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накратко
Сименс отбеляза 135 години успешна дейност в България
На 14 октомври т. г. в София Ивент Център се състоя официалното
тържество по случай 135 години дейност на Сименс в България. Събитието
уважиха множество партньори и клиенти на компанията, които бяха приветствани от г-жа Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Сименс в България, и новия финансов директор г-н Титус Льов. В словото си
госпожа Манолова пренесе присъстващите в богатото минало на компанията у нас, като отбеляза и съвременните значителни успехи на Сименс в
България като технологична, социална и зелена компания. Като продължение
на бляскавия път бе представен филм за визията на Сименс за бъдещето.
Гостите имаха възможността да разгледат множество експонати с
марката Siemens, онагледяващи по оригинален начин историята на развитие на компанията у нас.
Традиционно стилно и с много вкус бе подбрана програмата, която да
представи отношението на компанията към изкуството и да поддържа
доброто настроение на гостите, този път с участието на Теодосий Спасов и Белослава.

Състоя се обиколка на инфомобила на Phoenix Contact у нас
При засилен посетителски интерес преминаха посещенията на инфомобила на Phoenix Contact в различни градове от страната, съобщиха от фирма
ВиВ Изоматик, представител на Phoenix Contact у нас. Обиколката стартира на 15 октомври от Стара Загора, на 16 и 17 октомври инфомобилът
беше в Пловдив, а на 18 октомври - в София. Останалите посещения в
програмата бяха във Варна (21-22 октомври), Севлиево (23 октомври),
отново София (24 октомври) и Благоевград (25 октомври).
„Представихме разнообразни продукти от портфолиото на Phoenix
Contact - от класическата редова клема до водонепроницаемите машинни
конектори, от ефективната защита от пренапрежения до най-модерната
и високотехнологична автоматизация“, допълниха от ВиВ Изоматик.

Eл-Тест стартира проект за подобряване на условията на труд
Eл-Тест започна изпълнението на проект за подобряване на условията на
труд и създаване на безопасна работна среда, съобщиха за Инженеринг ревю
от компанията. Той има за цел да подобри организацията на трудовата
дейност във фирмата и да създаде съвременни управленски системи за
осигуряване на безопасност и здраве при работа, отговарящи на изискванията на националното законодателство и хармонизираните европейски
стандарти.
„За постигане на тези цели проектът предвижда дейности за закупуване на колективни средства за защита, повишаване на мотивацията на
персонала чрез подобряване на условията на труд и реализирането на пазара на продукти, отговарящи на стандартите на ЕС и съществените изисквания към строежите, за да се осигури безопасността и здравето на
хората и опазването на околната среда“, обясниха от дружеството.
Проектът, който има срок за изпълнение 12 месеца, се изпълнява по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския социален фонд на ЕС.
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Трелеборг Сийлинг Солюшънс откри нов офис в София
От 1 октомври т. г. офисът на Трелеборг Сийлинг Солюшънс България,
част от глобална производствена група, специализирана в производството на уплътнения и уплътнителни решения, се премести на нов адрес в
столицата, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. „Инженерната
компетентност, логистичното управление и близостта до клиента са
ключови фактори за успешното предоставяне на услугите на Трелеборг
Сийлинг Солюшънс. За да разширим своя обхват от дейности и да задоволим нарастващото търсене, нашият офис се премести на нов адрес. От
него ще продължим да обслужваме всички наши клиенти в Югоизточна
Европа, включително България, Румъния, Беларус, Украйна и Турция“, заявиха
от ръководството на Трелеборг Сийлинг Солюшънс.
Новата база се простира на площ от 1000 кв. м, от които 400 кв. м
заема логистичният център със специално климатизирана и защитена среда за складиране на уплътнения. Сградата също така разполага с голям
обучителен център. Инженерният център, в който се разработват персонални уплътнителни решения, е свързан в мрежата на Трелеборг c повече
от 400 инженери, 9 научноизследователски центъра и 27 производствени
предприятия в света.
„Близостта до летище София и до повечето транспортни компании
дава възможност на нашата система за управление на доставките да се
включи в глобалната мрежа за доставки, като по този начин осигуряваме
навременно получаване на високотехнологичните ни продукти“, допълниха
от компанията.

CCS-България представи новости от HORIBA и MRU
На 24 и 25 октомври т. г. в хотел Империал в Пловдив се проведе традиционният семинар на CCS-България за представяне на новостите в контролно-измервателната апаратура за имисионен и емисионен контрол на
фирма Horiba, Япония. Двамата лектори от фирма Horiba – Максимилиян
Грос и Вернер Брунер, запознаха присъстващите с най-новите уреди за
измерване на газови емисии и на прах в околната среда. Представен бе и
най-новият проект на Horiba в Европа за газов контрол на пет броя компресорни станции за пренос на природен газ по пътя на газопреносната мрежа
в Австрия.
Гост-лектор на семинара бе и Тибериус Ворф, представител на фирма
MRU, Германия, който представи електрохимичните преносими уреди на
фирмата за контрол на горивните процеси и изнесе интересна лекция за
съоръженията за биогаз и газовия контрол при тях.
„Участници в семинара бяха експерти и специалисти от ИАОС към МОСВ
и от регионалните лаборатории към ИАОС от цялата страна, както и
специалисти от различни предприятия в страната от областта на енергетиката, металургията и нефтопреработването.
Интересът към тематиката и лекционния материал беше изключително голям, имаше доста въпроси и дискусии по време на лекциите. В залата
бе изложена действаща апаратура, която също предизвика оживени технически разговори, въпроси и коментари по време на демонстрациите“, коментираха организаторите.
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Новата cloud развойна платформа на Microchip
Microchip представи платформата за облачни приложения Cloud
Development Platform, достъпна в Amazon Web Services (AWS). Платформата
дава на инженерите възможност лесно да създават работещо демонстрационно приложение, което свързва embedded приложение с услугата Amazon
Elastic Compute Cloud (EC2). Платформата е базирана на развойния комплект Microchip’s Wi-Fi Client Module Development Kit (DM182020), който предлага на разработчиците лесен начин да съвместят embedded света и облака, създавайки приложения за т. нар. Internet of Things.
Все повече проектанти на embedded приложения се нуждаят от облачна
свързаност за своите разработки, но имат ограничен опит в тази област.
Новата платформа на Microchip улеснява разработчиците, като ги свързва
с утвърдената облачна инфраструктура на Amazon EC2. Тя е онлайн услуга,
която осигурява мащабируеми изчислителни ресурси в облака и има за цел
да улесни онлайн работата на проектантите. С помощта на AWS те могат
лесно да променят свързаните модули и потребителския интерфейс. Cloud
Development Platform е достъпна на адрес http://www.microchip.com/get/R837

АББ оборудва лаборатория на ТУ София със средства за изпитване
АББ оборудва лабораторията за високо напрежение на Техническия унина електрическо
верситет в София с оборудване за изпитвания в областта на преноса и
оборудване
разпределението на електроенергия, съобщиха от компанията. Съоръженията включват автотрансформатор, изпитващ трансформатор и измервателно оборудване за променлив ток до 750 kV. Оборудването ще се използва за провеждане на изпитвания на електрическо оборудване средно и ниско
напрежение и ще улесни и изследователската дейност в областта на изолационните материали.
„Тази инициатива е в унисон с нашия подход на тясно сътрудничество с
академичната общност с цел разширяване на изследователската дейност
и развитието в енергетиката“, заяви Джандоменико Ривети, ръководител
на отдел Високо напрежение в АББ.
„Оборудването за изпитвания високо напрежение от АББ ще разшири
обсега на възможностите за изпитвания в нашия университет до много
по-високи нива на напрежение. Освен това сега вече ще можем да извършваме изследователска дейност в собствената си лаборатория, като по този
начин ще подобрим качеството на образованието“, коментира проф. Марин Христов, ректор на ТУ София.

ЛД представлява ELEKTROR Airsystems у нас
Фирма ЛД обогати предлаганата гама индустриални компоненти с вентилатори и въздуходувки на немския производител ELEKTROR Airsystems,
съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. „ELEKTROR Airsystems е водещ немски производител с дългогодишна история и утвърдени позиции на
европейския пазар. През т. г. компанията отбелязва 90 години от своето
основаване.
На българския пазар ще предлагаме вентилатори и въздуходувки с максимален дебит 580 000 m3/h, max. налягане – 750 mbar; вакуум до -450 mbar,
ATEX изпълнение и принадлежности за тях“, допълниха от ЛД.

Излезе от печат книга за обработващи центри за високоскоростна
Наскоро излезе от печат книгата „Обработващи центри за високоскообработка
ростна обработка„ с автор доц. д-р инж. Пламен Угринов, преподавател в
Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет - София.
„Книгата е отражение на дългогодишната ми научна, изследователска,
конструкторска, внедрителска и преподавателска работа в областта на
обработващите центри. Тя е с конкретна практическа насоченост към
заетите и интересуващите се от високоскоростна обработка. Целта й е
да бъде помощник за информиран избор на нова машина и технологична
екипировка и да ориентира към правилна експлоатация на съществуващото оборудване“, сподели доц. Угринов.
В систематизиран вид книгата представя обширен и богато илюстриран материал за специфичните особености на устройството, техническите характеристики и технологичните възможности на обработващите
центри и периферията, използвани във високоскоростната обработка.
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Демонстрационно автошоу на Siemens в България
Сименс, направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии проведе автошоу в страната с обновен демонстрационен камион „Process Instrumentation and Analytics“, съобщиха от компанията. „Демокамионът представлява оживен модел на съвременна система за процесна автоматизация, изградена на база на Simatic PCS 7, комуникираща със
сензорите Sitrans по 4-20 mA (HART и Wireless HART), Profibus PA/DP и
Industrial Ethernet. Посетителите имаха възможност да разгледат на място моделите, менютата за настройка, начините на монтаж на оживените сензори от полевия КИП (Sitrans P, T, L, F) на Siemens, газ анализатори, както и Sitrans CV газ хроматограф за измерване калоричност на природен газ.
Освен това бяха демонстрирани и последните новости: новата гама
температурни сензори Sitrans TS; новият кориолисов разходомер Sitrans FC
430; последният модел ултразвуков нивомер LUT 400 и новото поколение
тегловен модул Siwarex WP231 в конфигурация със Simatic S7-1200“, допълниха от компанията.

БР Техника ще предлага индустриални инструменти на Bosch
Бюро за Развитие Техника ще предлага на българския пазар цялостното
продуктово портфолио на новото направление „Индустриални инструменти“ на Bosch, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Гамата
включва високочестотни инструменти за шлайфане, акумулаторни винтоверти и гайковерти от сериите EXACT и C-EXACT, пневматични инструменти като бормашини, перфоратори, прави шлайфове, резбонарезни
машини, динамометрични гайковерти и пневматични мотори.
Ще предлагаме и широк набор от принадлежности за всички индустриални инструменти на Bosch - зарядни устройства, батерии, стабилизатори на напрежение и балансьори за кабели и шлаух.
Тази серия е разработена, за да отговори на високите изисквания на
индустрията за надеждност при интензивно натоварване. Инструментите се отличават с традиционно високото качество на всички продукти
Bosch, ергономичен дизайн и изключително добро съотношение мощност тегло. Предлагат най-високо ниво на прецизност, издръжливост и енергийна ефективност“, допълниха от Бюро за Развитие Техника.

Шнайдер Електрик проведе първа среща на производителите на
табла и КТП
На 16 и 17 октомври т. г. в хотел Акватоник, Велинград Шнайдер Електрик проведе първа среща на производителите на табла и КТП, съобщиха
от компанията. Представителите на бранша имаха възможност да се
запознаят с най-новите тенденции при производството на табла: актуалните стандарти по БДС EN, възможностите на интелигентните устройства, както и перспективите за развитие пред таблотиерския бизнес в
глобален план.
Лично приветствие отправи Кристоф Де-Лафарж, управител на Шнайдер Електрик за България, Албания, Македония и Косово. Програмата включваше още представяне на успешни практики в кредит-мениджмънта, придружено от дискусия върху местния опит. "Имаме амбицията да превърнем
тази среща в ежегодна традиция, която да помогне на бранша да се развива все по-успешно", споделиха от Шнайдер Електрик.

Арома официално откри новия си завод
На 10 октомври т. г. на тържествена церемония в присъствието на
почетни лица, партньори, клиенти и гости бе открит новия завод на Арома. Площта на завода е 10 хил. кв. м, а бюджетът на инвестицията 14
млн. лева., от които 8 млн. лева са вложени в обновяване и модернизиране
на технологията и автоматизация на производството. „Новият завод е
с увеличен капацитет на производство, благодарение на автоматизираните системи и модерни технологии, които са в пряка връзка с качеството на продуктите. Той изпълнява всички критерии на стандарта „Добри
производствени практики“ (GMP) и e съобразен с екологичните норми на
производство на козметика и парфюмерия. Внедрените инсталации отговарят на последните достижения в областта и са свързани с енергийната ефективност, намаляване на загубите на вода, както и изхвърляне на
вредни емисии в атмосферата“, заявиха от Арома.
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Проведе се четвъртото
издание на Интермин Експо
О

т 30 септември до 5 октомври
т. г. в рамките на Международния
технически панаир в Пловдив се проведе четвъртото издание на международната изложба за минната
индустрия Интермин Експо. Нейни
организатори по традиция са
Българската минно-геоложка камара
(БМГК) и Международния технически панаир. "Устойчивото развитие
на минно-добивната индустрия
като основополагащ отрасъл на икономиката е немислимо без прилагането на зелените стандарти. На
нас тежи отговорността пред
бъдещите поколения да осигурим
достатъчно ресурси днес без това
да вреди на природата и качеството на живот утре. Тази изложба
показва, че ние сме осъзнали това и
работим усилено в тази посока",
сподели д-р инж. Лъчезар Цоцорков,
председател на УС на БМГК.
Тази година сред участниците
бяха фирми като Асарел Ремонт,
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Геотрейдинг, Ел Стомана, IFE Aufbereitungstechnik, Колев и Ко, Neron
Pumps Srl, Скай Монт, Somex, Фарер,
Флуидекс, Елтрак и др. В рамките
на изложбата посетителите имаха
възможността да открият нови
продукти и решения в областите:
оборудване, резервни части и сервиз
за добивната индустрия; търговия
с минерални суровини; минен инженеринг, минно строителство; проучване и добив на подземни богатства; материали, химикали и лични
предпазни средства; софтуер, системи за управление и консултиране
в бранша.
"Целта на изложението бе да се
предостави възможност на експертите от индустрията да обменят
информация, да създадат нови професионални контакти или да се подновят стари такива", споделиха организаторите от БМГК.
"Гостите на Интермин Експо се
запознаха с дейността на добивния
сектор на специалния ни щанд. Ос-

новният фокус на БМГК бе съсредоточен върху представянето на бранша и членовете на организацията.
Друг акцент в представянето и в
стратегията на Камарата са опазването на околната среда и грижата за здравето на човека", подчертаха те.
Българската минно-геоложка камара, учредена през 1991 г., е национално представителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България.

октомври 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2013

13

събития

Първа международна
автомобилна
автомобилна конференция
в България
От 8 до 10 октомври т. г. Sofia
Event Center бе домакин на първата
международна автомобилна конференция в България. Организатор на
мащабното събитие бе Аутомотив
Клъстер България. Участие взеха над
200 представители на автомобилната индустрия в Европа и Азия.
Конференцията бе открита от
президента на Аутомотив Клъстер
България д-р Тил Трукенмюлер, който
приветства участниците с добре
дошли и даде думата на президента
на Република България Росен Плевнелиев, патрон на събитието. „Конференцията е отличен повод да отбележим успехите в сектора на автомобилостроенето. Автомобилната
индустрия е двигател на иновациите и има ключово значение за икономиката на страната. Това е секторът с най-много частни инвести-
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ции. България има потенциал да се
превърне в център на автомобилната индустрия на Балканите. Всеки
десети автомобил в Европа е оборудван с електроника, произведена у
нас“, подчерта Плевнелиев. Президентът допълни, че към момента
140 компании в България работят за
автомобилната индустрия, като в
тях са наети 15 хиляди служители, а
тенденцията в близките години е
броят им да нарасне до 30 хиляди.
В първата част на лекционната
програма д-р Роланд Венгер, мениджър на направление Стратегически доставчици и производство в
Mercedes-Benz, разясни пред аудиторията изискванията на автомобилния гигант към фирмите поддоставчици от Източна Европа и процедурата по одобрение. Като основни
фактори при избора д-р Венгер посочи високото качество и конкурентна цена. Страната с най-голям брой
доставчици за Mercedes-Benz от региона е Македония, обяви лекторът.
Жан-Мари Бусиер, директор на
отдел Стратегическо планиране в
Hyundai Motor Europe, представи историята на компанията и най-бележитите моменти в нейното развитие. Присъстващите се запознаха и
със структурата на автомобилния
производител, който притежава 30
завода в 9 страни и 11 развойни
центъра, три от които в Германия.
Представителят на Grammer, специализиран в производството на
автомобилни седалки, компоненти и
системи за автомобилния интериор,
Фредерик Флори разясни процеса на
наемане на персонал за завода на
компанията в с. Трудовец, близо до
Ботевград. В завода, открит през
1997 г., понастоящем работят 830
човека. Продукцията се изнася в Европа, САЩ, Южна Америка и Азия.
Основни клиенти са Mercedes, Iveco,
Toyota, Linde, Man, Scania, Siemens,
Audi, LandRover, Seat, Saab и др.
Интерес предизвика и лекцията на
Хано Миорини от Robert Bosch, който представи най-актуалните иновации на компанията за автомобилния сектор. "Развойната дейност на
Bosch в това направление е фокусирана върху справянето с основни
проблеми като замърсяването на
въздуха с моно-азотни оксиди и въглероден двуокис; безопасността на

пътниците; предотвратяването на
аварийни ситуации; автономното
шофиране и др. В тази връзка Bosch
разработва екологични двигатели,
които отговарят на строгите изисквания на новия европейски стандарт за емисии Euro 6, насочен основно към азотните окиси и твърди
частици, който става задължителен
за всички нови тежкотоварни автомобили от 1 януари 2014 г. Също
така работим върху нови сензори,
които подпомагат водача при управлението на автомобила и предотвратяват катастрофи и инциденти
с пешеходци; ултразвукови сензори,
които паркират автомобила самостоятелно; електрически автомобили; нови фотосинтетични горива,
както и върху много интерактивни
приложения, благодарение на които
автомобилът се превръща от затворена в отворена система“, заяви
г-н Миорини.
Г-н Матю Коул от Johnson Controls
представи дейността на TechCenter
Sofia – най-големият инженерно-технологичен център на компанията в
света, разположен в София, както и
последните му разработки, сред които парктроник системата на найновия Mercedes Benz S-Class, изложен
в Sofia Event Center по време на конференцията.
Тадеус Жарко, ръководител на регионалния борд на директорите за
бизнеса с автомобили в Централна
и Източна Европа във Festo, и инж.
Стефан Иванов, генерален мениджър
на Фесто България, представиха накратко дейността в сферата на
автомобилостроенето на водещата
компания за индустриална автоматизация. Г-н Стефанов обяви, че с
изграждането на втората производствена база на Фесто Производство
у нас броят на заетите ще нарасне
до 1000 души.
В рамките на конференцията своите последни разработки представиха и други водещи международни
производители и доставчици като
Wuerth Elektronik, IMI Electronics, BASF,
ETEM, Great Wall, BMW, Porsche,
Volkswagen, Prista Oil и др.
В последния ден участниците в
конференцията имаха възможност да
посетят производствените бази на
Great Wall/ Litex Motors, Grammer и IMI
Electronics у нас.
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Заваряване на
пластмаса с лазер
TRUMPF ïðåäñòàâÿ íîâè, ñïåöèàëíî ñúçäàäåíè äèîäíè ëàçåðè
Новите диодни лазери на TRUMPF, в
гамата от 150W до 300W, дават отлични резултати при неметални приложения като заваряване на пластмаси. Това се дължи на не малка част от тяхнoто изключително качество на лъча
8mm X mrad. Профилът на лъча демонстрира, перфектно разпределение, което
е изключително важно за успешната об-

работка на пластмаси с лазер, тъй като съсредоточената върху детайла
енергия, може да се разпространява особено ефективно. Оптимизираната, модулна концепция помага на TruDiode 151
и TruDiode 301 да постигнат внушителните 30% ефективност. Те се предлагат
в 19-инчов, плъзгащ се вариант или като самостоятелна единица с интегри16

рано охлаждане. Също така може да се
използват и като част от лазерна мрежа, където няколко машини споделят
един лазерен източник, тъй като и двата лазера имат външен модул за управление на лъча, предоставящ два изхода.
TRUMPF влага целия си опит, като
най-голям световен конструктор и
потребител на лазерни диоди, за създаването на това поколение диодни лазери. Пасивното охлаждане, използвано в
напомпващите диоди на TRUMPF, се използва и при директните диоди. Диод-

ните лазери TRUMPF са абсолютно надеждни през целият им експлоатационен живот. В случай, че един от модулите загуби мощност, другите незабавно поемат неговата функция като автоматично увеличават изходната си
мощност, така че в мястото където се
работи да няма загуба. Както при всички лазери TRUMPF , измерването и настройката на изходната мощност, по
време на обработката, се случва в реално време. Действието на лазера и настройката на изходната мощност са изоктомври 2013
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питани със софтуера - TruControl, който контролира лазера като цяло. При
разработването на този софтуер,

TRUMPF постави много усилия да направи функционирането интуитивно.
Както на високото качество на отделните компоненти, индустриални
потребители могат да разчитат и на
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постоянно разположение, благодарение
на цялостната сервизна концепция,
включително "Telepresence" портал. В
крайна сметка, новите TruDiode 151 и

TruDiode 301 са напълно ефективни, надеждни и рентабилни лазери с компактен и модулен дизайн.
info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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Уверен съм в бъдещия ни
растеж в България
Екехард Нойрайтер,
Регионален мениджър на ABB в България
и Мениджър продукти НН за Румъния,
България и Молдова,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми господин Нойрайтер,
макар че българският пазар ви
познава добре от дългогодишната ви работа в България,
представете се на читателите на сп. Инженеринг ревю в
качеството си на нов регионален мениджър на АББ за България. Какво трябва да знаят
българските специалисти в индустрията и енергетиката за
вас?

Преди всичко, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре
дошли в офиса на ABB в София.
Станах част от екипа на ABB през
1992 г., след като завърших икономика и инженерство в Техническия
университет в Карлсруе. Между
1996 и 1998 г. участвах в изграждането на производството на ABB в
Петрич. От края на 1998 г. заемах
различни управленски позиции. До
2012 г. бях ръководител на международния отдел за бизнес с продукти
за управление на енергия. Сега съм
отново в България, от м. април 2012
г. отговарям за продуктите ниско
напрежение за Румъния, България и
Молдова, а от юни 2013 г. заемам и
позицията Регионален мениджър на
ABB за България.
Заставате начело на АББ в
трудна за България година, изпълнена с несигурност и напрежение, като имате нелеката
задача да продължите възходящата тенденция на развитие
на компанията у нас. Какво ви
амбицира в това начинание и
какви са плановете ви за успешно развитие на АББ България в
близко бъдеще?

България е едно от местата, на
които ABB смята да развива дейността си и занапред. Имаме натрупан отличен опит в Петрич и Раковски, стартирахме нови проекти в
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Севлиево и още един в Раковски. Прекрасно е, че имаме
възможността да разрастваме местната си организация.
Това също е и сериозно предизвикателство, тъй като правим значителни инвестиции и
увеличаваме броя на служителите си с почти 50%. В същото време сме фокусирани и
върху развитието на търговската ни дейност и подобряване на позициите ни на местния пазар, докато продължаваме успешното развитие на
ABB в България.
През февруари т. г. АББ обяви
сливането на две от корпоративните си звена в България с
цел централизиране и оптимизиране на управлението. Наблюдават ли се вече позитивни
последствия от тази промяна
и ако да, в кои аспекти?

В работата си постоянно се стараем да хармонизираме и консолидираме процесите, за да бъдат те
възможно най-ползотворни и ефективни, като не забравяме да действаме съобразно особеностите на
местния пазар в ежедневните си
оперативни бизнес задачи. Сред найдобрите примери за това е по-нататъшното развитие на Счетоводния ни център в страната. Разработихме и местно звено за Човешки
ресурси, което поддържа и работи по
процеси на обща база като платежна система, кандидатстване за работа и наемане на хора или кариерно
развитие.
Как се развиват отделните
бизнес направления на АВВ у
нас? В кои сектори ще бъдат
основните ви пазарни приоритети?
Дейността на АВВ е структурирана в 5 дивизии. В България сме пред-

ставени чрез следните направления:
Продукти за енергетиката, Системи за енергетиката, Продукти ниско напрежение и Автоматизация и
дискретни процеси.
В областта на продуктите НН
намеренията ни са да продължим
успешната си дейност в Раковски и
Петрич. Планираме да пуснем в експлоатация допълнителни производствени линии в новата ни фабрика,
която също се намира в Раковски.
Продуктовата гама, която предлагаме на клиентите си, е изключително
широка, което е едно основните ни
предимства. Според мен, налице са
отлични шансове за развитие и растеж в области, в които АББ България досега не е била активна.
В областта на Продуктите за
енергетиката разполагаме с висококвалифициран търговски екип от професионалисти в областта на релейните защити, контролните и комуникационни системи, както и оборудването средно и високо напрежение,
който обслужва клиентите ни в комуналния сектор и индустрията. Основната ни цел е да сме по-близо до
клиентите, за да можем не само да
отговаряме на ежедневните им нужди, но и да сме в състояние да следваме техните изисквания в развитие.
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Нашият инженерингов екип в София за Системи за енергетиката
доставя на клиентите ни модерни и
ефективни решения. Вярваме, че
ключът към успеха са навременната
комуникация с клиентите и задълбоченото познаване на технологиите
на ABB. Имаме отлични референции,
компанията традиционно е предпочитан партньор на компаниите в
областта на комуналните услуги и
на големите промишлени предприятия, основен партньор е на редица
проекти в областта на ВЕИ (вятърни и фотоволтаични). Управлявайки
целия инженерингов процес, нашият
екип професионалисти в областта
на енергийните системи способства
за успешното внедряване на най-модерните и надеждни решения на
българския пазар. Нашата стратегия
е да продължим да бъдем близо до
нуждите на българския енергиен пазар и да осигуряваме точните технически решения за тяхното задоволяване.
Декларирате, че ВЕИ пазарът
ще продължи да бъде важен
път за развитие на компанията. Как оценявате пазарната
ситуация във ВЕИ сферата към
момента и какви са очакванията ви за бъдещето?

