в себе си
високата издръжливост и превъзходната устойчивост на разрушаване,
топлоустойчивостта и износоустойчивостта на инструментите.
Ускерът е прекъсната нишка с диаметър 0,1 - 1 µm и с дължина до 100
µm. При включване на SiCw в алуминиевата керамика се увеличава
якостта й на умора и устойчивостта й на пълзене при високи температури. Ускерът се използва много успешно при рязане с високи скорости
на труднообработваеми алуминиеви,
титанови и никелови сплави. Така се
изработват режещи пластини и
монолитни палцови фрези.
За повишаване на твърдостта
при високи температури и за подобряване на условията на работа на
повърхностния слой на режещия материал се нанасят покрития като
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TiCN, TiAlN и др.
Например за обработване на материали с твърдост до HRC<42 се
използват инструменти с диаметър от 12 до 35 mm с твърдосплавни пластини и с покритие от
TiCN, докато покритие от TiAlN се
използва за пластини за обработване на материали с твърдост
HRC>42. За инструменти с диаметър по-голям от 12 mm се използва WC с 8 -12% съдържание на кобалт. Големината на зърната е помалка от 1 µm. Нанася се покритие
от TiAlN, което има най-малка топлопроводност и осигурява голяма
твърдост при високи температури
и добра пластичност. С това покритие трайността на инструмента
се увеличава, като качеството на
покритието зависи от съотношението на Ti:Al. Алуминият в покритието създава по време на рязането
алуминиев оксид, който прави попластичен материала на детайла и
помага за пренасянето на топлината в стружките, с което предпазва
режещия ръб на инструмента. Направените изследвания показват, че
при обработване на стомана с
твърдост до 57 HRC, при едни и
същи режими и условия на високоскоростно фрезоване, покритието
от TiAlN дава по-добра трайност
отколкото TiCN.

Разработват се
нанотехнологии за
нанасяне на покрития
В последните години се разработват и нанотехнологии за нанасяне
на покритие върху пластини за фре-
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зови инструменти. Най-често се
използват две технологии. При
първата формулата е TH (TiSiN), при
която се нанася композитен слой от
нанокристален материал чрез PVDметода. Той увеличава твърдостта
и значително увеличава топлоустойчивостта до 1100 °С на пластините. При втората технология
формулата е TB (TiBoN). Тя има много добри смазващи качества при високи температури. Това е нов тип
материал за покрития, известен
под името „Hybrid“.
И двете покрития се използват за
високоскоростно фрезоване на
твърди материали (40÷65 HRC). Те
подобряват трайността на инструмента, като се увеличава ефективността им до два пъти в сравнение
с монолитни твърдосплавни палцови
фрези. Покритието генерира по-малка топлина по време на рязането,
като позволява да се работи без
охлаждане. Инструментите, на които са нанесени тези покрития, увеличават трайността си с 30%.

Тенденция е
изработването на
инструменти и пластини
с винтови режещи
ръбове
Съвременна тенденция в инструменталното производство е изработването на инструменти и пластини с винтови режещи ръбове, което се прилага от много фирми-производителки, както за монолитни
фрези, така и за сменяеми пластини. Така всеки режещ ръб навлиза постепенно в детайла, при което си-