Възбновяемата енергия е на фокус
в цял свят – тя е бъдещето. Швейцария, например, заяви намерението си
до 2017 г. да ползва 100% енергия от
ВЕИ. ЕС също силно подчертава значимостта на възобновяемите източници в енергийния сектор. България
също подкрепя интегрирането на
ВЕИ в енергийния сектор. Въпреки че,
по мое мнение, този процес не беше
управляван по най-добрия възможен
начин. Това създаде негативна нагласа дори в основните медии в страната. Независимо от всичко, възобновяемите източници на енергия са
бъдещето!
Ние в ABB ще продължим да бъдем
фокусирани върху този сектор. Разполагаме с най-добрите референции
за проекти във вятърната и соларна
енергетика. Предлагаме модерни и
конкурентни решения, покриващи
голямата част от този тип проекти. Компетентният екип на ABB e в
състояние да управлява пълния
спектър ВЕИ проекти и ефективно
да обслужва тази група клиенти. В
София открихме PV Контролен
център, отговарящ за наблюдението
и управлението на фотоволтаични
паркове с обща инсталирана мощност 85 MWp. Готови сме да интегрираме и още клиенти с фотоволтаични централи, които имат нужда
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от професионална експлоатация и
поддръжка на проектите си.
Вие сте учредител на производствената база на АББ в Петрич. Какви са спомените ви за
далечната 1996 г., когато стартира дейността на АББ Контрол ЕООД? Какво е съвременното състояние на производството в Петрич и какво планирате
за бъдещото му развитие?

Имам много хубави спомени от
времето, в което работех в Петрич:
силно ангажиран и сплотен екип, впечатляващо гостоприемство, множество културни събития и най-важното – отличните резултати, които
постигнахме и отпразнувахме заедно. Освен това имахме пълната подкрепа от страна на местната
власт. От друга страна, това бяха
изключително трудни времена за
страната и хората.
Преди 2 години започнахме стъпка
по стъпка да извършваме преустройства, които все още са в ход. Това е
в резултат на сериозните ни намерения да запазим и развиваме производствените си мощности в Петрич. За щастие, имаме стабилен бизнес с партньорите си и основен акцент в дейността ни ще бъде достигането на цялостна оптимизация
на оперативната дейност, увеличаване на производителността, ефективно развитие на кадрите при осигуряване на безопасни условия на
труд и интеграция.
Как оценявате като цяло инвестициите в производствени
структури на АББ в България?
Как се развива изграждането на
новия завод на компанията в
Раковски? Какви са плановете
на компанията за развитие на
производството в България?

Размерът на цялостната инвестиция е показателен за нейната значимост. Внедряваме иновативни
технологии, създаваме много нови
работни места за дълъг период от
време. Отново искам да подчертая,
че направените инвестиции от АББ
са доказателство за значимостта
на България като база за ефективно
производство. Проектът в Раковски
се развива с изключително добри
темпове и по график. Паралелно с
това ще продължим преустройствата на дейността ни в Севлиево. Ще
развиваме този завод като водещ
производител на компоненти за KРУ
с газова изолация.
От миналата година сте Мениджър продукти ниско напрежение за Румъния, България и
Молдова. Как бихте сравнили
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пазарите в тези страни? Как
оценявате дистрибуторската
ви мрежа в България и какви са
плановете ви за развитие на
продажбите у нас?

И на трите пазара икономическият ръст е на ниско ниво. Конкуренцията в България и Румъния е доста
силна. Разбира се, населението на
Румъния е три пъти по-многочислено, индустрията е по-развита, особено секторът на автомобилната
промишленост. В страната са базирани производствата на множество
големи международни ОЕМ компании.
Що се отнася до дистрибуторската мрежа, налице е сериозен потенциал за развитие. Моето мнение
е, че има множество области, в които все още не сме достатъчно активни. Планираме да развиваме
присъствието си в някои стратегически области в бъдеще, в които да
постигнем
много
по-силно
присъствие и популярност. Сигурен
съм, че българските клиенти също
предпочитат висококачествените и
иновативни продукти на ABB, произведени на място в България. Затова
и съм уверен в бъдещия ни растеж на
българския пазар.
Оглавявате компанията АББ
България, в която към момента работят над 1300 служители в страната. Как оценявате
екипа си в България? Какво е
значението на това да продължите пътя редом с опитни и
надеждни мениджъри? Какви са
плановете ви за развитие на
специалистите в производството и продажбите?

Наистина съм щастлив да работя
с високоангажиран и мотивиран екип
с професионално отношение към ABB.
Във всички наши клонове разполагаме с висококвалифицирани и опитни
специалисти и ще продължим да инвестираме в тяхното бъдещо развитие. Разбира се, да имам в екипа си
опитни мениджъри е от ключово
значение. Те са отговорни за критично важните процеси и за резултатите от ежедневната работа и са
фокусирани върху постоянното развитие на компетентността на хората си във всички аспекти, като
същевременно отделят голямо внимание на ключовите приоритети на
ABB, интеграцията и осигуряването
на безопасни условия на труд.
Сред целите ни е да продължим да
осигуряваме обучение на хората си и
да поддържаме и разширяваме връзките си с местните университети,
тъй като считаме своите служители за нашия най-голям актив.
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Страната има нужда
от строителство на
индустриални предприятия
проф. инж. Михаил Цанков и д-р инж. Цветан Георгиев, управители на ИРКОН,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми господа, представете дейността на ИРКОН
пред читателите на сп. Инженеринг ревю.
Михаил Цанков (М. Ц.): За ИРКОН
трябва да се знае, че е основана през
1996 г. като професионално проектантско бюро, приоритетно ориентирано към строежи със стоманени
конструкции. През тези години дружеството извървя дълъг път и за
наша радост то съществува на пазара като известно име, без да звучи като похвала. Това се дължи преди
всичко на резултатите от нашата
работа. Обектите, които сме изградили, са много и ще отнеме време да
ги изброя – от обекти за петролната индустрия, през логистични центрове, изложбени зали, индустриални обекти, складови бази и т. н.
Фирмата се състои от 23 души –
архитекти, конструктори, електрои пътни инженери, както и едно специализирано звено за новите компютърни технологии в областта на
проектирането на стоманени конструкции. Ние сме водещи в прилагането на специализиран софтуер, който
е авангарден в тази област. В момента усвояваме нови програмни продукти и сме отправили поглед и към
новия т.нар. Building Information Model
(B. I. M.). През годините работата ни
не беше концентрирана изцяло в проектните решения. Участвахме активно в изпълнението на обектите
под формата на авторски надзор,
логистична подкрепа на заводите
производители и на конструкциите,
които са проектирани.
Цветан Георгиев (Цв. Г.): Развиваме също така стоманените конструкции чрез високите изисквания по
отношение на качеството. Тук са
приложими и технологиите за контрол. В стоманените конструкции
има един специален процес и това е
заваряването. При него има видими
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и невидими аспекти. Невидимите
могат да бъдат засечени само от
апаратура, независимо от това дали
е ултразвук или рентген. Затова
когато нашите проекти изискват
контрол на качество, ние искаме
контрольорът, който прави проверката, да е доказан специалист. За
щастие, в България има такива фирми, с които работим, даже ги препоръчваме, тъй като те дават гаранция на клиента, че купува това, което е поръчал.
Случващото се на пазара през
последните години промени
ли приоритетите в дейността ви?
М. Ц.: От 5 години светът е в
положението на криза. Инвестициите са драстично намалели. Няма нови
обекти и онзи мащаб на строителството от преди няколко години.
Това положение на нещата не ни
радва, но не ни кара и да хленчим.
Като равноправни членове на ЕС ние
успяхме чрез името си да дадем информация на наши колеги и към настоящия момент имаме реализирани
проекти в Дания, Норвегия.
Строителството е най-наблюдаваният и най-критикуваният сектор,
но трябва да имаме предвид, че ако
той върви, задвижва много отрасли
покрай себе си. Нашата страна има
нужда от строителство на индустриални предприятия. За радост, има

такива проекти, но ние искаме да
бъдат много повече. Последният
проект от такъв тип, по който работим сега, е завод за преработка
на риба край Варна. Обектът е сериозен, инвеститорите са с големи
амбиции и се надяваме да намерят
средства за реализацията му.
Кое прави ИРКОН предпочитан партньор в промишленото строителство?
М. Ц: Според мен сме предпочитан
партньор заради възможността да
дадем комплексни решения. Ние сме
в състояние да направим пълен комплект от инвестиционния проект.
За възложителя е важно той да бъде
осигурен по всички части от устойчива на пазара фирма, която ще си
завърши проектирането, ще участва
в авторския надзор, в приемателните комисии и ще подпише всички
необходими документи, включително
акта за въвеждане в експлоатация.
Важно е за инвеститора да работи
с един комплексен партньор.
Разработвате стоманени
конструкции посредством
използването на CAD/CAM
проектиране. Какви предимства ви дава това?
Цв. Г.: За нас един проект не е
средство да спечелим определена
сума пари, а средство да направим
първо клиента си доволен, второ, да
изявим възможностите и да ги раз-
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вием. С CAD/CAM проектирането
започнахме да се занимаваме през
2007 г. Прилагаме тези технологии
навсякъде в нашето проектиране. То
е на граничната линия между проектиране и производство. Ние сме
инженерингово ориентирани и това
ни прави по-силни. Чрез проектирането развиваме производството,
защото проектите ни карат производителя да се развива по отношение на качество, а бидейки близко до
производството чрез контрол и подпомагане, ние пък се учим на практика от себе си.
Чрез този метод на проектиране
ние вкарваме технологиите от CAD
системите в производството. Предлагаме безхартиен обмен на данни
чрез CNC машини, което води до
автоматизиране на производството.
Разкажете ни за някои от
последните интересни проекти, по които работите.
М. Ц.: Интересните проекти, по
които в момента работим в София,
са два. Единият е стоманената конструкция с уникална козирка на стадион Герена. Козирката е 35-метрова конзола изцяло от стомана, която покрива сектор А и се прави за
първи път у нас.
Вторият проект е реконструкцията на Централна ЖП гара. Приключваме фазата на идейния проект за
реконструкция на стоманения покрив
на гарата.
Цв. Г.: Сред тези проекти е и новият завод за олово в КЦМ. По този
проект работим вече втора година
– в него присъстваме както с черте-
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жите си, така и с ежедневен контрол. Важно е да се каже, че нашите
инженери осъществяват реален авторски надзор на проектите. Инсталацията там е много тежка и сложна, той е мултинационален проект и
това, с което се гордея най-много е,
че същинската част, конструкцията,
е изцяло българска. Бих споменал също
и подземния проект на Дънди Прешъс
Металс в Челопеч, както и наземния
им проект в Крумовград. Дълго време в София не се беше реализирал
стоманен мост, който да има и подходяща визия за градската среда. Реализирахме го преди една година на
кръстовището на булевардите Андрей Сахаров и Андрей Ляпчев.
В областта на промишленото проектиране работите
както по напълно нови проекти, така и по действащи производства. Какви са спецификите в случаите, когато работите във функциониращи
предприятия?
Цв. Г.: Първо и основно при работата по функциониращите производства е наличието на много дадености. Всяка технология се износва
с времето – морално и физически, и
по двете причини трябва да се обнови. Такъв е случаят с проекта на КЦМ
в момента – технологията, която използват за леене на черно олово, е
физически остаряла, не е толкова
икономична от гледна точка на консумация на енергия и твърде много
замърсява. Това са факторите, принуждаващи клиента да направи нов
завод. Второ, ограниченията, които
се налагат поради това, че се рабо-
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ти в реално действащо предприятие.
Разполага ли вашият бранш с
достатъчно подготвени кадри?
М. Ц.: Определено има криза на кадри в строителството. Трябва професионалните училища да подготвят заварчици и монтажници. В областта
на проектирането, за щастие, нямаме криза, имаме сериозни студенти,
които търсят реализация. Излизат
достатъчно образовани проектанти.
В областта на стоманените конструкции кризата е за заварчици, които
формират около 35% от общата
стойност на конструкцията. Държавата трябва да предприеме нещо или
да се откриват частни училища.
В каква посока планирате развитието на компанията в
краткосрочен план?
Цв. Г.: Визията ни обхваща увеличаване броя на проектите в България, каквито са Дънди Прешъс Металс например, КЦМ, надяваме се да
имаме и други от този ранг. Друга
посока, в която планираме своето
развитие, е работата по международни проекти. Трето направление,
в което ще инвестираме ресурс, е
да убедим българските власти, че мостове могат да се правят от стомана, а нашите магистрали са изключително подходящи да се правят
такива от комбиниран тип – стомана и стоманобетон. Това е важно, защото нашето мостостроене е замръзнало на нивото от преди 20 години, наблюдава се някаква инерция, затова и смятаме, че има потенциал
за развитие.
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България е един от найважните пазари в региона
Йорг Шмаудер, регионален мениджър
продажби за Югоизточна Европа в
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co KG,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Шмаудер, какъв беше акцентът в съвместното участие на Trumpf и ИНГМАР БГ на Техническия панаир в Пловдив тази година? Каква е оценката ви за него?

Ние винаги представяме най-новите си продукти на
Пловдивския панаир. Тази година представихме лазерния
автоматизиран комплекс TruLaser 1030 fiber. Машината
предлага богата гама от възможности за лазерно рязане
на черни и цветни метали.
Участваме на този панаир повече от 30 години. Като
производител на инструментални машини, представляващи инвестиционни продукти, панаирът в Пловдив е
много удобна трибуна, на която да представим най-новите си лазерни машини, щанцови машини, абкант преси, както и всички останали артикули, които произвеждаме.
Какво е впечатлението ви от състоянието на
българския пазар? Как бихте го сравнили с другите пазари в региона?

Ако се върнем 5 или 7 години назад, България, сравнена с останалите източноевропейски страни, беше един
доста малък, но интересен пазар. Напоследък обаче, в
основна степен благодарение на парите от европейските фондове, се превърна в пазар с добър потенциал и
възможности. Това, което може да се добави като критика, е, че в България част от фирмите се фокусират
именно върху усвояването на тези средства, а не върху
това какъв ще е икономическият климат и какво могат
те да направят, за да подобрят собствените си инвестиции. Европейските фондове са нещо чудесно, защото дават възможност на фирмите да се оборудват с
най-модерна технология като тази, която предлагаме
ние. Това им дава възможност да са конкурентни на западните производители. В това отношение имаме наблюдения, че малки фирми с 5-10 служители, благодарение на нашите машини, са стигнали до 40-50 човека, с
изключително силно експортно ориентирано производство.
Как виждате развитието на българския пазар
след усвояването на европейските средства?

Това, както казах, е нож с две остриета. Една страна
като България безусловно се нуждае от европейските
пари, но това до голяма степен разглезва фирмите. Трябва да се върнем отново в нормалния инвестиционен климат, в който компаниите от своя гледна точка, със свои
средства да имат смелостта, куража и прозрението
къде и как да инвестират. Инвестициите чрез европейски средства ще продължат още 1, 2 или 3 години, но
след това със собствени сили и средства българските
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фирми трябва да се изправят и да излязат на европейския пазар и да започнат да се развиват самостоятелно,
без тази чужда финансова помощ. Смятам, че България в
това отношение е на прав път. Важно е да се подобрят
и развият връзките със съседните страни, да се продължи
с подобряването на инфраструктурата. От друга страна, в самите фирми се наблюдава смяна на поколенията,
което е добре и за нас, тъй като младите хора, които
идват сега, ще имат повече смелост и кураж да инвестират и развиват бизнеса си. Тук ние можем да подпомогнем много от нашите клиенти, тъй като имаме наймодерните и иновативни продукти. Имаме стабилен
партньор в лицето на фирма ИНГМАР БГ ООД в България, даваме възможности и за финансиране чрез собствена финансова институция, с две думи - в състояние сме
да предложим на клиента един цялостен пакет. Самата
инвестицията обаче не можем да направим, това е индивидуално решение на всяка фирма.
Затова и определям България като един от най-важните пазари в региона. Румъния например, която е три
пъти по-голяма и виждам много голям потенциал в нея,
не успява да преодолее бюрокрацията и липсва желанието за промяна. Затова за мен България е абсолютен
фаворит. За пример, през 2011 и 2012 г. нашият партньор тук ИНГМАР БГ ООД реализира продажби на нивото на Турция и колкото всички останали страни в региона, взети заедно.
В контекста на високите постигнати резултати, какви са плановете ви за развитие в България?

Фирма ИНГМАР БГ ООД е нашият партньор в България и нашите съвместни планове за развитие са да разширим както търговския отдел, така и сервизния за
поддръжка на машините, които вече имаме тук. Плановете ни включват и нова зала за обучение, квалификация
и преквалификация на нашите клиенти.
България стана привлекателна инвестиционна дестинация и е сигурно, че ще продължим да инвестираме в
развитието на българския пазар, тъй като има потенциала да се развие като Унгария и Чехия. Но за да се постигне това, трябват още много усилия.
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С подкрепата на Badger Meter Inc.
успяхме да затвърдим
затвърдим пазарните
си позиции в страната
Инж. Добри Делчев, управител на фирма Делчев
и Син – ДИД, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Делчев, през тази
година представителството
на Badger Meter Inc. в България
чества своя 20-и юбилей. Как
оценявате пазарното присъствие на марката у нас?

Фирмата Badger Meter Inc. е добре познат у нас и по света производител на широка гама разходомери
за различни видове течности – механични, ултразвукови и магнитоиндуктивни за напорни тръби, открити канали и непълни тръби. Продуктовото портфолио на компанията
включва още регулиращи вентили с
пневматично и електрическо задвижване. С предлаганите уреди
може да се изгражда цялостна система за измерване, управление и
контрол на потоците течности,
газове, пара, насипни материали.
Как се разви сътрудничеството ви през тези години?

С подкрепата на Badger Meter Inc.
успяхме да затвърдим позициите си
на водеща фирма в страната в областта на измерването и управлението на количества течности, газове и пара, както и на ниво на течни и насипни материали. Благоприятен фактор за това е и постоянното развитие на концерна Badger
Meter Inc. През последните 5 години
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той присъедини много други
фирми, като по този начин гамата уреди, които предлагаме
в момента, е доста по-широка,
отколкото в началото. Благодарение на добрата съвместна
дейност с Badger Meter Inc., доверието към нас нарасна в международен мащаб и бяхме предпочетени като партньори от
други германски фирми, с които
допълваме продуктовата си
гама в областта на автоматизацията. В момента фирма Делчев и Син – ДИД представлява
не само Badger Meter Inc., но и три
други фирми, което допълнително
разширява нашите възможности.
Кои са приоритетните сектори за компанията?

Ние се занимаваме с измерване на
разход на течности, газове и пара,
както и измерване и управление на
ниво на течни и насипни материали.
Основни наши клиенти са водоснабдителни предприятия, металургични
компании и заводи от областта на
химическата индустрия, както и
множество по-малки фирми, в които
се измерва разход на вода, горива,
химикали, хранителни продукти и др.
Разкажете ни за някои от последните си проекти?

октомври 2013

Фирмата ни от 15 години измерва входните потоци вода на гр. София. Работихме и по проекта за пречиствателната станция в Кубратово към Софийска вода. Много активно участваме в реализацията на проекти за прецизно измерване на течни хранителни продукти – мляко,
вино, дестилати.
Каква е стратегията ви по отношение на бъдещето развитие на компанията?

В момента изграждаме собствена база в гр. Пловдив, която значително ще разшири възможностите
ни като фирма. Надяваме се през
пролетта на следващата година да
е готова.
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Близкото сътрудничество
и ориентацията към
желанията на клиента
са наш основен приоритет
Мария Миленкова,
управител на ОБО Беттерманн България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Миленкова, кои
са основните акценти в дейността на ОБО Беттерманн към
момента?

Налагаме на пазара една понякога
подценявана у нас тема – мълниезащитата и защитата от пренапрежения. При попадане на мълния в една
сграда опасностите могат да варират от пожар, повреда на уреди, огромни материални загуби, но също
така и до застрашаване на човешкия
живот. Единствената ефективна
защита е добре организираната система на всички нива на риска. Благодарение на своя изпитателен център
„БЕТ“, разработен съвместно с един
от водещите институти в бранша „Зьост“, ОБО Беттерманн създава и
подлага на изпитание над 1500 продукта от различни материали, които
гарантират комплексна система за
мълниезащита и защитата от пренапрежения на всяко ниво.
Темата беше основен акцент и по
време на представянето ни на Международния технически панаир в
Пловдив тази година. Ние вече сме
ясно разпознаваеми както с емблематични продукти като кабелни скари,
така и като коректен и надежден
доставчик. Ако преди години участието ни тук представляваше и повод
за утвърждаване на споменатите
фактори, днес на нашия щанд се срещаме с дългогодишни партньори и
доволни клиенти. Обсъждаме бъдещи
проекти, стараем се да усъвършенстваме сътрудничеството си, правим всичко възможно, за да бъдем
близо до клиентите си, да им осигурим пълна подкрепа във всеки етап –
проектирането, инженеринга, логистиката. Това е дълъг процес, но ние
вървим по този път и това задава
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посоката и високите стандарти за всички колеги в бранша.
От какви етапи се
състои изграждането
на една подобна система?

На първото ниво се полагат уловители и отводители,
които прихващат мълниите и
ги отвеждат в заземителната инсталация. ОБО разполага с подходящи елементи и решения за почти всяко приложение – от взривоопасни инсталации за биогаз до високочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали. Следващият важен елемент са заземителните инсталации, които отвеждат
50% от генерираната енергия в земята и представляват свързващото
звено със защитни устройства като
например пренапреженовите защити.
Третото ниво на защитата представляват системите за изравняване на потенциала, които безопасно
разпределят останалите 50% от генерираната енергия и така предпазват уредите и хората в сградата от
опасно възникване на искра или претоварване. Последното ниво на защита представляват пренапреженовите защити, които се монтират в
главното електрическо табло. 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 така познатите вече на много незащитени предприятия и домакинства смущения, свързани с преноса.

Към кой клиентски сегмент са
насочени решенията на ОБО?

ОБО Беттерманн предлага решения за мълниезащита и защита от
пренапрежения за почти всяко приложение - както за индустриалните,
така и за жилищните сгради, в които щетите от мълнии, а все по-често и от пренапрежения от смущения в преноса, са също със значителен мащаб. Близкото сътрудничество и ориентацията към желанията на клиента са основен приоритет на ОБО. Нашите служители са
на разположение за съдействие при
въпроси за продуктите, монтажа или
проектирането, т. е. ние сме в услуга както на проектантите, така и
на инсталаторските и строителните фирми и крайните клиенти. Развили сме професионален и гъвкав
инженеринг, разполагаме с перфектна логистика. Това, съчетано с традиционно високото качество на продуктите, ни утвърждава като опитен и реномиран производител и
надежден партньор и в този продуктов сегмент.

октомври 2013
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Работим по знакови
проекти у нас и в чужбина
Иван Попов, управител на DTS,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Попов, през месец
октомври DTS проведе традиционния си семинар Technical
day. Как протече събитието и
какви продукти представихте?

нии е позитивна и в двете посоки,
което се доказва от възходящия оборот и утвърждаването на продуктовите марки Socomec и Terasaki като
символи за най-високо качество.

В третото издание на семинара
Technical Day, организиран от DTS в
сътрудничество с френската компания Socomec и японската Terasaki, взеха участие около 120 специалисти в
областта на държавната администрация, електроизграждането, енергетиката, информационните технологии, строителството и в други бизнес направления. Програмата включваше лекции за най-новите разработки на двете компании в областта на
електрическото оборудване за превключване, контрол и защита, на системите за автономно електрозахранване и компонентите за фотоволтаични паркове. Бяха представени
най-новите решения на Socomec за
оценка на енергийната ефективност
и свързания с тях безплатен конфигурационен софтуер Easy Config, както
и новите иновативни технологии на
Terasaki, приложени в техните модулни MCCB и въздушни ACB автоматични прекъсвачи.

Кои от техните продукти са
най-интересни за българския
пазар?

Как оценявате сътрудничеството с партньорските фирми Socomec и Terasaki?

Socomec е семейна компания, основана през 1922 г., с настоящ оборот
от 443 млн. евро. В структурите й
работят 3200 специалисти в 9 завода и 25 представителства на 5
континента. В България се представлява от DTS от 1995 г., като през
2008 г. бе постигната лидерска позиция в сегмента на UPS, дадена ни
от независимо маркетингово проучване на IDC.
Terasaki Electric също е семейна
фирма, основана през 1923 г., с настоящ оборот от 420 млн. долара и 1950
служители в 5 завода. Развива производство в 3 направления - автоматични прекъсвачи, корабно електрообзавеждане и индустриални електроизмервателни системи. Оценката за
сътрудничеството ни с тези компа-
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UPS-ите на Socomec от фамилията Green Power в мощностния диапазон от 10 kVA до 400 kVA с изходен фактор на мощността, равен на
единица и коефициент на полезно
действие над 96%, практически нямат аналог предвид обезпечаването
на големи икономии в електропотреблението и ред функционални предимства в сравнение с конкурентните изделия от същия клас. Разединителите от фамилията SIRCO и
SIDERMAT, ръчните и байпасни превключватели от фамилиите COMO и
SIRCOVER, АВР от фамилията ATyS,
измерителите от фамилиите DIRIS
и COUNTIS, мрежовите анализатори
DIRIS N, токовите трансформатори,
предпазителите и защитите от
свръхнапрежение на Socomec са добре познати и търсени продукти вече
и на българския пазар.
Модулните и въздушните автоматични прекъсвачи на Terasaki имат
значително по-висока надеждност
от конкурентните у нас, тъй като
са произведени в Япония, като в
същото време цените им не са повисоки от аналогичните продукти на
Schneider, Siemens, ABB, General
Electric и др.
Кои са приоритетните области на реализацията им?

Socomec е световен технологичен
и пазарен лидер в сегмента на разединителите, известни като умшалтери, в сегмента на автоматичните превключватели или още АВР,
както и при интегриращите се в
сградната автоматизация системи
за електрически измервания и контрол с цел повишаване на енергийната им ефективност. Работим активно с проектанти на електроинсталации, с производители на елек-

трически табла, с доставчици и инсталатори на дизелгенератори, с
инженерингови фирми по изграждане
на фотоволтаични паркове, със системни интегратори за електрообзавеждане и структурно окабеляване
и с различни други производители и
асемблатори на електроапаратура
за ниско напрежение.
По отношение на системите за
автономно електрозахранване приоритет за нас имат клиентите на
висок клас оборудване предимно за
дейта центрове, бизнес сгради, големи търговски вериги, новоизграждащи се болници и индустриални
предприятия, като в същото време
запазваме традиционно добрите си
и продуктивни партньорски взаимоотношения с големите системни
интегратори в компютърния бранш.
Разкажете ни за някои от последните проекти, в които участвате с оборудване на
Socomec и Terasaki.

С UPS-и на Socomec оборудвахме
новите терминали на летищата във
Варна и Бургас, новата сграда на Корпоративна банка, Телевизия 7 дни,
изпълнихме автономното електрозахранване в два големи телекомуникационни проекта в Нигерия и Руанда,
в ход е проект за взривообезопасени
електрически табла на Девня цимент
и др. Електрическите табла в двата
ни международни телекомуникационни проекта са изградени от българска фирма с продукти на Terasaki.
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Стараем се да бъдем близо до
нашите партньори и да отговорим
на техните очаквания
Ставрос Пагалидис,
управляващ директор в
DMG MORI SEIKI
South East Europe,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Пагалидис, бихте ли представили накратко дейността
на DMG MORI SEIKI и партньорството ви с Полимета C в
България?

Партньорството ни с Полимета
С е от изключителна важност, защото независимо от качеството на
предлагания продукт, без стратегически партньор е невъзможно да се
навлезе на пазара. Важно е да спомена, че с времето сме изградили екип в
България със сервиз и администрация,
което ни помага да вървим напред и
да имаме ясен и позитивен поглед за
бъдещето. Благодарение на съвместните ни усилия, успяваме да подобрим
качеството на услугите и предоставяния сервиз за нашите клиенти.
За нас е от изключителна важност да участваме на всяко изложение и да представяме всеки път поне
три машини и последните новости
на компанията. По този начин успяваме да бъдем максимално близо до
своите партньори и да отговорим
на техните очаквания.
Нашата компания е голяма – имаме над 100 000 служители по целия
свят. Имаме 13 фабрики и продаваме близо 11 000 машини годишно.
Най-новото събитие в компанията ни е обединяването на двата
гиганта – DMG от Германия и MORI
SEIKI от Япония, които вече заедно
представляват най-голямата група
от компании в света за производство, продажба и сервиз на металорежещи машини с едно общо име DMG MORI SEIKI.
DMG MORI SEIKI е производител на високотехнологични
машини. Как пазарът в Югоизточна Европа реагира на тях?

Ние предлагаме едни от най-качествените машини, които могат да
се намерят в България, но не се це-
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Майкъл Королоф, сервизен мениджър DMG MORI SEIKI SouthEast Europe; Петя Ичова, асистент продажби DMG MORI SEIKI за България; Ставрос Пагалидис, управляващ директор DMG MORI SEIKI SouthEast Europe; Георги Белчев, управител на ПОЛИМЕТА С; Хироки Нишикава, специалист MORI SEIKI; Ангел Тодоров, мениджър продажби DMG MORI
SEIKI за България (от ляво надясно).

лим само във високия клас на пазара.
Базовите машини са доста добре
ценово ориентирани, но това не значи, че правим компромис с качеството. Тайната на успеха и конкурентоспособните цени е, че всеки модел се
произвежда в голямо количество - от
всяка машина годишно се произвеждат 1000 бройки, като по този начин успяваме да намалим цените си
чрез по-ниските цени от доставчиците ни.
Кои от вашите машини са найпопулярни в България и какви
според вас са причините за
това?

Българският пазар за нашите машини се определя от цялостната
икономическа ситуация, не само в
региона, но и в цяла Европа. Въпреки
икономическите трудностите, компаниите, които са се доверили на нас
и нашето оборудване за производството си, разбират, че най важно
за ефективния производствен процес са качествените машини, с отлични технически показатели и гарантирано сервизно обслужване. В
България най-успешна е серията
ECOLINE – 5-осният обработващ
център DMU 50 eco, струговете CTX
310 eco и CTX 510 eco, както и вертикалните обработващи центри

DMC 635 eco и DMC 1035 eco. Концепцията на серията е предоставянето на оптимални технически показатели за висококачествени обработки и най-ниски цени на базовите
машини. Поради големия интерес от
страна на нашите партньори, DMG
MORI SEIKI разработи и разшири
ECOLINE линията с два нови модела
стругове CTX 450 eco и CTX 650 eco.
Тази серия се произвежда в завода в
Полша, благодарение на което цените са конкурентни и качеството е
на познатото високо ниво.
Какви са плановете ви за развитие в региона? Какво е мястото на България в тях?

В основата на плановете ни за
следващите години е затвърждаването на позициите ни пред клиентите и оптимизирането на сервизните услуги. Горди сме, че успяхме да
спечелим на наша страна една от
най-успешните компании в България
и да докажем ефективността на
машините DMG MORI SEIKI, в което
се убеждаваме, защото клиентите
ни се връщат пак при нас за бъдещите си проекти. Ще спазим традицията и през 2014 г. ще организираме
Дни на отворените врати, и ще участваме на Международния технически панаир в Пловдив.
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Индустриалните изложби
в София през 2014 г. - нови
хоризонти за бизнеса
От 5 до 7 март 2014 г. в Интер
Експо Център - София ще се проведат
специализираните индустриални изложби MachTech & Metal, IFAM,
INTRONIKA и PLAST. Те представят
нововъведения в машиностроенето и
инструменталната екипировка
(MachTech & Metal), в автоматиката,
роботиката и мехатрониката (IFAM),
професионална и промишлена електроника и компоненти (INTRONIKA) и в
сектора на пластмасовата и каучуковата промишленост (PLAST).
За перспективите пред тези форуми, тяхната подготовка и организация, както и за ползите за бизнеса,
разговаряме с организаторите на
изложбите г-н Ивайло Иванов, управител на Агенция Булгарреклама, и
г-н Тони Лазник, управител на словенската компания I.C.M.
Какво ново предвиждате за
специализираните изложби
MachTech & Metal, IFAM,
INTRONIKA, PLAST през 2014 г.?

Ивайло Иванов: Бихме искали
през 2014 г. да направим нещо повече за малкия и средния бизнес в сектора. По тази причина предлагаме
някои нови възможности. Една от
тях е за млади предприемачи, регистрирани не повече от 14 месеца
преди старта на изложбата. Те
могат да получат 40% намаление
от цената за участие. Предвиждаме и преференции за фирми, които
за първи път участват в някоя от
четирите тематики. Отстъпката
е 20% от цената за незастроена
изложбена площ. Бизнес форумът
също дава възможност на фирмите
участници да представят своята
продукция и философия за развитие
пред партньори и клиенти. Презентациите и семинарите са част от
програмата в дните между 5 и 7
март. Като нов акцент през 2014
г. разработваме проект за инженерна борса в индустриалните отрасли. Целта е да се съберат на едно
място младите специалисти, навлизащи в професията и бизнеса, който години наред страда от липса
на кадри. Искаме специализираните
изложби MachTech & Metal, IFAM,
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Ивайло Иванов

Тони Лазник

INTRONIKA и PLAST да бъдат мост
между теорията и практиката и да
дадат възможност за развитие на
младите хора тук, в българската индустрия, която има нужда от тях.

ледалото на икономиката на една
страна. Ако икономиката на държавата е стабилна и демонстрира просперитет, тогава и чуждестранните бизнес партньори – било то изложители или посетители, проявяват по-голям интерес. Много е
трудно да се дадат прогнози по
всички аспекти наведнъж. Също
така трябва да сме наясно, че всяка
страна-членка на Европейския съюз
гледа на България с различни очаквания. Ако се опитам да отговоря по
принцип, тогава ще кажа, че съм
положително настроен за бъдещето.

Какви препоръки ще отправите
към изложителите, за да бъде
успешно участието им на предстоящите форуми?

Ивайло Иванов: Бих препоръчал
пълна мобилизация, навременна и
бърза реакция както при подготовката, така и при провеждането на
изложбата. Колкото по-рано една
фирма има яснота за целите на своето участие като част от общата
й маркетингова стратегия, толкова по-голям ще бъде ефектът за нея
в краткосрочен и дългосрочен план.
Опитът показва колко повече допълнителна стойност извличат например фирмите, които активно и
масирано използват своите комуникационни канали – бизнес аудитория
(облъчване на клиенти, контрагенти, потенциални партньори и др.),
медии, рекламни лостове и т. н.
преди и в дните на изложението. Навременното и добре осмислено ангажиране на възможностите повишава ефекта както за самата фирма, така и за изложбата като цяло.
Какви са очакванията ви относно участието на чуждестранни фирми на изложенията?

Тони Лазник: Както много добре
знаете, изложенията винаги са ог-

Освен в България, фирма I.C.M.
организира изложения на същата тематика и в Словения и
Сърбия. Какъв е потенциалът
на тези направления в България, според Вас?

Тони Лазник: Естествено, България има други възможности в сравнение със Словения и Сърбия. Ако
трябва да направим сравнение, потенциалът на България не е в автомобилната индустрия (в момента, но
няма причина в бъдеще да не се промени). Това е най-търсеният сегмент
за автоматизация например, но има
и много други направления, които
трябва да бъдат разгърнати. Страната ви има добри икономически
възможности и трябва да започнете
да ги използвате и развивате повече.
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Новата лаборатория ни позволява
да сме в крак с новостите
в сферата на автоматиката
Проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов,
ръководител на катедра „Автоматика, информационна
и управляваща техника“ при Техническия факултет на
Университета по хранителни технологии – Пловдив,
пред сп. Инженеринг ревю
В рамките на честванията
по случай 60 години от създаването на Университета за
хранителни технологии –
Пловдив, бе отпразнуван и 40годишен юбилей на катедра
"Автоматика, информационна и управляваща техника". С
какви мероприятия отбелязахте годишнината на ръководената от Вас катедра?
За нас, преподавателите в катедра „Автоматика, информационна и
управляваща техника“ юбилеят беше
най-значимото събитие за годината.
То имаше два акцента: Организирането и провеждането на Седмата
национална конференция по „Автоматизация на процесите в хранителната и биотехнологичната промишленост 2013“ и откриването на новата лаборатория по „Индустриална
автоматика“. Имаше и съпътстващи прояви, като проведената младежка научна сесия за студенти и
докторанти, както и срещи с наши
възпитаници от 35-те випуска на
специалността.
По време на честванията бе
открита и нова лаборатория.
Какво е нейното предназначение?
Новата лаборатория по "Индустриална автоматика" е предназначена да обслужва както конкретни дисциплини от учебния план на специалност "Автоматика, информационна
и управляваща техника", така и цялостния учебен процес в магистърския
курс. Тя освен лаборатория е и мутимедийна лекционна зала. Като нова
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придобивка беше открита с кратко
академично тържество, фирмено
представяне на SMC и рязане на лента, както повелява традицията и
ритуалът в подобни случаи.
Какво оборудване е внедрено
в нея? Кой е негов доставчик?
Каква е общата стойност на
инвестицията?
Като изключим компютърното
оборудване, всичко останало е от
един-единствен доставчик – българския клон на японската фирма SMC.
Колаборацията с фирми от ранга на
SMC ни позволява да сме в крак с
новостите на световния пазар в
сферата на пневмоавтоматиката. В
този смисъл ние сме им особено благодарни за помощта в стремежа ни
да бъдем силно иновативни, така че
нашите студенти в бъдеще да са
конкурентоспособни на трудовия
пазар.
Оборудването в лабораторията е
стендово, от отделни стендове за
провеждане на конкретни лабораторни упражнения със студентите до
пилотни модели на някои технологични процеси. Голямо предимство и
изключително полезно за нас се оказа специализацията на SMC в производството и на оборудване за обучение.
Трудно ми е да дам в момента
точната стойност на инвестицията, още повече, че тя е в процес на
развитие и в следващата 2014 година. Лабораторията все още е в
процес на изграждане. Планираните
средства за това са от порядъка на
15 хиляди евро.

Какво е значението на подобни инвестиции за Университета и неговите студенти?
Тривиалният отговор е, че значението на такава инвестиция за Университета и студентите е голямо.
Ще отбележа, че освен в учебния
процес тя предоставя възможности
и ще бъде използвана за високотехнологично управление на инженерни
задачи и развитие на научно-изследователски проекти.
Каква според Вас трябва да е
ролята на бизнеса в българското образование?
Откровено казано, ролята на бизнеса в българското образование е
почти нищожна. Фирми като SMC
са по-скоро изключение, отколкото
правило. Икономическата криза затруднява всички, но създаването на
инженерни кадри е труден процес,
изискващ съвременна материална
база. Възпитанието на новото поколение инженери трябва да се осъществява в модерна технологична
среда. Именно в тази насока следва
да се замисли бизнесът – осигуряване на практики, стажове и подпомагане изграждането на лабораторната база.
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Ехнатон проведе
семинари за безопасност
П

рез месец септември фирма Ехнатон проведе поредица от семинари, посветени на безопасността в
автоматизацията. Форумът стартира на 2 септември в Интер Експо
Център София, след което продължи
в Сливен и Русе, съответно на 3 и 4
септември. Мотото на семинарите
бе "Pilz в България - Защо Безопасност?". "Поводът да организираме
събитието е нарастващият интерес и изискванията на европейските
и международните стандарти за
осигуряване на безопасност на машини и съоръжения", коментираха домакините.
"Pilz е сред водещите производители в областта. Компанията е специализирана в цялостните решения
за автоматизация и безопасност във
всички сфери на индустрията. Неин
официален партньор в България е
фирма Ехнатон, която от 2011 г.
предлага на българския пазар продуктите и услугите на немската компания. По време на семинарите, които организирахме за първи път в
България, представихме на българските специалисти съвременни технологии за безопасност, които все
повече навлизат в българската индустрия. Специалистите имаха възможност да получат задълбочени
познания за безопасността в автоматизацията с източник утвърден
производител в тази сфера, да се
възползват от опита и знанията на
нашите експерти, както и да използват информационната платформа
за обмен на информация с инструкторите", сподели Иван Василев, ръководител направление в Ехнатон. Специални гости на семинарите бяха
лекторите от централата на Pilz
Моника Швирценбек, Business Development Manager/International Sales, и
Андреас Шот, Customer Support/
Training and Education в Pilz.

Иновативни решения за
автоматизация за всякакви
приложения
В началото на семинарната програма гостите имаха възможност да се
запознаят с историята и организацията на компанията Pilz, представени
от Моника Швирценбек. "Pilz е семейна компания с традиции, датиращи
отпреди 60 години. Истинската близост с клиентите се проявява във
всички области, включително индиви-
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дуални консултации, висока степен на
гъвкавост и надежден сервиз. Близостта ни с клиентите е и в основата
на забележителната ни иновативност. Ние сме постоянно ориентирани към моментните изисквания на
пазара и затова сме в състояние да
предложим иновативни решения за
автоматизация за всякакви приложения“, коментира г-жа Швирценбек.
Презентациите „Какво прави продуктите за безопасност безопасни
и какво е логика на компонентите за
безопасност“ и „Какви са ползите от
прилагането на безопасност в съответствие с действащите норми и
стандарти“, изнесени от Андреас
Шот, привлякоха интереса на
присъстващите специалисти. Представителят на Pilz разгледа реални
примери за опасни ситуации в практиката, застрашаващи живота и
здравето на работниците. Бяха посочени и съответните решения на
Pilz за подобни ситуации. Специално
внимание бе обърнато на действащите норми и стандарти.

Сензори за безопасност
Фокусът в продуктовото представяне бе върху предлаганите от Pilz
сензори за безопасност, използващи
индуктивни, механични, магнитни и
RFID технологии. Гостите имаха
възможност да се запознаят със сензорите за близост PSENini и сензорите за безопасност PSENmech (механични), PSENmag (магнитни), както и
със сензорите с вградена логика за
безопасност и защита от манипулация PSENcode (RFID). Сред представените продукти бяха и резе за безопасност PSENbolt и панта – сензор за
безопасност PSENhinge, както и системите за безопасност на врати
PSENslock и PSENsgate. Акцент бе
поставен и върху светлинните бариери за безопасност PSENopt, системата за измерване и безопасност с вградена камера PSENvip и камерите за
безопасност SafetyEYE.

Особен интерес сред гостите
предизвика представянето на конфигурируемата система за управление
PNOZ multi.
По време на семинара бяха направени и демонстрации на решения за
безопасност, намиращи приложения
при машини и съоръжения, изискващи
модулни и/или децентрализирани
концепции на управление и безопасност. Демонстрационната постановка беше базирана на конфигурируемите контролери PNOZ multi.
„Благодарение на гъвкавото и изключително лесното конфигуриране
и възможността за лесна диагностика и експлоатация, конфигрируемите
контролери за безопасност намират
много широко приложение във всички сектори на индустрията“, сподели пред присъстващите Иван Василев. „Идеята за създаването на тези
системи за управление бе да се запълни незаетата ниша между стандартните релета за безопасност и свободно програмируемите PLC контролери за безопасност (Safety PLC)“,
допълни той.
За реализацията на демонстрацията бяха използвани модули за безопасен трансфер на данни между 2 контролера PNOZ ml1p и модули за безопасна комуникация с децентрализирана периферия PNOZ ml2p. PNOZ ml1p
позволява безопасен трансфер на 32
I/O. сигнала. PNOZ ml2p служи за безопасна комуникация с децентрализирани входно/изходни модули PDP67. Към
един контролер има възможност да
се свържат до 16 PDP модула.
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събития

ИПО организира Ден на
отворените врати
в шоурума си в София
Н

а 31 октомври т. г. се проведе Ден на отворените врати, организиран от фирма ИПО, в шоурума
на компанията в София. На събитието беше представен водещият
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американски производител на дизелови генератори Cummins Power
Generation (CPG). Мероприятието
премина под мотото "Надеждни
енергийни решения". Над 40 професионалисти от различни сектори на
индустрията посетиха събитието,
за да видят най-новите продукти и
решения в областта на генераторното електрозахранване.
Гостите бяха приветствани от
инж. Георги Попов, зам. управител
на ИПО, и директора на Cummins
инж. Иван Димитров. Те поставиха
начало на програмата с кратко
представяне на историята на фирмата и нейните приоритетни дейности.
Специални гости на събитието
от Cummins Power Generation бяха
Фабрицио Мози, регионален генерален мениджър за Европа, и Люк Ууд,
акаунт мениджър за България. Те
представиха производителя CPG и
поднесоха любопитна информация за
най-новите продукти и въведения
директно от производствената
фабрика на CPG в Кент. Г-н Мози акцентира върху факта, че компанията има широк спектър от клиенти
в различни области – индустриални
сгради, болнични заведения, дейта
центрове, военни бази и други. Очертавайки перспективите за развитие на компанията, Фабрицио Мози
заяви плановете на Cummins за конкретни разработки в областта на
хибридните генератори, като изрази надежда, че такива продукти ще
са факт в следващите 10 години.
Търговският мениджър за генераторите CPG в България Карел Райчев
и сервизният мениджър инж. Емил
Дойков разказаха подробно за богатата продуктова гама, като запознаха гостите с предимствата на
продуктите, техните основни приложения, спецификации, сервиз и поддръжка.
"CPG е единствената фирма, която предлага дизелгенератори, произ-

ведени изцяло от нея или от дъщерни фирми", подчерта инж. Дойков.
"Така всеки генератор има пълна гаранция за всички компоненти и възли
само и единствено от Cummins",
допълни той.
По време на демонстрацията Люк
Ууд представи на присъстващите
иновативната система за отдалечен мониторинг и сигнализация PC
500 GSM и нейните предимства при
дистанционна работа и поддръжка
на дизеловите генератори. "Посетителите имаха и възможността да се
запознаят с техническата база за
продуктите на CPG, като останаха
впечатлени от високото технологично ниво на богато оборудвания
сервизен център", споделиха организаторите.
След лекционната част в специално изградената демонстрационна
зона гостите станаха свидетели на
стартиране и работа с дизеловите
генератори. "Там те имаха възможността да се докоснат лично до
продуктите и да тестват и разучат самостоятелно техните функции. В демонстрацията се включиха
и доброволци, които се убедиха в лекотата на работа с дизеловите генератори", разказаха от ИПО.
"Днешният ден беше много ползотворен както за нас, така и за нашите клиенти. Това беше чудесна
възможност да разберем в дълбочина реалните нужди и проблеми на
потребителите в сферата на енергийното захранване, за да продължаваме да подобряваме нашите услуги. За присъстващите, от друга
страна, техническото запознаване
с продуктите даде възможност да
бъдат по-подготвени и информирани при избор на подобно оборудване. Изключително сме щастливи, че
бяхме посетени и от група студенти от Технически университет София, специалност Електроенергетика", заявиха в заключение организаторите.
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Закупеното ново оборудване ни
прави по-конкурентни на пазара
Ôðàíê Âåñòíåð, óïðàâèòåë íà Ñèñêîñåò Åëåêòðîíèêñ
Бихте ли представили
накратко дейността на
фирма Сискосет
Електроникс?
Сискосет Електроникс ЕООД е повече от 10 години в България. Ние разработваме и асемблираме електронни модули и платки за масово вграждане в
продукти на водещи световни производители в сферите на индустриалната
електроника, автомобилна, медицинска
и електроника за бита. Но също така,
в улеснение на нашите клиенти, ние
имаме и развойна дейност, т. е. не само
произвеждаме по зададени проекти, самите ние разработваме продукти.
В момента по поръчки на клиенти
разработваме няколко системи за контрол на течностите, управление на
електродвигатели и много иновативна система за "Human interface". Надявам се тези системи да бъдат одобрени и скоро да започнем масовото им
производство за световния пазар.

Наскоро Сискосет
Електроникс закупи
оборудване от портфолиото
на DJK Europe. От какво бе
наложена тази
оптимизация?
Една от целите ни е дълготрайно
установяване в България и налагането
ни като фирма от европейска и световна величина. Логично е да се развиваме и
да не изоставаме от световните тенденции и изисквания в производството
на електроника. Една от най-важните
стъпки е непрекъснато технологично
обновление във фирмата, придобиване
на нови машини, съоръжения и оборудване. Ние целим оптимизация на качеството във всички производствени процеси, намаляване на процента грешки
поради човешки фактор, безопасни и
екологични условия, енергоспестяващ
цикъл на работа, както и увеличаване
на производствения капацитет, съобразен с поръчките. Всичко това води до повишаване на нашата конкуретоспособност на световния пазар.

Какво е закупеното
оборудване? Какви са
неговите технически
характеристики?
Закупихме шаблонен принтер Ersa
VersaPrint - P1, с максимален размер на
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принтиране 460 мм (Х) х 460 мм (У); 2
сканиращи камери; 100% следене за
качеството на принтиране в хода на
самия процес и автоматична корекция
на изместването при необходимост;
разпознаване на изкуствен фидюшел
върху платката или шаблона; проверка за наличие на запушвания и замърсявания на шаблона; време за настройване <3 минути; време за смяна на
продукта < 2 минути; автоматична
корекция на изместването; сензор на
температурата и влажност вътре в
машината; SMEMA интерфейс. Осен
това закупихме и пещ за спояване
ERSA HOTFLOW 3/20 - спояване под
азотна среда; 10 работни и 4 охлаждащи зони; визуализация на проекта;
записване на данни на процеса; система, следяща остатъчния кислород;
система за автоматично придържане
на панела по време на транспорта;
дължина на процеса 5150 мм; програмируема настройка на ширината на
конвейера; вграден охладител за водата в охлаждащата система; SMEMA
комуникация на входа и изхода.

станция; машина за разтоварване на
панели Famecs FU-300L-HCE-PD за минимален размер от 50х50 до 330х440 мм; наличие на функция "1 опериращ магазин
и 2 изчакващи" и възможност за работа
с магазин с размери 460х400х570 мм.

Какви бяха мотивите Ви да
се спрете на продуктовата
оферта на DJK? С какво
именно тази компания Ви
привлече като партньор?
Една от основните причини е, че DJK
е международна компания със смесено
японско-немско участие и най-вече с
техническа помощ и представителство
в България. DJK Europe e с доказан професионален опит в работата по европейски проекти, коректен и лоялен
партньор, който е насреща при необходимост. Освен това компанията има
основна роля в развитието на европейската промишленост и е лидер в доставките на модерни промишлени инсталации, високотехнологични съоръжения и
професионално оборудване, което я прави предпочитан за нас партньор.

Имате ли други инсталирани
машини, закупени от DJK
Europe, в производството?
Да, имаме и други машини, закупени от DJK Europe. Основно за СМД
оборудване и машини за автоматична
оптическа инспекция на продуктите
ни в процеса на производство.
Г-н Димитров, DJK Europe
и г-н Вестнер, изпълнителен директор
на Сискосет Електроникс

Част от закупеното оборудване са и:
машина за зареждане на панели Famecs
FL-300L-HCE-PD 0 за минимален размер
от 50х50 мм до 440х330 мм; наличие на
функция 1 опериращ и 2 изчакващи;
възможност за работа с магазин с размери 460х400х570; автоматчна рентгенова инспекция AOX - X-eye SF160ACT (за
минимален размер 350х400 мм, движение
по X-Y-Z- минимум 300х300х200, 3D CT
изображение, функция open tube за висок
контраст и уголемяване на образа); автоматична оптична система - Marantz
iSpector HDA350 CE - функция за цветови анализ на компонентите в минимум
16-битово изображение; мултикамерна
система; възможност за смяна на лещите в камерата; софтуер за ремонтна
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Какви са очакваните ползи
за производствения процес
след внедряването на
новото оборудване?
Ще бъдем улеснени във въвеждането
на нови технологии, от една страна, а
също така и във въвеждането на продуктови и процесови иновации в производствения процес. Това, разбира се, ще
спомогне и цялостното управление на
фирмата на база новите системи за
управление на околната среда и за безопасност на работното място.

www.djkeurope.com
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Интегрални схеми
за автомобилната
промишленост
ъвременните автомобили са немислими без масовото използване на
електроника и затова е логична прогнозата за продажби на електронни
елементи за автомобилостроенето
на сума над 100 милиарда USD през
настоящата година. Тенденцията ще
се засили особено поради навлизането на хибридните и електрическите
автомобили. В каталозите елементите обикновено са групирани в раздели, съответстващи на мястото
на използването им в автомобила,
например за управление на двигателя (Engine Management), на спирачната система, на акумулатора (Battery
Management), за безопасност (Safety
System), за навигация и развлечения,
за осветление и т. н. Много сериозни са изискванията към качеството
на тези елементи, прибори и системи, поради което с участието на
световните производители на автомобили е създаден стандартът
Quality Management System ISO TS
16949:2009 - Automotive. Тежките
експлоатационни условия, например
работа в широк температурен обхват, налагат съответните изисквания към елементите, определени в
непрекъснато допълваната серия от
документи на Automobile Electronics
Council. При ползването им трябва
да се имат предвид техните две
разновидности – AEC Q100 Qualified
са преминали необходимите тестове за надеждност по време на производството, а AEC Q100 Capable се
произвеждат по същата технология
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и със същото оборудване, но без
тестове.
От голямото разнообразие на интегрални схеми (ИС) за автомобилостроенето в статията са разгледани захранвания (вкл. на LED), микроконтролери и процесори, интерфейси, сензори и системи за сигурност.