лите на рязане също се увеличават
плавно. Тези пластини са квадратни (за обработване на рамена под
90°, чела и джобове), ромбоидни и
профилни.
Палцовите фрези със сферичен
край са особено подходящи при високо скоростно фрезоване. Те могат
да обработват грубо най-различни
кухини, сърцевини и 3D-повърхнини.
Също могат да се използват за чисто обработване на всички видове
материали, независимо от твърдостта им. Сферичната форма позволява топлината, която се образува
по време на рязането да се разпределя на по-голяма площ. Тези инструменти работят и при големи
дълбочини на рязане. Сферичната
форма на режещия ръб е причина
процентно по-голямата част от силата на рязане да се насочи към вретеното на машината, което е постабилно от инструменталния комплект. Това води и до намаляване на
вибрациите на инструмента. Палцовите фрези със сферичен край с
кръгли индексирани пластини могат
да бъдат с един или два режещи
ръба. Използват се пластини от WC
или от PCBN. Тези пластини служат
за обработване на твърди материали. При високоскоростното фрезоване могат да се използват и палцови фрези с квадратни пластини,
но ъгълът при върха трябва да е
оформен с радиус на закръгление.
Особеното при тях е, че образуваната топлина по време на рязането се насочва към ъгъла и се разпределя на по-голяма площ. Тези инструменти могат да се използват за
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водителност. Едновременно с това
се търси повишаване на трайността на инструмента като част от
политиката за съкращаване на разходите. В отговор на това е и отказът (в обосновани случаи) от течно охлаждане. Използването на скъп
високотехнологичен инструмент
губи смисъл, ако машините не позволяват реализиране на възможностите му.

Съвременни конструкции,
инструментални
материали и покрития

Фиг. 2. Сухо рязане при видовете инструментални машини.

обработването на странични стени с отворено дъно за груба и за
чистова обработка.

Увеличават се скоростта
на рязане и скоростта на
подавателните движения
Развитието на инструменталните материали обуслови увеличение
не само на скоростта на рязане, но и
на скоростта на подавателните
движения на инструменталните машини. Стана възможно подавателната скорост да превишава скоростта на разпространение на топлината в детайла, при което по-голямата част от нея се отвежда чрез
стружките. Така отпадна неизбежното досега условие за охлаждане на
детайла с мажещо-охлаждаща течност (МОТ), т. е. да се реже „на сухо“.
Така например, ако през 2004 г. от
произведените в Германия инструментални машини (ИМ) само 9% са
били създадени за сухо рязане, то
през 2010 г. този дял вече възлиза на
60%. На фиг. 2 е даден делът на инструменталните машини, които
работят при рязане на сухо без използване на МОТ.
Както се вижда, основната част
от: обработващите центри (95%) за
ротационно-симетрични (РСД) и призматично-корпусни (ПКД) детайли,
които съставляват 40% от машинния парк, от фрезовите машини
(85%), които съставляват 23% от
машинния парк, от струговите и
други видове ИМ, работят на сухо.
Друга тенденция в обработването на материалите чрез рязане е
микрорязането, което е насочено към
реализация на микротехнологиите.
Днес например е възможно фрезова-
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Фиг. 3. Инструменти за микрофрезоване.

не на детайли чрез инструменти с
диаметри 0,1 ÷ 0,06 mm с два режещи ръба, като могат да се обработват материали с твърдост над 62
HRC. По този начин може да се извърши и полиране на повърхнини,
операция, която доскоро се извършваше само ръчно (трудоемко и
продължително).

доц. Галина Николчева,
проф. Георги Попов,
ТУ София
Съвременните
високотехнологични
инструменти изискват
съответстващо машинно
оборудване
Съвременното металообработване се насочва към все по-сложни и
точни детайли от трудни за обработване материали (високолегирана
стомана, титан, огнеупорни сплави,
армирани с влакна полимери, керамика), а също така алуминиеви сплави.
Партидите са малки и често подлежат на смяна, сроковете за пренастройване - съкратени. Режимите на
рязане стават все по-тежки поради
стремежа към все по-висока произ-