Захранвания

Източник: Microchip

С

Стефан Куцаров

Фиг. 1.

Те обхващат класическите ключови и линейни постояннотокови стабилизатори, захранванията за светодиоди (LED), зареждането и контрола на състоянието на акумулаторната батерия.
Ключови понижаващи постояннотокови стабилизатори (Buck Regulator). Специфични особености са малката постояннотокова консумация
на ИС и възможността за работа в
широк обхват на входното напрежение VIN. Типичен пример е LT8610 на
Linear Technology с VIN в границите
от 3,4 до 42 V и ток на покой
(Quiescent Current) IQ от 2,5 uA. Максималният изходен ток IOUT е 2,5 А,
като при стойност 1 А коефициентът на полезно действие η е между 94% и 96% в зависимост от VIN.
Изходното напрежение VOUT се задава чрез два външни резистора, като
трябва да е с поне 0,2 V по-малко от
минималното VIN. Чрез друг резистор
се задава работната честота на
стабилизатора в границите 200 kHz
- 2,2 MHz. В зависимост от нея и
допустимите пулсации на изходното
напрежение се определя индуктивността на външната бобина, чиито
типични стойности са няколко µH.

За захранване на устройства през
USB с VOUT = 5 V и максимален ток
2,4 А e предвидена LT8697 с VIN също
до 42 V и поне с 0,4 V над VOUТ. Благодарение на вградената компенсация на съпротивлението на USB кабела, той може да е с дължина до 3
m, при което нежеланите промени на
VOUT са типично 6 mV. И тук чрез
резистор се задава работната честота (300 kHz - 2,2 MHz), а максималният η е 93 - 95%.
Линейни постояннотокови стабилизатори (Linear Regulator). Те също
работят с VIN в широки граници, но
за осигуряване на малка разсейвана
мощност имат неголям IOUT . За нормална работа на ИС трябва успоредно на изхода й да е свързан кондензатор с капацитет над определена
стойност, давана в документацията. Характерни приложения са за
захранване на часовници, навигационни и аудио системи.
Серията МСР1804 на Microchip
включва седем ИС с фиксирано VOUT
от 1,8 до 12 V при VIN в границите 2
– 28 V и максимален IOUT 150 mA.
Типичната схема на свързване е на
фиг. 1, която напомня предимство-
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Източник: Maxim Integrated

защити. Специален извод
служи за индикация чрез
логическа 1 на номиналното VOUT, докато при намаляването му под определена стойност на него се
получава логическа 0.
Последният пример е
LT3013 с основни параметри VIN = 4 - 80 V, VOUT = 1,24
- 60 V, максимален IOUT 250
mA и IQ = 65 uA. Тя съчетава възможностите на
предните ИС, като има изводи SHDN и за индикация на VOUT, а
максималнотоковата й защита се
задейства при IOUT = 400 mA.
Захранване на LED. И тук, както
при класическите LED захранвания, се
използват ключови и линейни стабилизатори на ток. Съществуват две
категории ИС – драйвери (LED Driver
IC) за непосредствено свързване на
LED към изхода им и контролери (LED
Controller), които изискват външен
мощен NMOS транзистор. Драйверите по-често са линейни стабилизатори, които са с по-малък IOUT и потесни граници на VIN, но някои модели позволяват увеличаване на тока

Фиг. 2.

то от малкия брой външни елементи на линейните стабилизатори.
Токът IQ е типично 50 uA и при замасяване на извод SHDN с цел изключване на ИС той намалява на 10 nA.
Вградената максималнотокова защита се задейства при IOUT = 200 mA и
го ограничава на 50 mA, а температурната защита нулира тока при
температура 150 °С във вътрешността на ИС и го установява отново
при 125 °С.
За фиксирано VOUT = 5 V ±2% при
VIN = 5,6 - 40 и максимален IOUT 300
mA е L5300RPT на STMicroelectronics.
Тя е с IQ = 55 uA и има споменатите
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чрез външен NMOS транзистор. От
своя страна, контролерите са част
от схемата на ключов стабилизатор.
При ползването на каталози трябва да се внимава, тъй като понякога
контролерите биват наричани драйвери, например дадените в редове 2
- 4 на табл. 2. Приложенията и на
двете категории включват дневни
светлини, къси, дълги и фарове за
мъгла, мигачи, габарити, стоп светлини, вътрешно осветление включително подсветка на таблото и др.
Идея за работата на драйвер е
дадена на фиг. 2. Входното напрежение постъпва на извод IN, като кондензаторът възпрепятства проникването на смущения. За осигуряване
на непрекъсната работа разрешаващият вход (Enable Input) EN е свързан
към VIN. За включване и изключване
на LED чрез този вход трябва да му
се подават положителни напрежения
съответно не по-малки от EN (VIH) и
не по-големи от EN (VIL). Чрез промяна на коефициента на запълване на
импулсите на входа DIM се изменя
IOUT от извод OUT и, съответно, се
регулира интензитетът на светли-
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Таблица 1. Драйвери за LED.
¹

1
2
3
4

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

MAX16812
M a x im I n t e g r a t e d
MAX16823
M a x im I n t e g r a t e d
MAX16839
M a x im I n t e g r a t e d
BD18377EFV-M ROHM Semiconductor

V I N , V ( U V LO , V )
[D V D O ,m V ]

5 ,5 -7 6 (4 ,9 ); [8 2 0 ]
5,5-40 (4,9); [700]
5 -4 0 (3 ,6 )
3 -5 ,5 (2 ,7 )

IOUT,m A (DIOUT,% );
[IQ,m A ] {ISHD N ,mA }

(± 5 ); [2 ,5 m a x ] {2 0 }
3x(5-100) (±5); {1,5}
100 (±5); [0,25]
12x30 (±4,7); [5max]

V I H ,V ( V I L ,V )
[tON ,ms]

1 ,6 m a x
[4 ]
-

V S E N S E ,m V ( V D I M H ,V )
[ V D I M L ,V ]

I S C ,A
( t S H D N ,o C )

2 0 3 (2 ,4 m in ) [0 ,6 m a x ]
2 0 3 (2 ,1 m in ) [0 ,8 m a x ]
( 0 , 4 5 V I N m a x ) [ 0 , 2 5 V I N m in ]

0,18 (155)
(160)
-

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

-40¸+125 (5x5x0,8)
-40¸+125 (5x5)
-40¸+125 (3x3x0,75)
-40¸+105 (6,5x6,4x1)

Таблица 2. Контролери за LED.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï

V I N ,V ( V L Å D ,V )
[hm ax,% ]

DIOUT,% (IQ, m A )
[I S H D N , m A ]

DV D O,m V (U V LO,V )

fOSC,kH z (R TG,W) [R LG,W]

1
LT3791MP
Linear Technology
B -B
4 ,7 -6 0 (0 -5 0 ) [9 8 ,5 ]
± 6 ; (3 ); [0 ,1 ]
240; (3,5)
200-700; 2,6max); [3max]
2 BD8119FM-M ROHM Semiconductor
B -B
5 -3 0
(7 ); [4 ]
(4 ,3 )
2 5 0 -5 0 0 ; (3 ); [2 ]
3
AT9917
S u p e rte x
Bk; Bo ; S
5 ,3 -4 0
(2max); [100max]
(4 ,2 5 -4 ,8 5 )
105-505
4
AT9933
S u p e rte x
B -B
8 -7 5
[5 0 0 ]
3 0 0 -2 8 0 0 ; (6 ,7 )
3 0 0 m in
5
TPS92690
Texas Instruments B; B-B; F; S
4 ,5 -7 5
(2 ); [4 5 ]
(4 ,1 )
3 5 0 -4 9 0 ; (2 ,4 ); [1 ]
Bk - ïîíèæàâàùà; Âî - ïîâèøàâàùà; Â-Â - ïîíèæàâàùî-ïîâèøàâàùà; F - ñ ãàëâàíè÷íî ðàçäåëÿíå (Flyback); S - òèï SEPIC

ната (димиране). Когато не е необходимо регулиране, изводът се
свързва към V5, на който има +5 V
от вграден стабилизатор. Стойността на IOUT се задава чрез
RSENSE=VSENSE/IOUT , като VSENSE е определеното от ИС напрежение между изводи CS+ и CS-. Максималният
брой на LED се определя от най-голямото допустимо напрежение между
изводи OUT и CS+, което е VIN - ∆VDO
- VSENSE, а ∆VDO е падът на напрежение между изводи IN и OUT.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на драйвери, като UVLO
(Under Voltage Lock Out) е стойността на VIN, при която ИС автоматично нулира изходния си ток, тъй като
вече не се гарантира нормалното й
функциониране. С ∆IOUT е отбелязана
точността на установяване на IOUT,
а ISHDN е консумираният ток от изключена ИС (Shutdown Supply Current).
Времето tON (Turn-On Time) е за включване на тока на LED при подаване на
напрежение VIH. При наличие на димиране напреженията на логическата 0
и логическата 1 са съответно VDIML
и VDIMH. Някои ИС имат защита от
късо съединение на изхода си, при
задействане на която се установява Short-Circuit Current ISC. Обикновено има и температурна защита за
нулиране на IOUT при достигане на
температура tSHDN.
Ключовият драйвер в ред 1 чрез
подходящо свързване на външни елементи може да работи като понижаващ (Buck), повишаващ (Boost), понижаващо-повишаващ (Buck-Boost
Regulator) и SEPIC стабилизатор. С
помощта на външен резистор честотата му се задава в границите 125
– 500 kHz. Останалите драйвери в
таблицата са линейни, като този в
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ред 2 има три изхода за LED, например за захранване на RGB LED, и извод LEDGOOD за индикация чрез лог.
0 на прекъсване на LED в някой от
изходите. Последната възможност
има и ИС от ред 3, но при прекъснат
LED се зарежда външен кондензатор
и в зависимост от капацитета му
той запазва достатъчен заряд определено време, т. е. за него прекъсването е "запомнено". Изходите на ИС
от ред 4 са 12, токът на всеки от
тях може да се регулира чрез 6-битово число и се получава отношение
1000:1 на максималния и минималния
интензитет на светлината.
Примери за контролери са дадени
в табл. 2, като в колоната "тип" са
възможните схеми на ключови стабилизатори за реализация с контролера. С VLED са отбелязани границите на напрежението върху LED, а
ηmax е максималният к. п. д. Честотата (Switching Frequency) fOSC на
вградения осцилатор обикновено се
фиксира в зададените граници чрез
външен резистор, а R TG и RBG са
съпротивленията в отпушено състояние на NMOS транзисторите с изходите на ИС, които захранват гейтовете, съответно, на горния (High
Side) и долния (Low Side) външен транзистор на стабилизатора.
Контрол на акумулатори. Характерен пример е ADuC7039 на Analog
Devices. Измерва се ток до ±1500 А
чрез напрежението върху външен
резистор 100 µΩ, което се подава
на 16-битов АЦП. Могат да се измерват между 10 и 1000 стойности в
секунда (броят се програмира), които се записват в EEPROM. Със същите параметри е втори АЦП за измерване чрез мултиплексор на напрежението на акумулатора (обхват 0 - 28

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

-55¸+150 (9,6x4,5x1,35)
-40¸+95 (18,7x7,7x2,3)
-40¸+150 (7,8x4,4x1,2)
+150 (4,9x3,9x1,75)
-40¸+125 (5,1x4,5x0,9)

V) и температурата в ИС чрез вграден в сензор, а получените числа
също се записват в паметта. Обменът на данните с външни устройства се извършва чрез 6 В/И извода
GPIO. Работата на ИС се управлява
от вграден микроконтролер тип
ARM7TDMI-S, който може да функционира като 16- и 32-разреден. Управлението на ИС се извършва чрез интерфейса SPI с помощта на вграден
блок и чрез интерфейса LIN 2.1 с друг
вграден блок и съответните високоволтови регистри. Захранването на
ИС е с напрежение 3,5 - 18 V, а работният температурен обхват е
от -40 до +105 °С.

Интерфейси
Служат за връзки между устройства в автомобила и за осъществяването им има специализирани ИС.
Често налагащото се галванично
разделяне на устройствата от
свързващите ги проводници практически винаги се прави чрез оптрони.
Характерни примери са едноканалният оптрон (за един проводник) ACPLK43T и двуканалният ACPL-M43T на
Avago Technologies с възможност за
обмен на данни със скорост до 1
Mbps.
CAN - Controller Area Network. Интерфейсът е специално разработен
за автомобилостроенето през 1983
г. от компанията Robert Bosch. Широко се използва неговата разновидност CAN 2.0B, а най-новата е CAN
FD. Данните са 8-битови числа и се
обменят по двупосочна линия от два
екранирани или неекранирани проводника със сечение 0,25 - 0,34 mm2 и
дължина до 40 m за осигуряване на
скорост 1 Mbps. Всички устройства
се свързват паралелно към линията,
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

като най-простият случай е показан
на фиг. 3а. Данните на входове Rx и
Тх на приемопредавателите CANTr
се осигуряват от микроконтролерите uC и са с общоприетите логически нива. Захранващото им напрежение е +5 V ±10%. Предаването на лог.
0 (нарича се Dominant) по линията е
чрез диференциално напрежение с
типична стойност 2 V в съответствие с фиг. 3б, където са дадени
напреженията на двата проводника
спрямо шасито на автомобила. За
лог. 1 (Recessive) на проводниците се
установява едно и също напрежение.
Всяко от устройствата има свой
идентификатор, определян в
Standard CAN чрез 11-битово число и
в Extended CAN с 29-битово число.
Идентификаторът предшества обмена на данни и определя с кое устройство да се осъществи.
Характерен пример е приемопредавателят МСР2561 на Microchip,
който работи с логически нива на
изводи Rx и ТХ между 1,8 и 5,5 V,
изводите му CANH и CANL са с ESD
защита до ±8 kV и се предлага с работен температурен обхват от -40
до +150 °С. Има вградени UVLO (1,2
V за Rx и Тх и 4 V за VDD) и температурна защита, задействаща се при
175°С.
Друг приемопредавател е L9616
на STMicroelectronics с лог. 0 и лог. 1
на вход Rx, съответно не по-малко
от 0,9 VDD и не повече от 0,5 V, тези
нива на изход Тх са до 0,3 VDD и над
0,7 VDD, а изводи CANH и CANL са
защитени от ESD до ±4 kV.
Приемопредавателят HVDA551-
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Q1 на Texas Instruments, работи и с
CAN FD, като изводите му Rx и Тх са
за лог. 1 между 3 V и 5,3 V, а CANH и
CANL са защитени от ESD до ±12 kV.
Вградената защита срещу късо съединение между изводи CANH и CANL
ограничава тока от ИС на 100 mA
при лог. 0 и на 10 mA за лог. 1.
Съществуват и CAN контролери,
които вместо Rx и Тх имат изводи
за управление чрез комуникационен
интерфейс. Добър пример е управляваният от SPI МСР2515 на Microchip.
LIN – Local Interconnect Network.
Базова информация за този интерфейс е дадена в статията "Мрежата LIN", публикувана в бр. 2/2010 на
списание Инженеринг ревю. Той също
осигурява двупосочен обмен на данни, но със скорост до 20 kbps по еднопроводна линия (вторият проводник е шасито), което е една от предпоставките за сравнително ниска
цена. Опростеното свързване на LIN
приемопредавателна ИС е показано
на фиг. 4.
Напрежението на акумулатора
V BAT захранва непосредствено ИС
през предпазен диод. Данните за управление постъпват от микроконтролера uC на вход Тх, преобразуват
се от ИС в съответствие с интерфейса и от извод LIN се подават по
проводника Line. По същия път в
обратна посока данни влизат в ИС,
преобразуват се и чрез изход Rx достигат до uC.
Компанията Maxim Integrated произвежда МАХ13020 за LIN2.0 с VBAT =
5-38 V и защита на Line от напрежение до ±60 V, което позволява използването в превозни средства с 12,
24 и 48 V бордова мрежа. Напрежението на постъпващите по Line лог.
1 трябва да е с не повече от 1 V под
VBAT, а изводи Rx и Тх изискват TTL
логически нива.
С разновидностите LIN 1.3, LIN 2.0
и LIN2.1 може да работи ИС
МСР2050 на Microchip Technology при
VBAT = 6-18 V, консумиран ток до 0,2
mA и TTL логически нива на Rx и Тх.

Входните напрежения на лог. 0 и лог.
1 по Line са съответно не повече от
0,4 VBAT и не по-малко от 0,6 VBAT, а
изходният ток на извод LIN е не помалък от 40 mA. На този извод има
вградени защита от късо съединение
на Line към шасито, която ограничава тока до не повече от 200 mA,
защита от късо съединение към VBAT
и срещу прекъсване на връзката с
последното.
Сред последните новости е
BD41020FJ-C на ROHM Semiconductor
c VBAT = 5-27 V и температурен обхват от -40 до +125 °С.
Други интерфейси. Те не са специализирани за автомобили, но съществуват ИС за ползването им в тях.
За всеки две линии на интерфейса
RS232 може да се използва
TRS32223-Q1 на Texas Instruments,
която има два приемника и два предавателя. Нейното захранващо напрежение VDD може да е 3,3 или 5 V,
а защитата й от ESD е за напрежения ±15 kV. Осигурява се обмен на
данни със скорост до 250 kbps, приемниците имат лог. 0 и лог. 1 съответно не повече от 0,4 V и не помалко от VDD-0,6 V, а за предавателите те са съответно -5 V и +5 V
(интерфейсът работи с двуполярни
сигнали).
За интерфейси RS422 и RS485 е
приемопредавателят LTC2865 на
Linear Technology със скорости на
обмен на данните 250 kbps и 20
Mbps, избирани чрез логическо ниво
на един от входовете. Защитите са
от ESD до ±8 kV, отскоци на напрежението по линията до ±60 V и максималнотокова на изхода на предавателя ±250 mA. Същата компания
произвежда и буфера LTC4313-1 за
транслиране на напреженията на
логическите нива на интерфейса I2C
между 1 и 5 V при скорост на обмен
400 kbps и защита от ESD до ±15 kV.
Нарастват приложенията на интерфейса USB за едновременно изпращане на данни за управление
(Upstream) и за събиране на данни
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Фиг. 5.

(Downstream) за работата на устройства. Сред последните новости е
специално разработената за автомобилостроенето ИС S2R72A4 на
Epson, предназначена за USB хъбове,
осигуряващи обмен на данни при
дължина на кабела над 5 m. Чрез нея
могат да се изпращат данни към
едно устройство и да се събират от
четири.

Микроконтролери и
процесори
Те също могат да са специализирани за автомобили или с общо предназначение, но отговарящи на изискванията, като делът на първите
нараства. Същевременно микроконтролерите са значително по-разпространени от процесорите.
Микроконтролери (Automotive
MCU). В зависимост от разредността на числата, с които работят,
съществуват 8-, 16- и 32-битови, но
има и съчетаващи последните две

48

разновидности.
За изясняване на структурата им
на фиг. 5 е дадена блоковата схема
на серията C8051F5xxA на Silicon
Labs. В основата на контролера е
процесор тип 8051 с производителност до 25 MIPS. Към него има статична оперативна памет SRAM с
обем 256 kB и флаш памет с обем до
8 kB. Блокът WDT е таймер за контрол на правилната работа на процесора, а POR е за изключване на захранването. Цифровата част съдържа
три програмируеми брояча РСА и
блок PWM за генериране на ШИМ
импулси, блокове за работа с интерфейсите UART и SPI, към които в 5
от ИС се прибавя LIN 2.0, и три 16b
таймера. Останалите блокове на
частта служат за връзка на 6-те
извода I/O. В основата на аналоговата част е 12-битов АЦП, който чрез
аналоговия мултиплексор AMUX
може да получава сигнали от 6 входа
на ИС. Освен това частта съдържа
източник на опорно напрежение
VREF, постояннотоков стабилизатор VREG и сензор за температурата във вътрешността на ИС. Действието на всички части се осигурява от вграден осцилатор.
Серията PIC на Microchip включва
близо осембитови микроконтролери,
всички възможности на които трудно могат да бъдат изброени. Те са с
SRAM между 16 и 4096 kB и тактова
честота 4 - 64 MHz, като специално
могат да бъдат споменати два от
тях. PIC10F322 с корпус с 6 извода,
захранващо напрежение 1,8 - 5,5 V,

памет SRAM 64 kB, тактова честота 16 MHz, три 8-битови АЦП и два
блока за генериране на ШИМ импулси.
Микроконтролерът PIC16F1789 е с
мощна аналогова част – 10-битов
АЦП с 14 входа, 12-битов АЦП с 4
входа и три операционни усилвателя.
Същият производител има подобен
брой 16-битови микроконтролери за
автомобилни приложения, напр.
PIC24FJ64GA306 с 16 MIPS и 8192 kB
SRAM.
Серията ХС800А на Infineon, предназначена за автомобилостроенето,
включва 15 микроконтролера с тактова честота 24 или 26,7 MHz, флаш
памет между 2 и 64 kB, като 6 от
тях имат и вградена ROM. Специфични особености са няколкото вградени интерфейса CAN (MultiCAN) и работата на една от разновидностите до температура +150 °С.
Сред особеностите на 16-битовия микроконтролер ST10F280 на
STMicroelectronics са наличието на
блок за умножение и запаметяване
(MAC) на 16-битови числа, 512 kB
флаш памет и два CAN 2.0В контролера. Възможна е работата с 8- и 16битови външни данни. От същия производител е 32-битовият микроконтролер SPC563M64L5, който освен
флаш памет (1,5 MB) и 96 kB SRAM
разполага с два CAN2.0B контролера
и два контролера за интерфейса SCI,
съвместим с LIN.
Серията С2000 32-битови микроконтролери на Texas Instruments
съдържа 63 модела с тактова честота между 40 и 300 MHz и SRAM от
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Фиг. 6.

12 до 516 kB. Моделите имат един или повече от интерфейсите CAN, LIN, I 2 C, SPI и SCI, например
TMS320F28030PAGO е с по един от всички, a
TMS320F28235ZJZQ е с два интерфейса CAN.
Съществуват и микроконтролери с вграден блок на
безжичен приемо-предавател. Пример е серията Si1000Si1005 на Silicon Labs за двупосочни връзки в обхвата
240-960 MHz.
Цифровите сигнални контролери (DSC) също имат своите приложения в автомобилостроенето. Характерен
пример са сериите dsPIC30F, включваща 11 ИС и dsPIC033
с 52 ИС на Microchip, от които контролерът
dsPIC33EP64GP502 е с производителност 60 MIPS, SRAM
с обем 8192 kB и CAN интерфейс.
Процесори. Типичен пример е ADBF534WBBCZ4Aхх на
Analog Devices, представляващ цифров сигнален процесор (DSP) с тактова честота 400 MHz, SRAM с обем128
kB и вграден интерфейс CAN2.0. Освен за работа с последния този DSP може да се използва в системи за озвучаване.

Сензори
Те са сред задължителните елементи за контрол на
работата и параметрите на много от възлите и блоковете на автомобила, включително системите за безопасност.
Интелигентни сензори за акумулатори. За изясняване
на действието им на фиг. 6 е дадено свързването на
сензора ZSSC1856 на ZMDI. С помощта на 18-битов АЦП
се измерва напрежението на акумулатора на входа VBAT
и чрез мултиплексор същият АЦП измерва и напрежението на вход NTH, пропорционално на температурата на
термистора NTC, която обикновено е тази на акумулатора. Втори такъв АЦП е за измерване на консумирания
от акумулатора ток чрез напрежението върху резистора Rshunt, подавано на входове INP и INN. Работата се
осигурява от вграден микроконтролер, а резултатите
от измерванията се получават на изход LIN във формата на този интерфейс. Съществена подробност е наличието на пет GPIO, на които данните могат да са във
форматите на интерфейсите SPI, I2C и UART. Възможността на работа на ИС с акумулатори между 4 и 18 V
дава възможност за използването й в електрически мотоциклети и скутери.
Сензори за магнитни величини. Един от масово използваните начини за регистриране на движението на
механични части в автомобилите е, като едната е ме-
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Източник: LEM

електроника

Източник: Vishay Intertechnology
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Фиг. 7.

тална, а върху другата е закрепен
сензор на Хол. Пример за ИС на такива сензори е серията S-57К1А на
Seiko Instruments, която е в корпус с
размери 3x1,6x1,2 mm и 3 извода. На
единия от тях се получава напрежение, практически равно на захранващото на ИС (между 3,5 и 28 V) при
магнитно поле около сензора с типична индукция 3 mТ, докато без
поле напрежението е пренебрежимо
малко.
Сензори за големи токове. Принципът на действието им е изяснен
на фиг. 7 – магнитното поле от измервания ток през проводника на
акумулатора или алтернатора се
концентрира в процепа на малък
тороидален магнитопровод (например от FeNi или FeSi сплав). Напрежението от поставения там сензор на
Хол се оказва правопропорционално
на тока.
Серията сензори DHAB на компанията LEM е предназначена за измерване на токове в конвенционални, хибридни и електрически автомобили. Вградената електроника
осигурява постоянно изходно напрежение, което е 2,5 V при нулев ток
и нараства или намалява с 5,7 mV/A
в зависимост от посоката му при
обхват ±350 А. Серията НАВ на
същия производител е с вградена ИС
и на изхода си дава правоъгълни импулси с честота 125 Hz. Без ток коефициентът им на запълване е 0,5 и
при максималния ток от 80 А достига до 0,1 или 0,9 в зависимост от
посоката му. И двете серии се използват за измерване на постоянен,
променлив и импулсен ток.

Фиг. 8

ление на колелата с пътя вместо
плъзгане. За целта сензори (например на Хол) измерват скоростта на
въртене на всяко от колелата и при
намаление на някоя от тях поради
опит за блокиране на колелото се
задейства електромагнитен клапан,
намаляващ налягането на спирачната течност. Това действие се осигурява чрез специализиран контролер, пример за какъвто е TPIC7218
на Texas Instruments, който чрез
външни NMOS транзистори управлява клапаните.
Пътното поведение на автомобила се следи и коригира чрез електронна система за стабилизация, в които наклонът и ъгловото ускорение
се следят от микроелектромеханични (MEMS) жироскопи. Тези прибори
се използват и за GPS системата
при загуба на връзка със спътника, например при влизане на автомобила в
тунел. На основата на последното
измерено негово местоположение и
сигнала от жироскопа микроконтролерът на системата определя новото. Типичен съвременен жироскоп е
ADXRS300 на Analog Devices. Системите за задействане на въздушните
възглавници ползват ИС на акселерометри, които регистрират отрицателното ускорение при рязко намаляване на скоростта на автомобила. Пример за такава е ADXL78 на
същия производител.

Системи за сигурност

Защита на
електрониката

Сред най-разпространените е антиблокиращата система ABS, задействаща се при натискане на спирачката и осигуряваща добро сцеп-

Върху постоянното напрежение
от акумулатора, който захранва
всички електронни устройства и
прибори в автомобила, неизбежно са
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насложени многобройни смущаващи
сигнали – към познатите в електронни системи извън автомобила се
прибавят такива, предизвикани от
работата на двигателя и алтернатора, например последният предизвиква отскок на напрежението до
100 V при прекъсване на връзката
към него. Масово се използват единична и двойна защита с прибори за
потискане на импулсни смущения
(TVS). Първата от тях представлява
свързване на прибор между изводите
за постояннотоково захранване на
предпазваното устройство и действието й е изяснено чрез първите
две времедиаграми на фиг. 8а - при
достигане на ограничаващото напрежение VC приборът TVS се отпушва
и реално действа като късо съединение. Протичащият ток поради импулса води до отделяне на мощност,
която не трябва да надхвърля параметъра максимална импулсна мощност (Peak Pulse Power Dissipation)
PPPM.
При наличие на много големи смущения, например в камиони с 24-волтов акумулатор, се използва двойна
защита (трите времедиаграми на
фиг. 8а), реализирана чрез схемата на
фиг. 8б. От нея се вижда символичното означение на TVS, а елементът R
служи за ограничаване на тока на
десния прибор.
Пример за TVS за единична защита е 6КА24 на Vishay, която е с VC =
40 V и РРРМ, равна на 6 kW при импулси 10/1000 us (съответно преден и
заден фронт) и 2 kW за 10 us/50 ms.
Допустимата температура във
вътрешността на TVS е в диапазона от -65 до +185 °С.
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Контакти с блокировка OMNIA,
OMNIAPLUS, ADVANCE2, ADVANCE GRP
Èíîâàöèèòå â SCAME íèêîãà íå ñïèðàò, ïðîäèêòóâàíè îò èçèñêâàíèÿòà çà âèñîêà
áåçîïàñíîñò íà îáîðóäâàíåòî â èíäóñòðèàëíèÿ ñåêòîð
От групата на контактите с блокировка,
SCAME стартира на пазара със серия OMNIA.
Механичната блокировка не допуска искрене при
неправилно куплиране на щепсел и контакт и
предпазва от неправилна употреба. Съществуващите варианти са от 16 А до 63 А, IP44 и IP67,
със или без защита чрез стопяем предпазител.

Монофазният шуко контакт OMNIAPLUS е допълнението в тази гама, подходящо за използване както за битови, така и за индустриални цели. Той работи само при затворена и заключена
врата, като специалното уплътнение осигурява IP56 при включен щепсел. Допълнителната защита се осигурява с поставянето на стопяем
предпазител, дефектнотокова защита или автоматичен прекъсвач, което дава по-голяма сигурност и надеждност.
След серия OMNIA в групата на контактите
с блокировка последователно се появиха сериите ADVANCE2 и ADVANCE GRP с подобрени технически характеристики. Освен защита със стопяем предпазител, в серията ADVANCE2 има вариант с монтирана DIN шина за 6 автоматични прекъсвача. От 2009 г. продуктите ADVANCE2
HD, които са изработени от специален технополимер, са одобрени от RINA за използване в
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морски условия.
ADVANCE GRP е най-иновационната серия от
тази група, като се произвежда във варианти
от 16 А до 125 А. Продуктите са изработени от
полиестер, подсилен с фибростъкло чрез специалната SMC технология, състояща се в пресоване на материала при Т= 140 °С и налягане 80
bar. Корпусът на тези продукти гарантира висока механична устойчивост от 20 J (IK10), дори при условия извън стандартната работна
температура. Използваният материал е също
така устойчив на пламък и висока температура, без отделяне на пушек и халогени. Едновременно с това, тези продукти имат изключителна устойчивост на агресивни химични субстанции като солни разтвори, киселини, минерални
масла и алкохол. Това ги прави перфектното решение за използване и в най-зависимите от външно влияние среди.
На пазара вече са и най-новите продукти с блокировка - Ех контактите за среди с повишен
риск от експлозия с тип защита Ex тт 3D - Ex
tD A22, IP66, T90 °C, Ta -25 °C+60 °C.

октомври 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2013

53

електроапаратура

Определяне на остатъчния
ресурс на изолацията
на силови трансформатори
в експлоатация

В

Александър Владимиров

резултат на продължителната експлоатация на силовите маслонапълнени трансформатори настъпва влошаване на електрическите характеристики на изолацията,
обикновено наричано "стареене".
Стареенето на изолацията в маслените трансформатори се определя
от механичната якост на изолацията на проводниците и зависи основно от три фактора:
l температурата на проводника;
l съдържането на влага в изолацията на проводника;
l количеството кислород, разтворен в маслото.
Освен тези причини са възможни
и механични разрушения и повреди,
замърсявания на изолацията и други.
Влакнестата изолация, дори
напълно загубила своята еластичност, но без механични повреди, запазва достатъчно висока електрическа якост. Лишена от еластичност, сухата и крехка изолация може
да се пропука под въздействието на
вибрациите и динамичните усилия,
възникващи в трансформаторите по
време на тяхната нормална работа.
По тази причина е невъзможно да
се съди за степента на износване на
изолацията само по електрическата
й якост. Мярка за стареенето на
изолацията може да се търси само в
загубата на механичната й якост.
За да се намали нуждата от реин-
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вестиране и скъпоструваща поддръжка, както и за да се направят
рационални планове за бъдещата експлоатация, е необходимо да се разбере и определи количествено кинетиката на стареенето и начините
за неговото контролиране.
При използване на модерните системи за предпазване на маслото
влиянията на влагата и кислорода
могат да бъдат намалени, оставяйки температурата на изолацията
като параметър, който трябва да
бъде контролиран. Тъй като в повечето електрически машини разпределението на температурата не е
равномерно, тази част, която работи при най-високи температури, ще
претърпи по-сериозно влошаване.
Поради тази причина при изследване
на стареенето на изолацията е нормално да се имат предвид ефектите на стареене, предизвикани от
най-високата температура (най-горещата точка). Поради факта, че
много фактори влияят върху кумулативния ефект на температурата
във функция от времето, предизвикващ разрушаване на изолацията, не
е възможно да се предскаже с голяма
точност полезният живот на изолацията, дори и при постоянни или
контролирани условия. Още по-малко
това е възможно при изменящи се в
широки граници условия на експлоатация. Стандарти като IEC 600767, IEEE C57.91 и ГОСТ 14209-97 предлагат математични модели за оцен-

ка на термичното износване на изолацията.

Физико-химични явления,
протичащи в хартиената
изолация вследствие на
температурни
въздействия
При производството на силови
маслонапълнени трансформатори се
използва т. нар. Крафт и термично
подсилена хартия, импрегнирана с
нафтеново трансформаторно масло.
Крафт хартията (сулфатна хартия)
се състои от целулоза, хемицелулоза
и тиолигнин. Целулозата е изградена от линейни полимерни вериги на
единични циклични молекули β-D-глюкопираносил. Броят на тези молекули в една верига се нарича степен на
полимеризация (отбелязвана в англоезичната литература с DP). Целулозните вериги се свързват едновременно в кристална и аморфна форма,
за да формират микрофибрили, които след това оформят фибрили и
накрая фибри (влакна). По-голямата
част от механичната якост на хартията зависи от съдържането на
фибрили и фибри, докато хемицелулозата и остатъчният лигнин представляват аморфна, лепкава субстанция, която служи за циментиране на влакната.
Процесът на стареене е процес на
деполимеризация, причинен от киселинна хидролиза, пиролиза и окисление. Общоприет факт е, че висока-
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та киселинност ускорява процесите
на стареене. Когато междумолекулните връзки в целулозните вериги се
разкъсват, стойността на полимеризация намалява и механичната
якост се понижава. Често броят на
разкъсванията на веригите ( η);
η = DPнов/DPстар - 1, се използва за
определяне на стареенето. Тук DPнов
и DPстар са съответно стойностите на индекса на полимеризация преди и след определен период на стареене. Когато е нова, хартията притежава DP около 1200. След преминаване на фабрично сушене, хартията
в трансформатора ще има DP около
1000 и водно съдържание около 0,5%.
Общоприето е, че когато DP индексът спадне до около 200, якостта на опън на хартията спада с 20%
от първоначалната си стойност.
Това състояние може да се определи
като напълно изразходван ресурс на
изолацията. За да се забави стараенето, е възможно хартията да се
направи термоустойчива чрез различни добавки.
Вследствие на химични реакции
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при температура над 100 °C се образуват въглероден окис, въглероден
двуокис, вода, 2-фуралдехид, 5-хидроксиметил-2-фуралдехид, 5-метил-2-фуралдехид, 2-ацетил-фуран и 2-хидроксиметил-фуран (фурфурилов алкохол).
Количеството на някои от тези съединения, разтворени в маслото, се
използва за оценка степента на износване на изолацията. Нива на 2фуралдехид от 1000 ppb, тегловно,
се получават при DP индекс <400, т.
е. 50% износване на изолацията.
Отношението на газовете C02/
CO < 7 е индикация за прекомерно
износване на изолацията с нарастване на температурата произвежданият въглероден оксид нараства и
оттам отношението на газовете
намалява.

Методи за измерване
и определяне на
най-горещата точка на
намотката в процеса
на експлоатация
Максималната температура,
възникваща в която и да е част на

изолационната система на намотката, се нарича температура на найгорещата точка (Н.Г.Т.). Изследвания
показват, че температурата в намотката може да бъде с 5-15 К повисока от тази на разбърканото
масло под капака на трансформатора (горния слой масло). Действителната температурна разлика между
проводника и маслото се предполага, че е по-висока с фактора на найгорещата точка H.
Типично разпределение на температурата е показано на фиг. 1, като
трябва да се има предвид, че тази
диаграма е опростяване на по-сложно разпределение на температурите. Опростяванията, които се правят, са следните:
l Температурата на намотките нараства линейно по височина от дъното към капака независимо от режима на охлаждане.
l Прегряването на проводника спрямо маслото, в която и да е точка
по вертикала, нараства линейно, паралелно на прегряването на маслото, с постоянна разлика g, наречена
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Фиг. 1. Типично разпределение на температурата на трансформатор.

градиент (g e разликата между средната температура на намотката, определена по метода на съпротивлението и средната температура на маслото).
l Прегряването на Н.Г.Т. е по-високо от прегряването
на проводника в горната част на намотката, както е
показано на фиг. 1, поради добавка, която трябва да се
направи от нарастването на загубите, предизвикани
от разсеяния магнитен поток. За да се вземат предвид
тези нелинейности, разликата между температурите
на Н.Г.Т. и маслото се приравняват на Hg. Факторът на
Н.Г.Т. може да варира между 1.1 и 2.1 в зависимост от
размера на трансформатора, импеданса на късо съеди-

нение и конструкцията на намотката.
За да се изчисли Н.Г.Т. при продължителен, цикличен и
други режими, се използват различни източници на температурни характеристики:
l Резултати от специално проведено изпитване на прегряване, включващо директно измерване на Н.Г.Т. и горния слой масло в намотката (при липса на такова измерване факторът H може да се предостави само от производителя).
l Резултати от типово изпитване на прегряване.
l Предполагаеми прегрявания при номинален ток.
При охлаждане тип ON максималната температура
на Н.Г.Т. в установен режим, θh, при какъвто и да е товар
K, е равна на сумата от околната температура, прегряването на горния слой масло и градиента между Н.Г.Т. и
горното масло:
θh = θa + ∆θor ((1+RK2)/(1+R))x + Hg rKy,
където ∆θor е прегряването на върха на намотката при
товар K=1 (текущ ток към номинален ток), R е отношение на загубите в режим на късо съединение към загубите в режим на празен ход, Hgr е градиентът на Н.Г.Т.
спрямо горния слой масло при K=1.
При охлаждане тип OF изчислителният метод се базира на температурите на долния и средния слой масло.
Максималната температура на Н.Г.Т. в установен режим qh при какъвто и да е товар K е равна на сумата от
околната температура, прегряването на долния слой
масло и разликата между Н.Г.Т. и горния слой масло в
намотката:
θh = θa + ∆θbr ((1+RK2)/(1+R))x + 2(∆θimr - Dθbr)Ky + HgrKy
При променливи натоварвания Н.Г.Т. и температурата на горния слой масло не могат да скачат моментално между съответстващите стойности за установения режим. Смята се, че времеконстантата на Н.Г.Т. е
много малка, от порядъка на минути (типично 5-6 минути). Според препоръките на МЕК, има два пътя за пресмятане на Н.Г.Т. като функция на времето за променливи околни температури и променливи натоварвания по
ток. Това са методът на експоненциалните уравнения и
методът на диференциалните уравнения.
Тези методи използват измерената температура
на горния слой масло, за да предскажат температурата на намотките. Също така се използват и при манометричните термометри с допълнително подгряване от товарния ток. Въпреки че дават добра точност, те обикновено определят по-висока от реалната температура. Изчислителните методи могат да
бъдат доста трудоемки, като точността на предсказването на температурата може да варира в широк
диапазон в зависимост от конструкцията на трансформатора. Поради тази причина е въведено директното измерване на температурите на намотките в
трансформатора.
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Фиг. 3
l Термочувствителна фосфоресцентна керамика - флуо-

рооптична термометрия;
l Монокристал от галиев арсенид (GaAs) - спектрофо-

Фиг. 2

Модерните методи за измерване температурите на
части от трансформатора се базират на фиброоптични датчици. Те, от своя страна, се изработват по две
технологии:
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тометрична техника.
Първият тип сензори работят на принципа на електронно измерване промяната във времето за фосфоресценция на керамична пластинка, осветявана на определени
интервали от време от червен светодиод. Времето на
послесветене е пропорционално на температурата (фиг.
2а). Вторият тип сензори работят на принципа на промяна в светлинния спектър, поглъщан от специално обработена пластинка от GaAs (фиг. 2б). Пластинката се облъчва от източник на бяла светлина. Тук точността на
измерване е по-висока, но източникът на светлина е лампа с нажежаема жичка, имаща малък експлоатационен
ресурс. И двата типа сензори са с достатъчна механична
и изолационна якост, за да покрият целия диапазон от мощности и напрежения на силовите трансформатори.
Изградени са системи за непрекъснат контрол на
състоянието на силови трансформатори, включващи
фиброоптични сензори, които имат възможност да изчисляват остатъчния ресурс на трансформатора, да
включват охлаждането, изключват трансформатора,
подават аларма за опасно висока температура, подпомагат динамичното натоварване. Те могат да бъдат
част от единна SCADA система.
Скоростта на стареене на изолацията на трансформатора се определя относно най-горещата точка на
намотката по формули, посочени в международните
стандарти IEC 60076-7, IEEE C57.91 и ГОСТ 14209-97. На
фиг. 3 е показана графика на скоростта на стареене на
хартията в зависимост от температурата на най-горещата точка на намотката.
Непрекъснатият контрол на температурата на найгорещите точки е от съществено значение за определяне на скоростта на износване на изолацията на трансформатора, а оттам и на остатъчния му ресурс. При
повишаване на температурата на изолацията над 98
°С, започва интензивно износване, отделят се субпродукти, които допълнително ускоряват процесите на
стареене, а наличието на фуранови съединения в изолационното масло е решаващ фактор за значително износване на целулозната изолация.
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Прецизна диагностика от
Weidmann Diagnostic Solutions
Швейцарският концерн WEIDMANN,
водещ световен производител на изолационни материали за маслени трансформатори, има звено специализирано в диагностичното тестване за
превантивна поддръжка на електрически съоръжения, потопени във флуидна среда. Weidmann Diagnostic
Solutions залага на най-модерното оборудване и най-иновативните технологии в областта, както и на опитен
персонал от висококвалифицирани химици и специалисти. Компанията е с
дългогодишен опит на пазара в Европа и САЩ, като има 15 стратегически локални диагностични центъра и
планира да разшири дейността си в
сферата на диагностичните услуги,
особено в Европа. От Weidmann
Diagnostic Solutions се гордеят с повече от три десетилетия опит в анализа на разтворени газове в маслото
за откриване на неизправности в найранна фаза и широка гама лабораторни услуги, които предлaгат на своите
клиенти: диагностична оценка на
превключватели под товар при трансформатори, маслени прекъсвачи, регулатори на напрежение, тестване на
SF6 (серен хексафлуорид - елегаз), онлайн управление на данни и др.

жови модули, стъпални регулатори
ВН, токоизправители и др.

матори в аналогично състояние, които все още се експлоатират.

Повишаване на
квалификацията на
персонала

Защо диагностика post
mortem?

За да предлагат винаги най-добрите
решения на своите клиенти, от
Weidmann намират пресечната точка
на качеството и професионализма в
постоянното повишаване квалификацията на персонала. За целта фирмата,
акредитирана от Института на инженерите по електроника и електротехника и от Международната асоциация
за електрическо тестване, системно
провежда групови и индивидуални програми, включващи обучителни и тренинг
модули, специализирани теоретични и
практически курсове, регионални и международни конференции и семинари.

Софтуер за диагностика
AIM 2.0

Лабораторни услуги
Спектърът от лабораторни услуги, които Weidmann извършва, обхваща електрически и механични изпитания, тестове за околната среда
(наличие на полихлорирани бифинили), диагностика на качеството и
физичните свойства на масла (съдържание на влага, тангенс делта,
обемно и повърхностно съпротивление), както и тестове за амортизация на електрическо оборудване:
трансформатори и реактори, мре-
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Освен на опитния и висококвалифициран персонал, Weidmann Diagnostic
Solutions разчита и на модерен и надежден софтуер за диагностика AIM 2.0,
поставяйки във фокус точността и
бързината при онлайн управлението
на данни, гъвкавото задаване на специализирани критерии за диагностика
и детайлната справка за състоянието на процесите. Системата позволява прецизна диагностика и оценка на
трансформаторите по различни методи, например метода "Триъгълник
на Дювал" (Duval Triangle). Възможно е
изготвянето на експертиза посредством задълбочено изследване на оборудването в края на жизнения му цикъл след като е бил изведен от експлоатация и преди бракуването му, която дава точна информация за ефективността на охлаждането на трансформатора, системата за защита на маслото
и помага при оценката на трансфор-
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Мотивите за извършване на задълбочена диагностика на амортизирани
трансформатори са свързани с възможността за съпоставяне на реалното стареене на оборудването с ускорения процес на амортизация по
време на лабораторните тестове и
събиране на данни по различни показатели (степен на полимеризация, съдържание на вода и киселина, механична якост на изолацията, фактор на
разсейване, съпротивление и др.) Тази
своеобразна "аутопсия" на трансформаторите позволява прецизна оценка
на ефективността на охлаждането
на активната част на уреда, откриване разположението на "истинските" горещи точки, както и наличието на нежелани такива, възникнали
поради конструктивни недостатъци.
Weidmann Diagnostic Solutions прилага един от предпочитаните съвременни методи за оценка на стареенето на
материалите, който се състои в измерването на степента на полимеризация
на целулозни проби, взети от излезлия
от експлоатация уред. Приложимостта
на метода се дължи на обратната пропорционалност между средната дължина на целулозните молекули и продължителността на жизнения цикъл на целулозата, което позволява точно да се определи дали той е към края си. Степента на полимеризация на нов пресшпан
или хартия (произведени от сулфатна
целулоза) например е около 1200, а на
крайно амортизираните - около 200.

1505 София, ул. "Оборище" № 102
тел.: 02/944 22 36, 02/944 22 63
факс: 02/944 22 56; e-mail: info@sibel.bg;
web: www.sibel.bg
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Сензори
за регистриране
на обекти
Р

егистрирането на обекти в
процесите на индустриалната автоматизация се осъществява на базата на контактни и безконтактни сензори. Като контактни сензори за наличие на обекти могат да
се използват механични превключватели. Те генерират сигнал от типа
включено/изключено в резултат на
механичен контакт с обекта. Когато натискът на обекта се премахне, превключвателят се връща в начално положение. Различават се два
вида – нормално отворени превключватели (при прилагане на механично
въздействие затварят електрическа верига) и нормално затворени
(при прилагане на механично въздействие се отварят и прекъсват електрическата верига). Превключвате-
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лите могат да се използват за детекция на преминаваща част. Това
може да стане с помощта на палец
валяк или лост. Контактните сензори все още намират широко приложение най-вече поради ниската си
цена и факта, че не се влияят от
формата, цвета и материала на
обекта.
При безконтактните сензори
отсъства допир между тях и преместващия се обект. Изходният им
сигнал е функция от взаимното положение между сензора и обекта.
Сред предимствата им са високата
надеждност, поради това, че няма
механични контакти между обекта
и преобразувателя, няма триене, износване, шум и изменение на преходното съпротивление. Като недостатък може да се отбележи нелинейната функция на преобразуване.

Изходният сигнал зависи обикновено
не само от разстоянието до обекта, но и от формата и материала
му. Тези преобразуватели могат да
работят в аналогов или дискретен
режим. При аналогов режим изходният сигнал е непрекъсната функция от
разстоянието между преобразувателя и обекта. В дискретен режим
съществуват две дискретни нива на
изходния сигнал – високо и ниско.
Високото изходно ниво съответства на наличието на обект, намиращ се под определено разстояние до
преобразувателя. Ниското ниво
съответства на липса на обект или
обектът е далеч от преобразувателя. Обикновено преобразувателите
на близост се използват в дискретен
режим на работа. В зависимост от
физическия принцип на действие те
могат да бъдат: индуктивни, вихро-
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вотокови, капацитивни, ултразвукови и др.

стъкло, пластмаси, хранително-вкусовата и химическата промишлености.

Индуктивни сензори
Безконтактните индуктивни
датчици могат да се използват при
решаване на задачи от автоматизацията в условия на висока запрашеност, температура, влажност,
вибрации, продължителен режим на
работа и др. Освен високата си надеждност, гарантират и добра разрешаваща способност и лесна поддръжка. По отношение на принципа
си на действие могат да се разглеждат като трансформатор, чиято
първична намотка е намагнитващата намотка, а вторичната му намотка – измервателната намотка
на преобразувателя. Магнитният
контур на този трансформатор
включва преместващия се обект,
който трябва да бъде феромагнитен или с феромагнитно покритие.
Колкото обектът е по-близо до преобразувателя, толкова напрежението в измервателната намотка е поголямо.

Капацитивни сензори
За разлика от индуктивните сензори, капацитивните могат да регистрират и неметални материали. Те
използват свойството на приближаващия се обект да променя измервания от сензора капацитет. Преобразувателят обикновено се включва в
мост за променлив ток. Типичните
приложения са в дървопреработването, производството на хартия,
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Вихровотокови сензори
Принципът на действие на вихровотоковия преобразувател се основава на изменението на активното
съпротивление и индуктивността
на бобина при приближаването към
нея на проводим обект. Променливият ток, протичащ през бобината,
създава магнитно поле, което пресича обекта и поражда вихрови токове в него. Те създават магнитно
поле, което противодейства на причината за неговото появяване, т. е.
магнитното поле на бобината намалява. При това се променят електрическите параметри на бобината: активното съпротивление се
увеличава поради нарастването на
загубите в проводящата среда, а индуктивността на бобината намалява.

Ултразвукови сензори
Ултразвуковите сензори могат да
откриват обекти от всякакви материали, отразяващи звуковите вълни,
независимо от цвят, форма, размери, смущения в околната среда. Силната запрашеност на въздуха и малки отлагания по повърхността на
сензорите практически не оказват
влияние на работоспособността им.
При този тип сензори за регистриране се използват излъчвател и приемник на ултразвук. Излъченият ултразвук се отразява от обекта и се

връща обратно към приемника. Характеризират се с висока шумозащитеност, пожаро- и взривобезопасност, проста конструкция, устойчивост на удари и вибрации, широк
диапазон на температура и налягане, висока точност и бързодействие.
Това обуславя широкото им приложение в промишлеността.