Съвременното машинно оборудване предлага съответстващи на характеристиките на инструмента
високи скорости на главното и подавателното движение, многоосно управление със сплайнова интерполация, високи стойности на геометричната точност и точността на позициониране, статичната и топлинната стабилност, виброустойчивостта. Въз основа на това се очертава следната картина при съвременните инструменти.
Конструкции. Най-често използвани са универсалните инструменти
(опашкови фрези и контурни стругарски ножове), чрез които се обработват произволни повърхнини и
контури, бързо се преминава от
една партида към друга. В този
смисъл специалният инструмент
намира все по-малко приложение.
Голямото натоварване при рязане
налага използването на пластини с
механично закрепване, докато запояването остава в историята или
пък в нискокласните производства.
Инструментални материали.
Тежките режими на рязане диктуват все по-нататъшно подобряване
на физико-механичните свойства на
инструменталните материали. Акцентът днес пада върху твърди
сплави със свръхвисока дисперсност
(в субмикронната зона), режеща керамика, кермети, кубичен боров
нитрид, изкуствен поликристален
диамант.
Инструментални покрития. Традиционните покрития от рода на
титановия нитрид отстъпват място на сложни многослойни, многоелементни и многокомпонентни покрития, осигуряващи комплекс от голям
брой едновременно присъстващи
свойства, необходими за предпазване на инструменталния материал
от високите температури и налягания в зоната на рязане и с цел облекчаване на стружкоотвеждането.
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Все по-широко навлиза сухата и
квазисухата обработка
Технологичните възможности на съвременните инструменти се определят от стремежа към по-нататъшно
повишаване на производителността, точността и качеството на обработваните повърхнини и намаляване
на себестойността на производството. Високоскоростната обработка отговаря напълно на тези тенденции.
Свое място заема твърдата обработка, която използва
универсален инструмент с дефинирана геометрия за
рязане на материали с особено висока твърдост. Така се
елиминира шлифоването, а заготовката се обработва
окончателно и при по-ниска себестойност върху една
машина. Все по-широко навлиза сухата и квазисухата обработка, която запазва ресурса на инструмента, намалява разходите и подобрява екологичните и санитарните показатели.

Фактори, влияещи върху
ефективността на инструментите
Ефективността на работата на инструмента зависи в решаваща степен от техническата характеристика на машината и условията на експлоатация. Например
вибрациите и радиалното биене на машината, даже при
висококачествен инструмент, влошават точността и
грапавостта на обработваната повърхнина и съкращават живота на инструмента. Балансирането в две равнини с качество, не по-лошо от G2.5, е задължително за
високоскоростните инструменти. Максималната стабилност и точност на закрепването във вретеното
заедно с минималното радиално биене са неподлежащи

на дискусия изисквания към високоскоростните инструментодържачи - най-подходящи са тези с базов конус тип
HSK и термопатронник. Автоматичният мониторинг
върху трайността и адаптивното управление позволяват пълно използване на ресурса на инструмента и предотвратяват прекомерното му износване. Ресурсът се
възобновява при замяна на износеното покритие с ново
при условие, че методът за отстраняване не наврежда
на геометрията и режещите свойства на основния материал. Спазването на експлоатационните изискванията на производителя (за максимална честота на въртене на инструмента, за сухо или течно рязане и др.) не
трябва да се нарушават, в противен случай трайността на инструмента пада, възможностите му се използват непълно, появява се риск от авария.
Течното рязане ще се развива в посока на по-ефективни флуиди, прецизно и рационално насочване на течността към зоната на рязане, повишаване на налягането до
150 bar. Все по-големи технологични пространства ще
заемат инструментите за суха и квазисуха обработка.
Очаква се навлизането на нови режещи материали и
покрития, например наноструктурирани свърхтвърди
инструментални материали, ефективността на които
превъзхожда всички известни до момента.

доц. Пламен Угринов, КЕЕ към ТУ София
Съвременната металообработка
предопределя насоките в развитието на
режещите инструменти
Съвременните процеси на металообработка чрез рязане се характеризират с два вида механично въздействие: непрекъснато отделяне на метала (срязания слой)
при равномерно относително движение на заготовката
и инструмента, към което спадат операциите струговане, свредловане, занкероване, райбероване, шлифоване;
прекъснато отделяне на материал при равномерно относително движение на заготовката и инструмента,
когато скоростта е малка (протегляне, зъбонарязване с
червячни фрези, зъбодълбане), когато скоростта на относителното движение е голяма (например фрезоване,
вихрово нарязване на резби, зъбонарязване с многоножови глави, прекъсната абразивна обработка).
Съвременните металорежещи машини е необходимо
да отговарят на следните условия: приближаване на
скоростта на обработка към скоростта на процеса;
повишаване на скоростта на рязане; намаляване на енергоемкостта на процеса.
Процесите на рязане посредством снемане на стружки спадат към първо енергийно ниво с ограничение 1.10 J/
sm3 и първа скоростна зона с пределна скорост, равна на
скоростта на разпределение на звука в даден материал.
Най-близко до пределната скорост на процеса се явява
свръхскоростното рязане, при което се достига 0,3 от
пределната скорост на рязане (скоростта на звука).
Всички посочени особености на съвременната металообработка предопределят основните насоки на развитието на режещите инструменти.