Оптични сензори
Действието им се основава на
взаимодействието (прекъсване, преминаване или отразяване) на генериран светлинен лъч с обекта. Генерирането на лъча се извършва в предавателя чрез електронен блок. Обикновено приемникът е фотодиод или
фототранзистор със същата спектрална характеристика, както и
предавателя. За да се ограничи действието на приемника до улавяне на
лъчи само от предавателя без друга
светлина, обикновено се използват
две решения - работа с импулси или
синхронен детектор, който реагира
само на импулси с честота на излъчените от приемника.
При голяма част от оптичните
сензори лъчът се формира от светодиод, работещ във видимия или инфрачервен спектър. Инфрачервените
LED са подходящи за значителни разстояния поради по-големия им к. п. д.,
който е предпоставка за повишаване на мощността на излъчване и
намаляване на загряването им. Сензорите с LED във видимия спектър
са по-лесни за настройка, пускане в
експлоатация и проверка на работа-
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та. Освен светодиоди в предавателите се използват и полупроводникови лазери. Характеризират се с потесен лъч и по-голяма мощност, което благоприятства работата им на
по-големи разстояния. Като недостатък при тях може да се посочи
вероятността тънкият им лъч да
бъде прекъснат от твърди частици
във въздуха и нуждата от повишени
мерки за безопасност за работещите в сектора. И при двата вида диоди за увеличаване на разстоянието
с малка загуба на мощност и нагряване се използва излъчване на къси импулси с честота на повторение няколко kHz. При следене на непрозрачни обекти се регистрира наличието
или отсъствието на отразен лъч.
Наличието на прозрачни обекти
(напр. стъклени бутилки на конвейер) се регистрира по намаляването
на интензитета на отразения лъч.
Могат да се различат три основни режима на отчитане на обекти
от оптичните сензори – дифузен,
бариерен и рефлекторен. При сензорите, използващи дифузен метод,
обектът се регистрира, когато той
премине пред сензора и отрази излъчената светлина обратно към приемника. В случая голямо влияние оказва цветът на обекта. Колкото посветъл е обектът, разстоянието на
което може да бъде регистриран
този обект се увеличава. Излъчвателят и приемникът са разположени
обикновено, но не винаги, в един и
същи корпус.
При дифузния метод излъчената
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светлина достига повърхността на
обекта под някакъв ъгъл. Светлината в този момент се разпръсква от
повърхността на обекта в много
посоки. Приемникът може да бъде
под различен ъгъл и малка част от
разпръснатата светлина ще го достигне. От тази гледна точка дифузният метод е сравнително неефективен метод на регистриране. Също
така при дифузния метод има огромно значение в каква степен повърхността на регистрирания обект отразява светлината. Светла бяла
повърхност ще бъде засечена на много по-голямо разстояние, отколкото
матова черна повърхност. Обект с
големи размери, успяващ да обхване
целия поток на сензора, ще върне
повече енергия към приемника, отколкото малък обект, който покрива
потока само частично. Повечето
дифузни сензори използват лещи, за
да насочат излъчените светлинни
лъчи, както и да фокусират повече
от отразената светлина. Лещите
при дифузните сензори позволяват
увеличаването на разстоянието за
отчитане, но също така увеличават
значително ъгъла на монтаж в приложения, които засичат лъскави и
гладки повърхности.
При бариерния метод приемникът и излъчвателят са в различни корпуси и се монтират един срещу друг, като помежду им има светлинен поток. Обектът се засича,
когато премине между приемника и
излъчвателя, блокирайки светлината, подавана от излъчвателя към

приемника. Според специалистите,
бариерният метод е най-ефикасният метод на отчитане наличието
на обекти с помощта на оптични
сензори.
При рефлекторния метод се използва рефлектор, който отразява попадналата върху него светлина.
Светлинният поток се образува между излъчвателя, рефлектора и приемника. Той може да бъде инфрачервен
или с видима червена светлина. Когато обектът пресече светлинния
поток, интензитетът на отразената светлина, връщаща се обратно
към сензора, намалява и обектът
бива засечен. За да се отчитат
лъскави обекти, е необходимо сензорът да бъде монтиран по такъв
начин, че ъгълът на падане на светлинния поток върху обекта да бъде
различен от 90°. По този начин интензитетът на отразената светлина намалява. Друг начин да се отчитат лъскави обекти е да се използват поляризиращи филтри. Пред
излъчвателя и приемника на светлина се поставят филтри, чиито равнини на поляризация са завъртени на
90°. Излъчената поляризирана светлина се отразява от рефлектора,
който същевременно променя и нейната равнина на поляризация, така че
да може да премине през филтъра на
приемника. Ако излъчената светлина се отрази от обект, то нейната
равнина на поляризация не се променя, и филтърът на приемника не пропуска тази светлина, което служи за
отчитане на наличието на обект.
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Индустриална
подемнотранспортна
техника
в България
Подемно-транспортната техника играе ключова роля в процесите по механизиране и автоматизиране на
специфични дейности, свързани с вдигане, спускане, транспортиране, товарене, разтоварване и други манипулационни действия на различни по големина, маса и вид товари, в индустрията. Този сектор е от важно
значение и за цялостното развитие на машиностроенето в България. Към момента определящи за развитието на българското производство обаче са външните пазари, преди всичко този в рамките на ЕС, които
на този етап остават все още ограничени, но крият в себе си сериозен потенциал за развитие. Според
специалисти, ключово предимство за българските производители е фактът, че те предлагат оптимален
баланс между цена и качество. Вътрешният пазар обаче към момента в голяма степен се доминира от
производството на резервни части, поддръжката и сервизирането на съществуваща техника.
На местния пазар работят и значителен брой търговски фирми, представящи продукцията на световни производители, което дава възможност на българските компании да избират между разнообразни,
оптимизирани и енергийно ефективни решения в областта на подемно-транспортната техника.
В настоящия брой сп. Инженеринг ревю представя пълен преглед на бранша - клиенти на подемно-транспортната техника в българската промишленост и инфраструктура, производители на оборудване, доставчици, фирми за поддръжка и др. Коментарите на участниците, подредени по азбучен ред, представят
акценти от дейността им, реализирани проекти и планове за развитие. Материалът продължава и в
следващия брой 8/2013 на сп. Инженеринг ревю.

АПЕКС СЕРВИЗ предлага цялостна
поддръжка на товароподемна техника
Фирма АПЕКС СЕРВИЗ е сертифицирана и публикувана
на сайта на Министерство на икономиката и енергетиката като фирма, търгуваща с енергийно- и горивоефективна техника, ненуждаеща се от одит при кандидатстване за европейско финансиране по Конкурентоспособност.
От април тази година фирма АПЕКС СЕРВИЗ е ексклузивен представител за България на Хюндай Уелдинг (Корея) - дъщерна фирма на корпорация Хюндай за производство на заваръчни консумативи. "Този факт позволява
не само да разширим гамата на предлаганите от нас
продукти, но и да повишим качеството на заваръчните
шевове на изделията, произведени от нас", заявяват от
компанията.
"Сред конкурентните преимущества на фирма АПЕКС
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ловия на гаранционно и следгаранционно обслужване.
Освен това компанията предоставя оборотна машина
при сервизиране, както и постоянно обновяване на диагностично и сервизно оборудване, подобряващо се качество на сервизиране и бързината на отстраняване на
дефектите. АПЕКС СЕРВИЗ разполага със складови наличности на резервни части, а оттам и кратки срокове
на доставка.
Голямо преимущество пред конкурентните фирми е
предлагането само на маркова техника от най-добрите
водещи фирми, както и собствено финансиране на поголеми логистични проекти", допълват от АПЕКС СЕРВИЗ.

ви, мостови, козлови, грайферни, конзолни; асансьори пътнически и товарни; хидравлични и ел. механични подемници и вишки; електрически табла и управления за
товароподемни съоръжения. Осен това компанията произвежда товароподемни кранове - телферни едногредови и козлови кранове с товароподемност от 0,5 до 16,0
t, телферни конзолни кранове с товароподемност от
0,125 до 5 t.

Балканкар произвежда резервни части
за кари от 1968 г.
"До началото на 90-те години на 20 век България беше
световен лидер в производството на кари", споделя
Валентин Стоев, мениджър в завода на Балканкар Холдинг. "Сега тази слава е безвъзвратно отминала. Страните от Далечния изток бавно, но неумолимо превзеха
този бизнес, като потърпевши са всички развити страни от т. нар. Западен свят. От някогашната най-голяма
фирма в света от този тип, Балканкар Холдинг, са оцелели и останали, и досега работят няколко предприятия,
между които е и нашето, Балканкар Г. Михайлов в Кнежа.
Ние продължаваме да съществуваме, защото от самото си създаване през 1968 г. досега фирмата произвежда резервни части за кари и не е била част от технологичната поточна верига на големия холдинг", допълва
той.

"В нашата страна пазара на кари, складова и повдигачна техника е доста ограничен", категоричен е г-н
Стоев. Според Евростат за 2012 г. са продадени 79 броя
нови електрокари и електрически палетни колички и
стакери, както и около 180 нови мотокара. Това е горедолу целия пазар на упоменатите групи техника. В цитираните данни не се включват ръчни палетни колички, резервни части, стелажи.

Булкем предлага широка гама товароподемни кранове
Фирма Булкем е специализирана в проектиране, монтаж и реконструкция на: товароподемни кранове - куло-
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„Телферите са едноскоростни и двускоростни с конусни спирачки“, информират от Булкем. „Освен това
се произвеждат и двугредови кранове с количка с товароподемност от 5,0 до 50,0 t. Отворът на междурелсието на посочените кранове варира от 10 до 42
m в зависимост от предназначението им и режима
на работа. Скоростите на тези кранове варират в
интервал от 1 m/min до 12 m/min - за подема, от 3
m/min до 32 m/min - за движение на количката и от
10 m/min до 63 m/min - за движението на крана. Работи се с триизмерно 3D компютърно моделиране
при проектирането и други съвременни софтуерни
решения.
Фирмата освен че предлага широка гама товароподемни кранове, произвежда различни видове
подемно-транспортно оборудване по собствена
конструктивна документация
и документация на клиента“, разказват от компанията.
Номенклатурата на производство включва: хидравлични и механични подемни съоръжения-вишки, възли и механоконструкции за тях; строителни (600 kg и1000 kg с
височина на подема до 30 m) и други подемници за товари, възли и механоконструкции за тях; товароприкачни
съоръжения - грайферни кофи, ел. магнити и други, възли
и механоконструкции за тях; електрически табла и управления за подемни съоръжения; метални конструкции
по специалността и др.
Компанията предлага абонаментна и сервизна поддръжка на различни съоръжения като: товароподемни
кранове; асансьори; подемници и вишки. Фирма Булкем
разполага и с център за обучение, в който се провеждат
курсове по различни професии в областта на подемнотранспортната техника.
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Вени и Ко представя новости в
моделите на ръчноводимите
електрокари
Вени и Ко e на пазара от повече от 20 години и успешно реализира своята продукция както на българския пазар, така и на пазари в Русия, Украйна, Румъния, Полша,
Унгария, Сърбия, Казахстан, Турция, Македония, Литва,
Словакия, Беларус, Мексико, Нигерия и др.
Машините, произведени от Вени и Ко, са със запазена
марка и притежават знака „CE“, сертифицирани са по
„TUV“ и се произвеждат в условията на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008.
„От последните разработки на компанията и реализиран на българския пазар е електрокар с опорни рамена и
седящ водач КM.RРS за интензивна обработка на палетизирани товари в складове с височини до 6,5 м, включително в условията на многосменен режим на работа“, разказват от компанията. „Значително е разширена гамата
модели на ръчноводимите електрокари със скорост на
придвижване 9 km/h (KH.HS и KMS.HS), осигуряващи повисока производителност – подходящи включително и за
работа в условията на многосменен режим“, допълват те.
На тазгодишното си представяне на Международен
панаир Пловдив Вени и Ко представи последната си разработка на
Ръчноводим електрокар нископовдигач КH.BS
1600
за лек режим на работа с полутягова батерия, с опционална възможност за поставяне на тягова батерия (с течен

електролит или гелова, необслужваема). „Съществено предимство пред досега произвежданите такива е възможността за използването му в изключително тесни места, където ефективното използване на наличното складово пространство и възможностите за многоцелево приложение на техниката са от първостепенна важност.
Не на последно място, представлява и възможността
за опционално оборудване със система за оторизиран
достъп и персонален PIN код на гамата произвеждани
от фирмата ръчноводими електрокари“, разказват от
дружеството.
„ Вени и Ко осигурява надежден и професионален сервиз на всички произвеждани и предлагани изделия и поддържа постоянна складова наличност на резервни части
за тях. Наши клиенти в страната са водещи компании
в различни сфери на икономиката като: АББ Авангард,
Севлиево; Арома, София; Атаро клима, Пловдив; БНБ,
София; Винпром, Пещера; Крафт Фуудс, Своге; Летище
София; Лукойл, София; Мобилтел, София; Полиграфически
комбинат Д.Благоев, София; Сименс; Софарма, София и
много други“, информират те.
„Нашата цел е да сме не само по-добри, но и по-различни от нашите конкуренти чрез създаване и реализиране
на нови продукти и по този начин постигане на найшироката възможна известност на нашето предприятие в бранша като символ на иновативност и качество“,
заявяват от Вени и Ко.

ВК Конверт предлага зарядни
устройства за подемнотранспортната техника
Фирма ВК „Конверт“ е на пазара от над 15 години и е
водеща в проектирането и производството на зарядни
токоизправители в България. „Това е постигнато благодарение на иновациите, съответстващи на световните
достижения в тази област“, споделят от компанията.
„ Мога да кажа, че произвеждаме най-добрите зарядни
за подемно-транспортната техника в тази ценова категория“, заявява инж. Деветаков.
Произвеждайки гама зарядни за акумулаторни батерии,
ВК "Конверт" отговаря на потребностите на телекомуникациите, транспорта, енергетиката, отбраната, бита.
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Специализирани за подемно-транспортни съоръжения
са зарядните за тягови батерии от гамата "EPKar", а за
стартерни батерии – гамата "Акутоник".
"EPKar" са предназначени за всички видове електрокари и повдигачи, транспалетни колички, вишки, височинни платформи, голфкари, инвалидни колички и електромобили. Характерно за цялата гама "EPKar" е новият функционален подход – максимално облекчаване труда на потребителя, пестене на време и пари при експлоатация.
"EPKar" позволяват бърз заряд, по всяко време, без контрол, без газоотделяне, загряване, кипене и презаряд на
батерията. Такъв режим на заряд гарантира ежедневна
готовност с пълния капацитет на батерията. Стабилизираните зарядни характеристики и пулсиращият реверсивен ток удължават живота на батериите и ги десулфатизират“, споделя инж. Деветаков и коментира: Фирма ВК "Конверт", грижейки се за съхраняване на природните ресурси, извършва модернизация и ъпгрейд на стари трансформаторни зарядни токоизправители. Параметрите и гаранцията на обновените зарядни са същите, както на най-новата модификация. Сервизът в България, Русия, Сърбия, Македония, Беларус е до 48 часа.“
„ Акутоник“ са гама различни по мощност устройства
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за бърз заряд, автоматична десулфатизация, подзаряд или
консервация на стартерни акумулаторни батерии.
„ Дори да карате автомобила си ежедневно, особено
през зимата батерията не се зарежда пълноценно. Тежък
старт, задължително включени фарове, чистачки, аларма, климатик – все консумации, които генераторът на
автомобила не успява да компенсира. Хронично недозаредената батерия бавно и необратимо започва да сулфатизира. Веднъж частично сулфатизирала, батерията вече не може да възстанови капацитета си от зарядните агрегати на автомобила. Активната десулфатизация с Акутоник и периодичният изравнителен заряд
възстановяват капацитета и стартовите качества на
акумулатора“, разказва Неделчо Деветаков.
„ Акутоник“ се произвежда в 4 разновидности: за мотоциклети и леки автомобили – 6 и 12 V/1 A; 12 V/6 A;
за дизели, мотокари, бензинови камиони и дизелагрегати– 12 V/10 A; за сервизи, автокъщи и магазини за акумулаторни батерии – 12 V/20 A; за инвалидни колички,
камиони и автобуси – 24 V/16 A.

Jungheinrich е водещ производител на
подемно-транспортна техника
Jungheinrich е сред водещите компании в областта
на подемно-транспортната техника и инженерните
решения за фирмената логистика и стоков поток. Фирмата е отличена в 2 категории на тазгодишния Международен конкурс за складова машина на годината
International Forklift Truck of the Year (IFOY).
„ Едната от победилите машини на компанията е от
гамата DFG/TFG 540s IC“, споделя Валери Петрунов,
търговски директор във фирма ГОТИ, представител на
немския производител за България. „Става въпрос за
сегмента
Контрабалансиращи мотокари над 3,5 т
Машината с дизелов двигател и двигател на газ с
хидростатично задвижване и товарен капацитет четири тона заема водещата позиция в категорията благо-
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нов начин, което означава, че операторът почти през
цялото време има безпрепятствен поглед към върха на
вилиците и рамената“, допълва търговският директор
на ГОТИ.

Евромаркет Кари достави
мултифункционален товарач Combilift
за фирма Невилс
Невилс, гр. Сливен е фирма за търговия с мебелни
плоскости и мебелни панти от световни производители като португалския концерн PROBOS PLASTICOS , френската фирма POLYREY, КРОНОШПАН България и разполага на склад с цялата гама ламинирани ПДЧ, работни плотове, МДФ.
дарение на високата си продуктивност и енергийна
ефективност. Други характеристики, които изпъкват
по време на тестовете, са оптималните работни характеристики, ергономичният дизайн съобразен с нуждите на оператора, изключително прецизната система
за контрол, регенеративна спирачна система и петте
работни програми. Модерният VW мотор с електронен
контрол подпомага прецизната работа и оптималната
продуктивност при ниска консумация. Активната система за помощ на водача дава възможност още повече
да се подобри ефективността на машината. Хидростатичното задвижване, прецизната и 100% сигурна смяна
на посоката превръщат модела в истински спринтьор.
Мощност и гъвкавост са идеално внедрени в DFG/TFG
540s, който може да се похвали с изключително ниски
вредни емисии, благодарение на филтъра си за частици,
като емисиите са доста под насоките на ЕС“, дава детайли г-н Петрунов.
Другият награден модел е ETV/ETM 214/216, отличен
в категорията Вътрешноскладов транспорт. „Ключовият фактор в полза на Jungheinrich при решението е високата рентабилност на целия пакет. ETV/ETM 214/216
комбинира енергийна ефективност с отлични работни
и ергономични характеристики. Ричтракът е много надежден във всеки аспект - изключително енергийно ефективен и същевременно е безопасна и сигурна машина.
Ергономичните му характеристики са създадени с внимание към оператора и позволяват спокойна и концентрирана работа. Работата дори на най-високите нива в
склада може да бъде програмирана до милиметри, увеличавайки безопасността на операциите, а също така и
предпазва от нежелани движения на мачтата на голяма
височина при движение. Отделно от това иновациите в
ETV214 и ETV216 са основно под капака на мотора. Цялата управляваща система е изцяло реновирана - електроника, софтуер и система за контрол, с цел бъдеща оптимизация на представянето и консумацията на енергия.
Предлагайки различни конфигурации на повдигащия, хидравличен мотор и на задвижващия, управляващ мотор,
Jungheinrich позволява на клиента да избира между увеличена мощност и подобрена икономичност. Покривът и
позицията на мачтата осигуряват добра видимост при
товарене на околната работна среда. Видимостта е с
30 мм по-голяма и маркучите за хидравликата, веригите
и цилиндъра на свободното вдигане са конфигурирани по
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„Развитието на различни производства, особено на
дървообработването и строителството, налагат на
много компании да търсят по-безопасни и по-ефективни
начини за товарене и разтоварване на все по-тежки и
по-обемисти товари, независимо дали става дума за
суровини или за крайни продукти“, коментират от Евромаркет Кари. „Тези тенденции се отчитат и от производители като Combilift, която последователно в годините увеличава размера и товаро-подемността на своите кари. След като пусна на пазара 6-, 8- и 10-тонни
машини, през 2007 г. компанията въведе 14-тонен модел, а лансирането на новия С25000 с капацитет 25 т
е поредната крачка напред“, разказват те.
„ За складовата си база Невилс закупи от Евромаркет
Кари единствен по рода си за България
мултифункционален товарач Combilift
модел С4000 Е. Машината е с електрическо задвижване,
товароподемност 4 т и височина на повдигане 6,30 м.
Оборудвана е с механично сменно приспособление тип
"спредер", с обхват на допълнителните вилици 3500 mm.
Сред основните функции и предимства на електрокарите Combilift са: мултифункционалното движение в четирите посоки, което позволява работа в малки работни коридори с дълги товари; Combilift оперира еднакво
добре както вътре, така и извън вашия склад. Подходящ
за работа дори и на сняг и неравни терени; три машини
в едно – мотокар, ричтрак и страничен товарач“, дават
детайли за спецификата на закупената машина от Евромаркет Кари.
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Елтрак България представя нови
модели машини на Caterpillar
Оторизираният представител на Caterpillar за страната – фирма "Елтрак България", представя на пазара
багер-товарачите 434F и 444F с четири еднакви колела.
434F е изцяло механично управляван, а 444F е оборудван
с джойстици с ниско пилотно налягане. Моделите са задвижвани от двигателя САТ 4.4, отговарящ на Етап IIIB
изискванията.
"САТ 434F може да се оборудва с полуавтоматична
или автоматична скоростна кутия, а като опция към автоматичната се предлага и нов хидротрансформатор
със заключване, който намалява консумацията на гориво
и увеличава средната скорост на придвижване. 444F пък
разчита на хидротрансформатор с по-малко предавателно отношение за по-бързо ускоряване и за повече мощ
при загребване на уплътнен материал", описват предимствата на машините от Елтрак.
"Стандартно предлаганите спирачки за всички багертоварачи от серия F са с хидравлично усилване.
Електронният ограничител на въртящия момент при 444F
подобрява контрола при ниските обороти на двигателя.
Три различни режима на управление – на завиване с две
колела, на кръгово движение и на страничен (рачешки)
ход, са в помощ на оператора за по-ефективна работа с
машината. При изключване на режимите системата заключва задните колела в право положение.
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Обновената конструкция на товарачните рамена на
моделите от серия F увеличава максималната височина
на оста на шарнира на кофата, а оттам и на изсипването на материала, като товароносимостта при най-висок подем също нараства с 36%. В допълнение паралелната кинематика на рамената води до по-доброто задържане на материала в кофата при пренасянето му.
Новият скосен капак на двигателя и оптимизираното
разположение на хидравличните маркучи на товарачната стрела увеличават видимостта на оператора към
работната зона и използваното съоръжение. Така приложенията на машината, изискващи повече прецизност
като заравняване и други, са сериозно облекчени", информират те.
"Друг акцент в продуктовата ни гама е минибагерът
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САТ 301.7D CR с компактен радиус на въртене“, разказват от компанията. „Той е идеален за работа и в найтесните пространства. Стандартно е оборудван с ходова част с регулируема широчина (от 900 до 1300 мм),
която му осигурява значителна стабилност при копаене
и товарене. 301.7D CR се конфигурира със стандартен
или с предлагания като опция дълъг носач, който добавя
още 140 мм дълбочина на копаене, 114 мм височина на
повдигане и 153 мм обсег от нивото на земята. Двупосочните допълнителни хидравлични линии позволяват
използването на чук и двупосочни съоръжения като свредло. Те се управляват от пропорционален плъзгач върху
левия джойстик, като операторът може да регулира хидравличния поток в съответствие с текущата работа
на машината“, допълват от Елтрак България.
Възможни са две скорости на движение на 301.7D CR
първата осигурява по-добро сцепление на машината, а
втората – по-бързото й придвижване. Моделът разчита
на мощния 17,8 kW двигател, дефорсиран до 13,2 kW. Помпата с променлив дебит и насочващият потока главен
хидравличен разпределител са в основата на плавното и
леко манипулиране на минибагера. Възможността за добавяне на противотежест подобрява качеството на работата с него особено когато се използва дълга стрела с
тежки работни съоръжения. Интервалът на смяна на двигателното масло при 301.7D CR е през 500 моточаса, а
на хидравличното - през 3000 моточаса, което спестява
време и намалява експлоатационните разходи.
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ИПО започна производството на
собствена серия дизелови мотокари
От тази година фирма ИПО влезе на пазара на товароподемна техника със собствена серия дизелови мотокари, конструирани, разработени и произведени изцяло
от инженерния екип на фирмата в нейната производствената фабрика.
"Мотокарите обхващат широк диапазон на товароподемност от 3 до 32 тона и се характеризират със
своя авторски дизайн и разработка", разказват от компанията. "Основно предимство на новоразработените
машини е внимателният подбор на вградените компоненти – Cummins, Yanmar, Perkins, Dana Spicer, Dana,
Graziano, Hella, Walvoil и др, гарантиращи качество на
световно ниво, отличен дизайн и надеждност.
От изключителна важност за производствения екип
е също така прецизната приложимост на всяка една
машина към товаро-разтоварните нужди на различните
потребители. Затова, приоритет при производствената практика на фирма ИПО е възможността за
изработване на кари със специално предназначение
изцяло съгласно специфичните изисквания на клиента.
Това означава, че произведените мотокари могат да
отговарят на различни параметри по отношение на проходимост, товароносимост и височина на повдигане“,
разказват от ИПО.
Вградените двигатели са разработени специално за
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тяхното приложение за мотокари. Това осигурява висока сигурност на работа, ниска консумация на гориво, дълъг експлоатационен период, ниски нива на шум
и вредни емисии, съответстващи с всички Европейски директиви. Шасито е собствена конструкция на
фирмата и е изработено от качествени материали,
даващи висока якост и надеждност при равномерно и
разпределено натоварване. За изработката на повдигателната уредба са използвани специални материали, даващи висока якост в целия диапазон от дадената височина на повдигане. Използваните в конструкцията й ходови ролки са изработени от световни
лидери в производството им, а профилите за тежките машини се изработват във фирмата под строг
100% контрол на заваръчните шевове.
„От гледна точка на експлоатация, комфортът и
сигурността на работа са основен приоритет в дизайна и производството на товаро-подемните машини“, категорични са от компанията. „Те напълно отговарят на всички стандарти и изисквания за безопасност и сигурност. Пълното хидростатично сервоуправление на управляемия мост, от друга страна, дава
отлична маневреност ,без водачът да изпитва затруднения или умора. Кабинният модул е монтиран към
шасито на собствени гумени тампони, осигуряващи
ниска степен на вибрации. Също така, мотокарите са
оборудвани с регулируема седалка с колан и подлакътници, която осигурява високо ниво на комфорт и отлична видимост във всички посоки.
Важно е да се отбележи, че всички мотокари на фир-
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мата преминават пълни функционални, якостни и стабилитетни изпитания във външна оторизирана лаборатория, което да гарантира пред клиентите ни тяхната
надеждност и сигурност.
В краткосрочен план екипа на отдела работи по подобрението на параметрите на високопроходими машини като намаляване на радиуса на завиване и подобрение на стабилността им. В дългосрочен план се
работи по развитието на тежките контейнерни машини, намаляването на собственото им тегло без това
да влияе на товароподемните им качества, както и
подобрението на комфорта на кабинните модули, намаляване на шума и подобряване на работната среда“,
допълват те.
От ИПО уточняват, че машините се предлагат с
едногодишна гаранция, като гаранционният и извънгаранционният сервиз се извършва от специализиран екип техници за товароподемното направление на фирмата.

Новата трошачка на Метсо
предлага оптимална
ефективност
Метсо Минералс е водещ доставчик на оборудване,
услуги и технологични решения за кариерната, минно-обогатителната, строителната и рециклиращата индустрии.

Новата трошачка HRC 800
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на Metso, която може да бъде намерена и на българския пазар, предлага
голяма гъвкавост и максимална ефективност“, разказват от компанията.
„Машината е идеална за приложения
и спомагателните дейности при
производството на различни продукти като ситна фракция и фин
чакъл, прах и каменно брашно/ изкуствен пясък. Принципът, използван
при проектирането и създаването
на HRC 800, се състои в прилагането на специфичен, предварително
установен натиск за раздробяване,
който се поддържа през цялото времетраене на процеса. Докато конвенционалните ролкови трошачки
обикновено работят с фиксиран
отвор и ограничено работно налягане, HRC 800 използва плаващо разстояние. То се регулира автоматично въз основа на характеристиките
на подавания материал (например
форма, плътност, влажност, размер) и хидравличната система“, разказват те.
От компанията подчертават, че
предимствата на произвежданите
от Метсо минералс продукти и машини са високото качество, доказаната надеждност при експлоатация
- наши машини работят успешно в
най-тежките условия по целия свят
и клиентски ориентираната сервизна програма.
„ По отношение на
нововъведенията, които да
очакват нашите
клиенти
ще кажем: очаквайте резултати!
Това е нашето обещание към клиентите и есенция на нашата стратегия. Това е нашето отношение,
което споделяме глобално. Дългосрочните ни задачи са да помагаме
на клиентите си да постигнат
своите цели и отлични резултати.
Метсо Минералс е световен лидер
в доставката на оборудване за
минно-добивната индустрия с над
30 000 души персонал в 50 страни. Като компания от световен
мащаб ние предлагаме непрестанно нови продукти и технологии на
нашите настоящи и бъдещи клиенти вече повече от 100 години“,
заявяват в заключение от Метсо
Минералс.

76

76

Подемкран с водещо
място в
производството на
индустриални кранове
и кранови компоненти
Българският производител Подемкран – Габрово се нарежда на челно
място в света по производство на
индустриални кранове и кранови компоненти. „В период на криза дружеството бележи всяка година двуцифрен ръст, като постоянно инвестира в нови машини, технологии и софтуерни продукти за конструкторска дейност и управление на бизнеса“, заявяват с гордост от компанията.
"Създадено преди 53 години, краностроителното предприятие е
било единственият производител на
електротелфери (кранови колички) в
рамките на Съвета за икономическа
взаимопомощ (СИВ). С неговата подемна техника са снабдявани всички
страни от бившия социалистически
блок, като тогава са произведени
милиони подемни механизми", разказват те.
След 1989 г. името на дружеството се променя – от ПОДЕМ на ПОДЕМКРАН. Марката обаче остава
същата. „Пазарите ги възстановихме лесно, тъй като Подем е световно призната марка и не е нужно да
обясняваш кой си“, разказва Евгени
Станчев, изпълнителен директор на
компанията. „От Япония до Канада,
навсякъде можете да намерите телфери Подем. В Сибир има телфери от
годината, когато е създаден заводът
– 1961 г., които продължават да
работят и до днес.“
В ЕС дружеството има сериозен
пазарен дял в Италия (почти 80%),
Полша, дори и Германия, където са
централите на едни от най-големите кранопроизводители. Едно от
големите предимства на фирмата е,
че всички части, които се влагат в
телферите, са от европейски производители, като по-голямата част са
български. Други производители от
сектора са изнесли производството
си в Китай и понякога има проблеми
с качеството. Сред големите пазари на компанията са Русия, Украйна,
Беларус, Казахстан. Друг силен регион за бизнеса на ПОДЕМКРАН е Близкият изток и Северна Африка. В
страни като Кувейт, Дубай, Саудит-
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ска Арабия, Катар, Египет, Йордания фирмата е пазарен
лидер в доставката на кранови компоненти и цели кранове. Компанията има добро присъствие и в Югоизточна Азия – Сингапур, Малайзия, Индонезия.
Всяка година фирмата увеличава своите продажби,
като тази година се очаква около 30% ръст.
През 2013 г.
Подемкран реализира редица проекти в България
и Балканския регион
„ Подемкран бе избран за основен доставчик на подемни съоръжения при изграждането на Ново оловно производство на КЦМ в района на град Пловдив“, разказват
от дружеството и допълват: „Проектът е изключително модерен и иновативен, не само за рамките на нашата страна, но и в световен мащаб. Приложени са технологии, които са последна дума на техниката в сферата
на металургията. Базовият проект e дело на Worley
Parsons Adelaida. Подемкран разработи иновативно подемно съоръжение в Леярското отделение, работейки
съвместно с един от лидерите в тази област – италианската фирма Engitec, с дългогодишен опит и традиции
в тази област. Общият брой на съоръженията, инсталирани в новия завод, са над двадесет.“
Друг ключов проект през т. г., за който споделят от
компанията, е инсталирането на 8 двугредови крана с
капацитет 20 тона в новия завод на КАСТЕЛО ПРИКАСТ
до София. КАСТЕЛО ПРИКАСТ е инженерингова и строи-
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телна фирма, специализирана в проектирането, производството, транспортирането и монтажа на конструкции от сглобяеми стоманобетонови елементи.
„ Качеството, надеждността и иновативните решения на изделията, произвеждани от Подемкран, бяха признати и в енергийния сектор. След реализацията на редица проекти на територията на България, Подемкран
стъпи и в Албания. Норвежката фирма Nordic Invest Group
(лидер в изграждането на водноелектрически централи)
се довери на Подемкран за проектиране и изработка на
50-тонен специализиран кран, необходим за монтажа на
основната турбина във ВЕЦ Влуше (Албания)“, информират от компанията.
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Ултразвуков
безразрушителен
контрол

Р

д-р инж. Радостин Касъров,
експерт по UT

цеси, възникващи в обема и по повърхнините на изследвания обект при разпространението на ултразвукови вълни, генерирани от специални излъчващи

азпространението на ултразвуковите вълни

отдавна е намерило приложение в различни сфери от
съвременния живот на човечеството. Едно важно на-

осезатели (сонди). Взаимодействието на вълните с
различни несъвършенства или дефекти води до промяна на определени вълнови свойства и характерис-

правление от тях е техническият контрол, в който
се използват различни приложни техники и достижения на науката за гарантиране качеството и експлоатационните възможности на материали, обекти
и съоръжения. Ултразвуковите методи за безразрушаващ контрол намират основно приложение при
изследване на заварени съединения, изделия от различни метали, метални конструкции и елементи от
тях, както и при други материали. Използват се там,
където има високи изисквания към качеството, техническата безопасност и експлоатационната пригодност на различни обекти. Прилагат се както на
етапа на производство, така и при експлоатация на
съоръженията. Утвърдени са като едни от най-ефективните и перспективни методи за изследване и
контрол на физико-механични характеристики с универсално приложение в машиностроенето, атомната
енергетика, топлоенергетиката, преноса и производство на химически и нефтопродукти, газопроводни
системи, металургията, железопътния транспорт,
авиацията, възобновяемите източници на енергия,
както и в други области на стопанската дейност.

Ултразвуков контрол
В основата на тези методи стоят физичните про-
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тики като енергия, трансформа-

ползвани вълнови честоти при из-

стики върху мащабирани дисплеи.

ция, скорост и посока на разпрос-

следване на метали, заварени съе-

На фиг. 1 е показана класическа

транение, които се регистрират

динения, метални конструкции и

система за ултразвуков контрол,

от приемни осезатели. Получени-

елементи от тях, е от 2 MHz до

състояща се от дефектоскоп с два

те сигнали се подават към подхо-

10 MHz, а при тънкостенни обек-

отделни наклонени (ъглови) осеза-

дяща апаратура за последваща об-

ти - до 15 MHz. За постигане цели-

теля в ролята на предавател-при-

работка и визуализация на проце-

те на контрола и решаване на кон-

емник, един комбиниран ъглов осе-

са. За различните материали се из-

кретна задача се използват раз-

зател, изпълняващ и двете функ-

ползват ултразвукови вълни с раз-

лични типове осезатели - нормал-

ции през определени периоди от

лични честоти.

ни, ъглови, бинарни (двойни) и спе-

време, и комбиниран осезател, из-

В експлоатационния контрол

циални, като техният избор зави-

лъчващ и приемащ ултразвукови

ултразвуковите методи са наме-

си от геометричните размери и

вълни под прав ъгъл в обема на

рили широко приложение при из-

физическите характеристики на

изследвания обект. Процесът на

следване и окачествяване на отго-

изследвания обект. Тези осезатели,

самото изследване може да бъде

ворни заварени съединения. По

като част от стандартното обо-

ръчен (немеханизиран) или автома-

този начин се създава възможност

рудване, са свързани към ултраз-

тизиран (механизиран), като при

за откриване на обемни и плоски

вуков дефектоскоп и изпълняват

втория ефективността е по-доб-

несъвършенства като пукнатини,

функциите на вълнови генератори

ра за голям брой контролирани

несплавявания, шлакови и неме-

и приемници, чрез които се из-

обекти с повтарящи се геометрич-

тални включвания, газови пори,

вършва регистриране на определе-

ни характеристики. Пример за

корозия, разслоявания. Доказано е,

но несъвършенство и последващо

такива са заварените съединения

че ефективният диапазон от из-

отчитане на неговите характери-

на технологични тръбопроводи,
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ността при събиране, обработка
и интерпретиране на данните от
ултразвуковия контрол. Един пример за това е времедифракционният метод (TOFD), при който регистрирането и оразмеряването
на пукнатини е с висока степен на
надеждност. Високоефективно е и
автоматизираното ултразвуково
изследване чрез системи от многоелементни преобразуватели,
включително използващи и фазови
решетки

SAFT. Развитието на

компютърната техника създаде

Фиг. 1.

възможност за online обработка
включващи и тези за пренос на

съществено. Така например ехо-

на получената информация с по-

нефт, нефтопродукти и природен

импулсният метод, въпреки сво-

мощта на спектрални анализато-

газ.

ите безспорни достойнства, е

ри, уейвлет преобразуване и пред-

трудно приложим при изследване

ставяне

на обекти с дебелини до 10 mm

несъвършенства в В-скан изобра-

поради естеството на физичните

жение. Постигнати са определени

Основно приложим и най-раз-

процеси и високите изисквания

успехи при моделиране разпрост-

пространен е ехоимпулсният ме-

към познания, опит и степен на

ранението на ултразвуковите

тод, реализиран чрез ъглови осеза-

подготовка на операторите. По-

вълни в среди със свойства, мак-

тели и двустранно сканиране на

знати са и се прилагат и други

симално близки до реалните.

завареното съединение. При това

ултразвукови техники за безраз-

се използва пряко, еднократно или

рушителен контрол на заварени

в отделни случаи - двукратно

съединения с цел постигане на

вълново отражение от повърхни-

максимално достоверни резулта-

ните на обекта. Необходимо е да

ти.

Методи за ултразвуков
контрол

на

откритите

Ултразвукова
дебелометрия
Една важна част от технологичния контрол е едностранното

се има предвид, че за различни де-

С развитието на електроника-

измерване на дебелини, познато

белини на заварения метал основ-

та и компютърните технологии

като ултразвукова дебелометрия.

ните характеристики на ултраз-

се създадоха съвременни системи,

Тя се осъществява чрез нормални

вуковия контрол се различават

чрез които се повишава достовер-

или бинарни осезатели по класи-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2013

81

измервателна техника
ческия ехоимпулсен метод. Въве-

тно-възстановителните дейнос-

дените в обекта ултразвукови

ти на тези обекти.

вълни изминават разстоянието
от излъчващата пластина на осезателя, разположен върху едната

82

Предимства на
ултразвуковия контрол

повърхнина на обекта до срещупо-

Като основни предимства на ул-

ложната стена, преминавайки

тразвуковия безразрушителен

през сечението на материала, от-

контрол могат да се посочат: мо-

разяват се и се връщат отново до

билност - ултразвуковите апара-

осезателя, работещ през опреде-

ти са удобни за работа във всякак-

лени периоди и като приемник.

ви условия дори на труднодостъп-

При бинарните осезатели из-

ни места; възможност за избор на

лъчващата и приемаща пластини

различни техники и схеми за кон-

са разположени в един корпус и

трол с цел постигане на висока

работят независимо, което е пре-

чувствителност и достоверност

димство. Електронната система

на

в ултразвуковия апарат, наречен

възможност за автоматизиране

дебеломер, измерва времето, за

при изискване за по-висока ефек-

което вълните са преминали раз-

тивност; възможност за online

стоянието

двете

събиране на данни и документира-

повърхнини на обекта и при пред-

не на резултатите в етапите на

варително заложена скорост от-

самия контрол; нисък разход на

чита изминатия път, т. е. дебе-

материали и консумативи; при

лината на изследвания обект.

използването му не се замърсява

Методът е изключително ефек-

околната среда и не се създава зона

тивен за контрол на отговорни

с висока радиоактивност за разли-

обекти и съоръжения, при които

ка от радиографичния безразруши-

има достъп само до едната от

телен контрол; основен безразру-

повърхнините им като тръбопро-

шителен метод за контрол и оцен-

води, съдове, работещи под наля-

ка на физико-механични характе-

гане, и съоръжения със сложни

ристики на материали.

между

получените

резултати;

конструкции. По този начин е

Разбира се, ултразвуковите без-

възможно да се извършва монито-

разрушителни методи са само

ринг върху действителното тех-

една част от общия технологичен

ническо състояние на обекта, от-

контрол, но информацията, полу-

читайки неговата остатъчна де-

чена чрез тях, позволява да се оце-

белина. Така например върху база-

ни реалното техническо състоя-

та на получените резултати

ние

може да се създаде корозионна

Продължават разработките на со-

карта на един или система от

фтуерни продукти, обхващащи

технологични тръбопроводи или

целия процес на безразрушаващия

съдове, работещи под налягане,

контрол

които са подложени на ускорено

подготовка до прецизната обра-

корозионно или ерозионно износва-

ботка на получените резултати,

не. Това е изключително важно за

спомагащи да се определи остатъ-

определяне на скоростта на из-

чният ресурс на контролираните

носването и планиране на ремон-

обекти и съоръжения.

на
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Висококачествени продукти,
произведени в Германия
Цендер Пумпен ГмбХ за поредна година взе участие
на Пловдивски панаир, представяйки свои продукти
в рамките на Международната изложба за технологии и управление на водите АКВАТЕХ.
На щанда на фирмата посетителите и партньорите ни можеха да видят богат набор от висококачествени продукти, произведени в Германия - потопяеми помпи, повдигащи помпени станции, както и
новостите си за българския пазар - универсална машина за изсмукване на утайки USS3000 и компактна
пластмасова помпена шахта, напълно оборудвана с
помпа, тръбно разпределение и управляващ модул.
USS 3000 е професионален уред, който работи тихо с пълна мощност. Машината е самозасмукваща

и осигурена срещу
работа на сухо. В
много случаи, благодарение на голямата си мощност,
може да замести
потопяемите помпи и/или мокрите
прахосмукачки.
Посредством удължителни тръби и
по-дълги маркучи
можете да изпомпвате остатъци от
утайки от дълбоки
изкопи и резервоари. Максималната дълбочина на
засмукване е 6,5 метра, а напорната височина е 12
метра - параметри, които правят машината ценен помощник с изключително много приложения.
Цялостната концепция на машината я прави подходяща и за по-тежки ситуации, например аварийни разливи. Оборудвана е с надеждна мембранна
помпа с корпус от неръждаема стомана, с която
изпомпвате отпадъчни води с утайки и по напорен
маркуч ги отвеждате на желано от вас място (канал, резервоар, филтър).
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Серийно USS 3000 е оборудвана с богати аксесоари,
като в комплекта влизат готовите за свързване гарнитури за смукателната и напорната страни, ръкохватка с тръби за удължаване, както и различни
смукателни дюзи. Устойчиви колела от пластмаса и
стабилна изтегляща се дръжка, гарантират леко и
удобно придвижване. По поръчка се доставят и други допълнителни разнообразни аксесоари, като смукателна камбана с телескопичен прът (изтегля се
максимално до 4,8 m), плоска смукателна подложка,
смукателни и напорни маркучи за удължаване на
стандартните маркучи, удължителни тръби от неръждаема стомана.
Както всеки уред с марката ZEHNDER, така и
USS 3000 преди да напусне завода преминава през
детайлен качествен контрол и получава печат
Качество Цендер.
За задачи изискващи повече мощност е нашата машина за изсмукване на утайки USS 7000. А за медии,
съдържащи мазнини машините USS 4000 и USS 8000
са окомплектовани със мембрани от специален мазноустойчив материал.
Като представители на фирмата на панаира бяха
директорът на Цендер Пумпен ГмбХ - г-н Ханс Йорг
Херолд, г-н Себастиан Кроп - мениджър експорт и Макс
Ботев, мениджър продажби за България.
"Доволни сме от тазгодишното си участие на панаира с поглед към създадените нови връзки с бъдещи
партньори. Благодарим за проявения интерес и се радваме на доверието и далновидността на новите си
клиенти. Пожелаваме успех и успешна работа за всички ни.", споделиха представителите на компанията.

тел.: 0876 818 621, info@bg.zehnder-pumpen.eu, www.zehnder-pumpen.de
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Миксери
за отпадни води
П

тази цел все по-често използвани са различните конструкции миксери. Непрекъснато повишаващите се
роцесът на пречистване на битовите и про-

изисквания към качеството на пречистените води и

мишлени отпадни води преминава през различни ета-

подобряването на пречиствателните процеси също

пи, включващи механично, билогично и химично пре-

допринасят за все по-широкото им използване в пре-

чиставане. Ефективното и успешно протичане на

чиствателните станции. Сред етапите на пречи-

голяма част от отделните етапи на пречистване

стване, в които намират широко приложение, са

често е свързано с осигуряване на добро разбъркване,

обработката на активна утайка, процесът денит-

смесване и хомогенизиране на отпадните води. За

рификация, при който целта е да се предизвиква движение на водата с оглед предотвратяване натрупването на отлагания по дъното на пречиствателното съоръжение, като частиците остават равномерно разпределени в отпадната вода и утайките. Използват се и за получаване на хомогенна смес от отпадни води и добавени към тях химически разтвори.

Процесът смесване
Смесването в течна среда е един от най-разпространените процеси. Смесват се течност с течност,
течност с газ, течност с насипни тела. Основни цели
при смесването на течна среда са: получаване на смес
с точно определен състав от два или повече компонента; получаване на емулсии или суспензии без утаяване на тежката фаза; ускоряване на химичната
реакция, протичаща в течната фаза чрез увеличаване на контактната повърхност; ускоряване на топлообмена в реактори, охладители и нагреватели; ускоряване на масообмена при дифузионни процеси
абсорбция, екстракция, сушене, разтваряне; предотвратяване отлагането на твърди частици, влошаващи топлообмена по нагревната повърхност на апарата.
Начинът за разбъркване и видът на използваното
устройство се избират в зависимост от свойства-
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та на отделните компоненти на

ционни).

произвеждат с две или три лопат-

сместа. При пречиставнето на

Лопатковите миксери се изпол-

ки. Отличават се със сравнител-

отпадни води сред основните пред-

зват предимно за смесване на теч-

но малка консумация на енергия и

назначения на миксерите са улес-

ности с нисък вискозитет, раз-

се предлагат в различни варианти.

няване протичането на процеси

тваряне и суспендиране на твърди

За подобряване на смесването

като хомогенизация, суспендира-

вещества, а така също за смесва-

на големи обеми от течности и

не, емулгиране, диспергиране, топ-

не на течности. Подходящи са

предаване на насочено движение на

лообмен. Често използвани са при

също за поддържане в подвижно

потока течност (при голямо про-

смесването на отпадните води с

състояние на частици, чиято ско-

центно съотношение между висо-

химически реагенти като напри-

рост на утаяване не е голяма.

чината и диаметъра на апарата)

мер добавянето на алуминиев сул-

Обикновено са с две лопатки, кои-

може да се монтира направляващ

фат и други.

то могат да бъдат прави и накло-

апарат (дифузор). При високи ско-

нени. Наклонените лопатки могат

рости на въртене на миксера в

да бъдат разположени под ъгъл 30,

отсъствието на дифузор в резер-

45 и 60 градуса.

воара се поставят отражателни

Конструкции миксери
В зависимост от особеностите

прегради.

на технологичния процес на обра-

Пропелерните са предпочитани

ботка на водите предпочитани са

при необходимост от интензивно

Турбинните миксери биват от-

различен тип миксери, сред които

смесване на нисковискозни течно-

ворени и затворени. Използват се

лопаткови, пропелерни (в това

сти, за разтваряне, образуване на

за образуване на смеси, вискози-

число с дифузори), турбинни (отво-

суспензии, бързо смесване, форми-

тетът на които във времето на

рени и затворени), лентови и шне-

ране на нисковискозни емулсии и

смесване се променя, суспензии,

кови (винтови), потопяеми и спе-

хомогенизиране на големи количе-

бързо разтваряне, абсорбция на

циални (барабанни, дискови, вибра-

ства течност. Обикновено те се

газове и интензификация на топ-
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лообмена. Разнообразието от различни конструкции

друг вид смесители.

на работното колело е голямо. Основен елемент от

Барабанните се използват за провеждането на ре-

конструкцията им е турбинното работно колело с

акции между газ и течност, получаването на емул-

пространствено разположени лопатки. Броят на

сии и ресуспендиране на утайки.

лопатките обикновено е в диапазона от 4 до 10. Из-

Дисковите се използват за смесване на течности

ползват се предимно за получаване на суспензии.

в обеми до 4 m3, а вибрационните за смесване на теч-

Приложение намират и двойно засмукващите тур-

ни смеси и суспензии предимно в резервоари, работе-

бинни бъркачки.

щи под налягане.

Лентовите и шнековите миксери се използват за

Материалите, които се използват за изработва-

смесването на течности с голям вискозитет и тес-

нето на различните конструкции миксери, обикнове-

тообразни материали, почистват стените на резер-

но са корозионо устойчиви стомани, титанови спла-

воара от полепващи реакционни маси. Шнековите

ви и други. За предпазване на елементите от корозия

миксери обикновено се изработват от две спирално

се използват също различни покрития.

навити метални ленти.
Потопяемите миксери се използват за хомогени-

Бързи, бавни, динамични и стационарни

зиране, превеждане в суспензия, смесване, аерация.

Миксерите често биват категоризирани като

Притежаването на неограничена свобода на позици-

бързи, бавни, динамични и стационарни.

ониране, лесен монтаж и относително тиха работа

Стационарни миксери се използват предимно в ко-

осигурява ефективно смесване в съдове с всякаква

агулационни уреди с бавна струя. Те се предлагат в

форма, независимо от дълбочината, дължината и ши-

широка гама от материали и конструктивни форми.

рината.

Характеризират се с бързо въздействие между теч-

Специалните имат ограничено използване. Предпо-

ности и/или газове податливи на смесване; компакт-

читани са когато не е подходящо използването на

на конструкция; ниска консумация на енергия; нямат
подвижни части; осигуряват ниски първоначани и експлоатационни разходи.
Динамичните миксери обикновено са оборудвани с
електродвигатели, вал и елемент, използван за разбъркване. Кинетичната енергия се предава на флуида с помощта на елемента за смесване, разположен в
повечето случаи в края на вала на миксера. Формата
на елементите на миксерите, тяхното разположение в апарата, както и използваната скорост, са
елементите, определящи характеристиките на сместа. Намират приложение в процесите на неутрализация на отпадните води, коагулация, флокулация и
други.
Задвижването на миксерите може да бъде както
непосредствено от електродвигател, така и посредством редуктор или ремъчна предавка. При директното задвижване с електродвигател обикновено се
използват затворени асинхронни двигатели или такива взривозащитено изпълнение. Мощността на
стандартните апарати обикновено е в границите от
0,75 до 55 kW, а честотата на въртене - 0,4 - 4 s-1.
При избора на миксер сред факторите, които е
добре да се вземат предвид, са: обемът и геометричната форма на резервоара, вискозитетът и плътността на материала, желаната скорост на миксера и
други.
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Оптимизирайте работата
на системите за битова
гореща вода
В инсталациите за битова гореща вода се използва повече от необходимото количество вода и енергия. В същото време комфортът на потребителите
не е гарантиран. Причината е най-вече в лошия статичен хидравличен баланс на системата. За да се поддържа температурата на необходимото ниво, системата работи с голям свръх дебит.
Термостатичните вентили на Danfoss MTCV осигуряват автоматичен термичен баланс на инсталации за БГВ с рециркулация като ограничават дебита
и поддържат температурата на водата оптимална. По този начин се намалява дебитът на горещата
вода и се пести енергия. Многофункционалният термостатичен циркулационен вентил (MTCV) е разработен да работи във всякакви системи за БГВ, а също и да ги предпазва от развитието на легионела.

Електронно управляван автоматичен модул за дезинфекция - версия C. Този модул надгражда вентилите с термозадвижки и температурни сензори, които се свързват с електронен контролер CCR2. Контролерът CCR2 наблюдава постоянно системата за
БГВ и осъществява пълен контрол на процеса за дезинфекция във всеки щранг. Температурата и продължителността на процеса за дезинфекция се програмират според изискванията Ви:
•температура на дезинфекция: от 54 до 780C
•време на дезинфекция: от 2 до 450 минути

Основни ползи
•Спестява енергия
•Спестява вода
•Подобрява комфорта
•Предотвратява развитието на легионела

MTCV отговаря на индивидуалните
Ви нужди
Базовата версия (А) е с термостатична функция
за балансиране с диапазон на настройка от 35 до 600C.
При системи, които се нуждаят от периодична термична дезинфекция, базовата версия може лесно да бъде надградена със следните модули:
Автоматичен (с пряко действие) модул за термична дезинфекция - версия B. Този модул има термоелемент, който отваря вентила до настроения дезинфекционен дебит, когато температурата в щранга
се вдигне над 650C. В допълнение притежава защитна
функция, която затваря вентила при покачване на
температурата на водата над 750C.
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За дезинфекция на системата не са достатъчни
само модулите. Водата в системата трябва да бъде
загрята до "температура на дезинфекция" и тази
температура да се поддържа за определено време. Модулите са подготвени за надграждане при работеща
система без да се налага спиране на водата.

Данфос ЕООД, Системи за отопление
тел.: 02 942 49 17, e-mail: ivaylo.ahtchiev@danfoss.com
www.bg.danfoss.com
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Промишлени
прахоуловители
П

раховите частици са едни от най-често отделяните вредности при протичането на редица производствени процеси. За да се предотврати тяхното разпространение с оглед опазване на здравето на хората, се
предвижда изграждането на системи за тяхното улавяне. В практиката приложение намират различни съоръжения за прахоулавяне. Сред широко използваните са
циклони, скрубери, електростатични филтри, касетъчни и ръкавни прахоуловители. Тези съоръжения се считат
за подходящи за улавяне както на груби, така и на фини
прахови частици.

Сухи и мокри прахоуловители
Обикновено прахоуловителите се подразделят на две
основни групи - сухи и мокри прахоуловители. Сухите се

използват предимно при предварително пречистване на
замърсените газове от по-едри прахови частици и се
характеризират с не много добър пречиствателен
ефект. При мокрото прахоулавяне праховите частици
преминават от газовия поток в течност. От значение
за ефективното протичане на процеса са контактната
област между газа и течността, относителното движение между двете фази и относителното движение
между праховите частици и капките. Посредством мокрото прахоулавяне е възможно да бъдат уловени и неутрализирани агресивни газове и пари. Подходящо е и за
охлаждане и очистване на горещи димни газове и е пожаро- и взривобезопасно. Самото отстраняване на праховите частици от газовия поток е посредством диспергиране на течност, като в зависимост от начина на
диспергиране на течността прахоуловителите се делят
на скруберни апарати и скруберни машини, а в зависимост от начина на създаване на контактна област
между прахогазовата струя и течността се подразделят на: колонни, струйни, вихрови, вентуриеви скрубери
и скруберни машини.

Прахоуловителни камери и инерционни
прахоуловители
Принципът на работа на прахоуловителните камери
се основава на гравитационно утаяване на праховите
частици. Характеризират се с незначителни хидравлични загуби и малки експлоатационни разходи. Могат да се
използват за очистване на газове с температура до
около 550 °С. Сравнително добра ефективност се постига при частици с размери над 30 µm. Препоръчително е, с оглед на постигане на добър утаителен ефект,
при оразмеряването на утаителните камери да се определи минималният размер на частиците, които камерата може да улови с постигане на оптимална ефективност. Влияние върху ефективността оказва и скоростта на газовия поток.
Инерционните прахоуловители се характеризират с
малко по-сложна конструкция, по-малки размери и, съответно, по-висока ефективност. Отделянето на газовите частици е вследствие от рязка промяна в посоката
на движение на прахогазовия поток или поради наличие
на преграда.