Конструкцията зависи от
кинематиката на процеса рязане
От конструктивна гледна точка в настоящия момент
режещите инструменти зависят от кинематиката на
процеса рязане в частност от възможността да се осъществяват сложни траектории на относителното ра-

154

септември 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2013

155

инструменти, материали
ботно движение, особено при високоскоростно фрезоване.
Осъществяването на различни
схеми на изрязване на прибавката
при едноръбови (стругарски ножове)
и многоръбови (свредла, фрези, протяжки, зъбонарезни и други) инструменти позволява да се повиши значително скоростта на рязане и обема на отделяния метал, както и значително да се намали енергоемкостта на процесите за механична обработка и неблагоприятното натоварване на технологичната система.
Съвременните насоки на развитие
на инструменталното производство могат да се обединят в следните направления:
Нови инструментални материали
(металокерамика, минералокерамика
и свръхтвърди материали). Особено
бързо се развиват покритията върху
режещите повърхнини на сменяемите пластини.
Разработване на нови конструкции сглобяеми инструменти на базата на различни по форма режещи пластини, в това число използване на
различни по състав материали на
режещите елементи на един държач,
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модулно изграждане на инструменти
с различно предназначение и нови
начини на закрепване на режещите
пластини към тялото.
Разработване на специализирани
режещи инструменти за масовото
производство.
Създаване на конструкции комбинирани инструменти с последователно или едновременно въздействие.

Нови форми на предната
повърхнина и различни
стратегии за начупване
на стружката
Особено внимание при съвременните обработки се обръща на проблема с начупването и транспортировката на стружката, както и на
подвеждането на мазилно-охлаждащата течност (МОТ) в зоната на
рязане.
Разработват се нови форми на
предната повърхнина на режещите
елементи, както и на различни стратегии за начупване на стружката.
Все повече нетрадиционни до настоящия момент инструменти се изпълняват с възможност за принудително подвеждане на МОТ.

Анализът на световното инструментално производство показва
следните насоки за развитие: намаляване на относителния дял на монолитните инструменти (с изключение на тези с малки габарити); развитие на нови инструментални материали и износоустойчиви покрития; увеличаване на относителния
дял на специалните и специализирани режещи инструменти и тези с
модулно изграждане, осигуряващи
едросерийното и масово производства; намаляване на относителния
дял на струговането за разлика от
фрезовите операции; намаляване на
размерния диапазон на обработваните повърхнини и гарантиране на качествените показатели на макро- и
микрорелефа на обработваните
повърхнини.
В заключение може да се каже, че
инструментите от гледна точка на
предназначението им променят своя
относителен дял в контекста на
технологичните процеси, както и
отпадат част от използваните в
миналия век инструментални материали.

доц. Евстати Лефтеров,
ТУ Варна
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Öåíîâî åôåêòèâíè ðåøåíèÿ çà âúíøíî îñâåòëåíèå:
àëóìèíèåâè êîðïóñè çà îñâåòèòåëíè òåëà îò
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ

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

Ðàçñåéâàíà
ìîùíîñò: 10-20 W
Ðàçìåðè:
252x119x48mm

Ðàçñåéâàíà ìîùíîñò: 80 W
Ðàçìåðè: 573x243x69 mm

SLB-20/30-FL

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

SLB-150-FL

Ðàçñåéâàíà ìîùíîñò: 150 W
Ðàçìåðè: 383x348x69 mm

SLB-40/50-FL

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

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

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47, òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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