Противотокови и правотокови циклони
Тези сухи прахоуловители се причисляват към групата на центробежните утаители. Отделянето на прахо-
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вите частици е под действието на
инерционните сили, възникващи при
промяната на посоката на движение
на потока на 180°. При постъпването на газовия поток в циклона праховите частици под действието на
центробежните сили се придвижват
към стената му, след което попадат
в бункера на циклона, където се отделят от газовия поток. Очистеният от прахови частици поток се
връща в циклона през централната
част на прахоотвеждащия отвор.
Добре е да се има предвид, че ефективността на тези циклони до голяма степен се определя от размера
на бункера. Ефективното улавяне на
частиците зависи също и от диаметъра на циклона и скоростта на
газовия поток.
Правотоковите циклони, познати
и като вихрови прахоуловители, се
характеризират със сравнително
малки размери и възможност за обработване на големи дебити. В практиката приложение намират различни конструкции, като често срещан
са многокамерните правотокови
циклони.
Сред широко използваните в практиката съоръжения са и различни по
конструкция въртящи се центробежни прахоуловители. Срещано решение при много замърсени газови потоци е и последователното свързване на няколко циклона.

Касетъчни, ръкавни и
патронни
прахоуловители
При тези прахоуловители се използват касетъчни, ръкавни или патронни филтри за задържане на праховите частици. Филтрите могат да
бъдат изработени от различни материали в зависимост от вида на
праховите частици, тяхната скорост и влажност. Добре е да се има
предвид, че е необходимо да се предвиди периодично пречистване на
филтрите. Тези прахоуловители са
сред високо ефективните и икономически изгодни решения за прахоулавяне. Характерно за тях е, че ефективността зависи от количеството натрупан прах върху филтъра,
като наличието на известно количество прах повишава ефективността на филтъра. Прахоуловителите
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могат да бъдат с низходящо или
възходящо движение на прахо-газовата смес. Като по-ефективно се счита движението в низходяща посока.
Почистването може да е механично, с обратна въздушна струя
или автоматично импулсно почистване.

Скруберни апарати
Както вече бе споменато, скруберите обикновено се подразделят на:
колонни, струйни, вихрови, вентуриеви скрубери и скруберни машини.
Колонните скрубери се характеризират с недобър пречиствателен
ефект и се използват сравнително
рядко в практиката поради честото им задръстване. Контактната
повърхност са образува от диспергиране на вода върху повърхността
на рашигови пръстени, сфери или
други твърди елементи. По-добра
ефективност се постига при използването на струйни скрубери. При
тях контактната област се образува посредством течност дюза
под налягане струи течност, които
се разпадат на капки. Движението
на газа и водната струя е паралелно, при което се получава интензивно смесване на газа с капките.
Широко приложение в промишлеността намират вихровите скрубери,
при които диспергирането на течността е вследствие от силите на
триене. Конструкцията им включва
воден басейн, вихрова камера и капкоуловител. Постъпващият в скрубера газов поток се насочва паралелно
на водната повърхност. Вследствие
на силите на триене между газовия
поток и водната повърхност, част
от водата се увлича и диспергира.
Попадайки във вихровата камера
посоката на газовия поток се променя и се създава необходимото относително движение между капките и
праховите частици. Сепарационният
процес започва извън вихровата камера, където скоростта на потока
намалява, по-големите капки се отделят и падат във водния басейн, а
по-фините се улавят от капкоуловителя.
Широко използвана конструкция са
и скруберите с въртящ се диск. Принципът им на действие са основава
на подаването на течност по оста

на въртящия се диск, която се разпръсква под формата на фини капки.
В зависимост от скоростта на
въртене на диска могат да се получат капки с различни размери.
Този вид скрубери се считат за
много подходящи за обезпрашаване
на газови потоци с променлив дебит.
За едни от най-ефективните мокри прахоуловители се считат вентуриевите скрубери. При тях течността се подава в гърловината на
вентуриевата тръба през дюза, разположена над гърловината или нормално на оста на тръбата в самата
гърловина. Благодарение на високата
скорост на газовия поток подадената течност се пулверизира.

Електрофилтри
Тези филтри се характеризират
с висока ефективност и способност
да улавят много фини частици. Ефективността им обикновено достига
до 99%. Сред основните им предимства е възможността за работа с
горещи газове и унищожаването на
микробите и бактериите поради
създаваното от тях електрополе.
Принципът им на работа се основава на действието на електростатичните сили. Посредством два
електрода - положителен и отрицателен, се създава електрическо
поле, в което праховите частици,
съдържащи се в преминаващия през
полето прахово-газов поток, се зареждат електрически. Заредените
частици се придвижват към утаителния електрод и се събират върху
повърхността му, от където в последствие се отстраняват.
Този тип филтри са сред най-често използваните съоръжения за пречистване на отпадни газове от топлоелектрически централи.
В зависимост от формата на използваните утаителни електроди
електрофилтрите се делят на
тръбни електрофилтри и пластинчати, като и двата вида филтри могат да работят като мокра или суха
система. Мокрите електрофилтри
се характеризират с по-висока ефективност в сравнение със сухите, но
е добре да се има предвид фактът,
че е необходимо допълнително изграждане на инсталация за обработка на отпадната вода.
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Световните премиери: HSC 30 linear / HSC 70 linear по-голяма прецизност и качество на обработваната
повърхност за производство на инструменти и матрици
Една от изключителните характеристики на 5-осните обработващи центри HSC 30 linear и
HSC 70 linear е уникалната прецизност при продължително време на
обработка от по-малко от 5 µm,
която се дължи на иновативната
концепция за охлаждане и термосиметричния дизайн на конструкцията. Друго предимство на машините от серията е перфектният финиш на обработваната повърхност с качество от Ra < 0.15,
което се постига благодарение на
високоскоростната работа, охлаждането на корпуса и лагерите
на шпиндела. Предимствата на
линейното задвижване по всички
оси осигурява висока динамика и
скорост. По този начин машината HSC 70 linear постига бърз ход
до 80 m/min. Високите изисквания
за надеждност и висока прецизност при продължително време на
обработка са подкрепени от гаранционен срок 60 месеца за линейните направляващи.

Основата на двата модела е
термо-симетрично машинно тяло за висока прецизност при продължително време на обработка.
Това се допълва и от иновативната концепция за охлаждане - охлаждащата течност преминава и
през машинната основа и през
портала, което осигурява температурна стабилност. В допълнение към основните части и линей-

92

ните двигатели, направляващите
също се охлаждат. Генерираната
по време на работа топлина се неутрализира ефективно и не се допуска нагряване на конструкцията. Допълнителните охлаждащи
шини на оста на шпиндела осигуряват равномерно разпределение
на температурата дори тук.

ботващ център HSC 30 linear, с ходове по осите 300 х 300 х 280 mm
изисква площ от само 4,5 m2, а HSC
70 linear, с ходове 650 х 600 х 380 mm,
изисква едва 6,3 m2.
При обработващия център HSC
30 linear, 5-осната работа се осъществява с двойно въртяща маса
В и С. При HSC 70 linear 5-осната
работа се осъществява с въртяща
ос на NC масата и накланящ се
шпиндел. За HSC 30 максималната
тежест на детайла е 200 kg и 80
kg при работа с наклоняемата
въртяща маса. За HSC 70 максималната тежест на детайла при
фиксирана маса е 700 kg и 500 kg
при 5-осна работа.

Предимства на
HSC 30 linear / HSC 70 linear

Има иновация също и в основния
компонент на серията HSC linear всички шпиндели 28 000 и 40 000
имат охлаждане на шпинделния
вал, кожуха и фланеца. По този начин се постигат температурно
стабилни условия на работа и намаляване с до 70% на аксиалното
разширяване на инструментите.
Това означава постигане на по-добър финиш на повърхността с помалко от Ra 0,15. Като допълнение,
времето за загряване и охлаждане
е съкратено до 5 пъти. Това е от
голямо значение при смяната на инструменти по време на прецизна обработка - и по-специално по време
на смяна на измерени външно инструменти. По този начин измерванията в процеса на работа могат
да се направят със стабилна Z ос за
възможно най-кратко време.
И двете машини впечатляват с
отличен достъп до работната зона, което допълнително се улеснява от намалените размери на машинното тяло на HSC 70 linear. Машините впечатляват и с малка заемана площ. Компактният обра-

• уникална прецизност при продължително време на обработка от
по-малко от 5 µm, което се дължи на иновативната концепция за
охлаждане и термосиметрична
конструкция
• перфектното качество на обработваната повърхност с Ra < 0.15,
благодарение на HSC (High Speed
Cutting) шпинделите охлаждане на
шпинделния вал, кожуха и фланеца
• линейните двигатели във всички
оси за максимална динамика и прецизност, с гаранция 60 месеца.
• 5-осно решение с двойно въртяща
маса В и С или NC маса с накланящ
се шпиндел С и А.

Ексклузивен търговски и сервизен
партньор на DMG MORI SEIKI
DMG MORI SEIKI South East Europe МЕПЕ
ПОЛИМЕТА С ООД, София 1528, ул. Илия Бешков 3
тел.: +359 2 973 2887; факс: +359 2 973 2766
Новости на адрес: www.dmgmori.com
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Планираме растеж
на местния пазар
Золт Лайтман, мениджър продажби за Унгария
и Югоизточна Европа на Paul Horn,
пред сп. Инженеринг ревю
Бихте ли представили накратко себе си и компанията
Paul Horn пред читателите
на сп. Инженеринг ревю?
Компанията е основана през 1969
г. от Паул Хорн. Ето защо тя носи
името Paul Horn GmbH в Германия.
Понастоящем собственик е синът
на Паул – Лотар Хорн. Имаме около
2000 служители по целия свят. Компанията-майка е със седалище в Германия, в Англия е ситуирано подразделение с търговска насоченост,
което разполага и с производствена база. На същия принцип оперират
клоновете ни във Франция, Италия
и САЩ. През 2001 г. основахме Horn
Magyarorszag в Унгария, а последната ни дъщерна фирма е Horn China,
която функционира от тази година.
Общият ни годишен оборот е 250
млн. евро, а чрез дистрибуторската
си мрежа предлагаме инструменти
в 87 държави по целия свят. От 2003
г. насам работим активно с нашите
страни-съседки. Същата година получих и новото си назначение като
отговорник не само за Унгария, но и
за Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора,
Македония и България.
Мисля, че отношенията ни с TOME
започнаха през 2005. С тях се срещнахме на Международния технически панаир. Тогава ние участвахме в
изложението заедно с други унгарски компании. Така открихме посоката за съвместна работа с TOME и
решихме да внедрим инструментите си в продуктовия им каталог, тъй
като PHorn се вписваше много добре
във вече утвърденото им портфолио.
Horn е най-големият доставчик на
инструменти за прорязване на кана-
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ли в Германия, така че на локално
ниво сме най-добрите в това, което
правим. Опитваме се да го постигнем и в глобален мащаб. Конкурираме се основно с две компании, но
смятам, че към момента всички притежаваме заслужен дял от пазара.
Кои са последните нововъведения в продуктовата гама
на Paul Horn?
Предлагаме главно инструменти
за обработване на канали, но в продуктовия ни каталог влизат и държачи и пластини за обработка, както и
въртящи инструменти. Нещо уникално, което произвеждаме, са мини
инструментите, подходящи за изключително фини работни процеси.
Разбира се, правим и продукти по
поръчка – "инструменти по желание
на клиента". Когато получим такава
заявка, сме готови да предложим не
просто инструмент, а цялостно решение.
Отговаряте за пазарите в
цяла Югоизточна Европа. Има
ли нещо, което отличава
българския пазар от останалите?
Истински успех е, че се развиваме
добре и в целия регион. В България
част от този успех се дължи на
TOME, които са изключително надежден партньор. Смятам, че отношенията между компаниите са плод на
добро познаване на езика, технологиите, инструментите и от двете
страни, и на това се основава безпроблемното ни сътрудничество.
Какви са впечатленията ви
от тазгодишното издание на
Международния технически
панаир в Пловдив и какви очаквания имате, свързани с участието си тук?
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Харесвам този панаир. Както
вече споменах, за първи път бяхме
тук през 2003 г. Смятам, че участието ни в това изложение е наистина успешно, продуктите ни винаги срещат голям интерес и това
много ме радва. Хубаво е, че има
зала, посветена на металообработващите инструменти и машини,
което, по мое мнение, е добро решение.
Какви са плановете ви за бъдещо развитие на българския
пазар?
Планираме да увеличим продажбите си. Обмисляме построяването на
производствена база в региона. Това
ще стане, ако съумеем да реализираме такъв оборот, който изисква
да доведем производството си поблизо до клиентите. Тогава ще позиционираме производствено звено
някъде в района. Най-подходяща за
подобен сценарий към момента е
България. Не съм сигурен обаче дали
ще успеем да осъществим тази цел
в рамките на следващите 5 години
и към онзи момент може най-доброто място да е Румъния. И все пак
вашата страна предлага наистина
подходящи условия за развитие на
компании от подобен мащаб. Но е
все още рано да говорим за тази
идея. Затова за нас е приоритет да
поддържаме добрите си отношения
с TOME и в бъдеще.
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Опитваме се да бъдем сред
най-иновативните компании
на пазара
Юрген Мьолер, управляващ директор
Износ за Централна и Източна Европа
и Мениджър Пазари на Walter Словения,
пред сп. Инженеринг ревю
Юрген Мьолер, Walter Словения, (вляво) и Теодор Гергов,
мениджър продажби, В и Д Интернационал.

Уважаеми г-н Мьолер, Walter
има сериозен опит в предлагането на пълна гама услуги за
металообработването. Бихте
ли представили накратко историята и корпоративната
структура на компанията?

Walter е немска компания с дълъг
опит в металорязането, част от
подразделението на глобалната организация Sandvik - Sandvik Machining
Solutions. Седалището на Walter се
намира в Тюбинген, близо до Щутгарт. Имаме около 4000 служители
и производствени звена в Европа,
САЩ, Азия и Южна Америка. Общият
ни годишен оборот е 700 млн. евро,
а амбициите ни са да достигнем
милиард. Голяма част от тези амбиции са свързани с югоизточните пазари, тъй като в Западна Европа вече
имаме стабилни позиции. В България
например имаме невероятен успех.
За последните три години почти
утроихме оборота си. Ето защо определям дейността ни тук като
много успешна. В световен мащаб
Walter поддържа контакти с дистрибутори като В и Д Интернационал
ЕООД. От друга страна, навсякъде
имаме търговски дружества, които
са изцяло собственост на Walter.
Walter Словения е отговорна за износа на пазарите в Централна и Източна Европа. Произвеждаме над 45 000
вида металорежещи инструменти
за струговане, фрезоване, пробиване
и резбонарязване. Смея да твърдя, че
Walter е една от най-иновативните
компании на пазара.
Под шапката на компанията са
обединени пет търговски мар-
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ки. Моля, представете ги на читателите ни.

Walter обединява пет търговски
марки – това са Walter, Walter Titex,
Walter Prototyp, Walter Valenite и Walter
Multiply, което я прави пълноценен
доставчик на цялостния набор услуги за металообработващата индустрия.
Бихте ли посочили някои от
последните и революционни
иновации на Walter?

Едно от последните ни нововъведения е високопроизводителната
фреза Blaxx, която е поредно доказателство за лидерството на Walter
специално в сферата на фрезоването. Blaxx е първата система за фрезоване на Walter, която съчетава
предимствата на тангенциалните
фрезови системи с функционалността на сменяемите пластини Tigertec
Silver, за да създаде ненадминат продукт.
Бих искал да подчертая, че сме
абсолютен световен лидер в областта на фрезоването. Произвеждаме
много други металорежещи инструменти, но когато стане дума за
Walter, първата асоциация е фрезоването. Разбира се, ние се опитваме
да разчупим и обогатим тази представа.
Walter има 33 дъщерни дружества и голям брой дистрибутори по цял свят. Какво е значението на българския пазар за
вашия бизнес?

Както вече споменах, един от найголемите ни приоритети е Източна
Европа. Ето защо сме изключително
щастливи, че тук имаме партньори

като В и Д Интернационал ЕООД.
Държа обаче да направя едно уточнение – Walter не е производител на
евтини инструменти. Ние се намираме в по-високия клас, с други думи имаме сериозен технически опит,
тъй като иначе не бихме могли да
продаваме нашите инструменти.
Главната цел на продажбата им е да
носят полза на нашите клиенти, което означава, че сме ориентирани към
стратегия, печеливша и за двете
страни. Стремим се да се изкачим до
върха, където да се съревноваваме с
големите играчи. Поставяме акцент
върху широк спектър високопроизводително оборудване за резбонарязване, което може да бъде използвано за
различни приложения и материали.
Как определяте участието на
Walter на Международния техническия панаир в Пловдив
тази година?

Когато става въпрос за участие
в такива мероприятия, бих казал, че
от съществена важност е да представиш добре своята компания, но
на практика никога не правиш бизнес по време на самото събитие.
Сделките обикновено се случват
след това. Затова според мен главната цел на подобни участия е създаването на добри контакти.
Какви са плановете ви за бъдещето на местния пазар?

Планирам в непосредствено бъдеще да станем част от челната
тройка компании на българския пазар
в сектора. Понастоящем се намираме сред първите пет и смятам, че
ще успеем да се превърнем в един от
водещите играчи в бранша.
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Целта ни е да подпомогнем
повишаването на
технологичното ниво
на българската индустрия
Кирил Христов,
мениджър продажби на фирма СолТех,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Христов, СолТех
е официален представител за
България на един от водещите
европейски доставчици на инструменти Hoffmann Group.
Какво включва предлаганата на
българския пазар гама?

СолТех е единственият комплексен доставчик на инструменти и
услуги в областта на машиностроенето. Клиентът може да получи всичко от един доставчик - от металорежещи инструменти през държачи
и приспособления за закрепване до
измервателни, ръчни инструменти и
производствено обзавеждане. Оборотът на Hoffmann Group за 2012 г.
достигна 1 милиард евро, с което
затвърди позицията си на доставчик
номер 1 на индустрията в Европа.
Основно предимство са бързите ни
доставки директно от логистичния
център в Нюрнберг, Германия, в рамките на 48 часа, до нашите клиенти.
Каква техническа помощ при
интегрирането на решенията
в производството предлагате
на своите клиенти?

Мотото на фирмата ни е
Technology solutions. Богатият ни
опит в металообработката и инструменталното производство ни позволява да предлагаме комплексни
решения на нашите клиенти с реални производствени параметри, които позволяват да се намалят разходите и да се увеличи производителността. Клиентите ни могат да
посетят нашата производствена
база и да видят на живо работата
на различни инструменти и технологични решения за производство.
От началото на тази година
сключихте договор за парт-
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ньорство и със SIEMENS PLM.
Как се възприемат CAD/CAM
продуктите Solid Edge и NX на
нашия пазар?

Дългогодишният ни опит в производствена среда с продуктите на
SIEMENS PLM, Solid Edge и NX доведе
до това партньорство. Целта ни е
да помогнем на българската индустрия да повиши значително технологичното си ниво с използването на
продуктите на SIEMENS PLM. NX е
най-мощният и разпространен CAD/
CAM софтуер в света и нашият екип
със своя богат практически опит е
в състояние да го интегрира във
всеки тип производствено предприятие, независимо от броя и размера
на производственото оборудване.
По този начин предлагаме завършено комплексно решение за производство от инструментите до софтуера за управление. При направените
от нас инсталации постигнахме повишение на производителността
между 2 и 3 пъти.
Според Вас какви са техническите новости в областта на
металообработването и в кои
направления се наблюдава найголямо развитие?

В новия каталог на Hoffmann Group
се предлагат специализирани инструменти по технологията TPC
(Trochoidal Performance Cutting) и параметри на рязане, подходящи за
тази технология. Тя позволява изключително ефективно рязане на трудни за обработка материали като
INOX, Titan и др. Стабилният процес
на рязане се осигурява с помощта на
съвременните CAM системи (например NX).
Естествено металорежещите
инструменти се развиват паралел-

но с металорежещите машини и
CAM системите. За да предлагат
адекватна технология производителите на инструменти залагат много на модерните многослойни нанотехнологични покрития. Те повишават микротвърдостта на инструментите и удължават техния живот. В много случаи покритието
позволява обработката на материали с изключително висока твърдост
до 67-68 HRC. Такъв тип инструменти са гамата с покритие Diabоlo на
Garant.
Какви са основните предизвикателства пред металообработващия сектор у нас в момента?

В момента пазарът е много динамичен. Наблюдава се сериозен натиск
от евтини инструменти, произведени в Китай, включително такива,
брандирани с европейски марки. Трябва да отбележим обаче, че в момента, в който се стигне до по-трудно
обработваеми материали (например
в инструменталното производство)
единствено инструментите на водещите производители се справят
с поставените изисквания. Влияние
върху пазара оказват четири основни компонента: цена, качество, срок
на доставка, компетентна професионална консултация.

октомври 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2013

97

интервю

Залагаме на
дългосрочните
отношения
с нашите клиенти
инж. Цветомир Мезинов,
управител на фирма ТОМЕ,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми инж. Мезинов, представете накратко дейността на ТОМЕ пред читателите на
сп. Инженеринг ревю.
Фирма ТОМЕ е основана през 1991 г. и от самото си
съществуване досега развива своята дейност в три
направления, а именно: инструментална екипировка при
производството на шприцформи, пресформи и щанци;
окомплектовка на CNC машини и трето, но не на последно място, консумативи и резервни части за електроерозийни машини. И трите направления обхващат голям асортимент от предлагани стоки, консумативи и
дейности, допринасящи за добрата реализация на продуктите, произвеждани от нашите клиенти. Усилено работим по четвърто направление, което засега няма да
споменавам, но се надявам да стане дума в следващото
интервю. За нашите клиенти поддържаме оптимални
складови наличности от разнообразни продукти, което
ни позволява бързо и прецизно изпълнение на конкретни
и по-специални поръчки. Екипът ни се състои от специалисти, чиято професионална квалификация постоянно се
стремим да повишаваме, като организираме обучения
съвместно с нашите доставчици от чужбина. Целта ни
е да сме желан партньор в очите както на клиентите
ни, така и на чуждестранните ни контрагенти, да предлагаме продукти със световно качество на конкурентни цени. Радваме се, че въпреки икономическата криза
все пак продължаваме да допълваме списъка с фирми,
желаещи да работят с нас.
Какво Ви мотивира при избора на PAUL HORN
за партньор?
С HORN работим в ползотворно сътрудничество от 8
години. Областите на приложение на инструментите им
варират в различни сфери. Фирмата постоянно доразвива продуктовата си гама, като се стреми да поддържа
цените на продуктите си. Имаме надежди, че с навлизането на нови и високотехнологични металообработващи
машини в България в последните години продуктите на
фирмата ще намерят своя трайна ниша. Затова ще
продължим да популяризираме тези продукти и техните
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възможности. Стремежът ни е да увеличим пазарния дял
на HORN в България, тъй като погледът ни е насочен към
качеството, а не към евтините продукти.
Как продуктите на PAUL HORN се възприемат
на българския пазар? Кои от тях са най-предпочитани?
Фирма HORN предлага високотехнологични продукти.
За разлика от много други фирми в бранша компанията
е специализирана в каналните технологии. Те са силни
във вътрешно-външни канали, а не в конвенционалното
струговане, самите инструменти са високотехнологични, с модерна геометрия, с много добра издръжливост
при рязане. По тези причини основните ни клиенти са
представители на тези браншове, в които се изисква
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високо качество на обработката –
доставчици за автомобилната промишленост, хидравлика, пневматика,
все отговорни отрасли от машиностроенето. За съжаление обаче клиентите, които могат да си позволят инструментите на HORN, не са
много в България - това са предимно
технологични компании. Надяваме се
в бъдеще да има още повече такива
модерни, развити производства в
страната и залагаме съвместно с
HORN на дългосрочните пазарни позиции в предлагането на инструменти в България. Знаем, че не можем да
наложим продуктите за 1,2 или 3
години, но с нашата философия не
просто продаваме продукти, а помагаме на клиента да си купи. Затова
се надяваме, че с коректната си работа като посредник между HORN,
от една страна, и клиентите, от
друга - в бъдеще ще наложим още поуспешно марката HORN. Освен това
за нас е много важно, че HORN е фамилна компания, което е от голяма
полза за нашите отношения. Това е
сред важните приоритети на ТОМЕ
– да работи с фамилни чужди компании, тъй като определяме комуникацията с тях като по-лесна. Те разполагат с множество предимства като
например факта, че в повечето случаи създателят на компанията е професионалист в конкретна област и
стои начело на фирмата. В условия на
криза като тази, на която сме свидетели в момента, е необходимо именно добри професионалисти с голям
опит да управляват бизнеса.
Как според Вас изглежда
българският пазар и какво
очаквате да се случи на него
оттук нататък?
Шаблонният отговор би бил, че
очаквам пазарът да се развие, да бъде
по-добър, да се наблюдава ръст и т.
н. Това обаче не е моята философия.
Както споменах, за ТОМЕ е важно не
просто да продава, а да помогне на
клиентите да направят правилния
избор в светлината на дългосрочно
партньорство. Надявам се в България най-после да разберем, че трябва
сериозна работа в индустрията, а не
да се разчита на външна помощ. Искам все повече предприятия да се
развиват в положителна посока.
Това е важно, тъй като в последните няколко години доста производители прекратиха своята дейност.
Мисля, че друг сериозен проблем пред
бранша у нас е фактът, че съществува глад за квалифицирани техници и
инженери.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2013

99

инструменти, материали

Металорежещи
инструменти технологии и
бизнес в България
Част 2. Коментари на водещи фирми в областта
Уважаеми читатели, в настоящия брой продължаваме темата,
посветена на металообработващите инструменти, с коментари
от водещи фирми, в азбучен ред, специализирани в производството,
монтажа и поддръжката на металообработващи инструменти
или представляващи ключови производители на тези продукти.

Иновативна технология
за охлаждане на
инструмента Cryotec
В началото на тазгодишното изложение ЕМО, Валтер, заедно с производителя на машини Старраг, спечелиха ММ Наградата за иновации в
категория „фрезоване“. Беше представено обработване на лопатките
на турбина с помощта на CO2-криогенно охлаждане. При процеса, развит от Валтер и Старраг, се подава
втечнен СО2 през машината, вретеното, държача и инструмента директно до режещия ръб. Благодарение на
това потребителите могат да работят с до 70% по-бързо в сравнение с фрезоването на сухо. Съответ-
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но, охлаждането Cryotec удвоява живота на инструмента при запазване
режимите на рязане. Валтер и Старраг допълнително са усъвършенствали технологията чрез втори канал за

СО2 охлаждане. Този канал може да
бъде използван за аерозол или за сис-

темата минимално количество охлаждане (MQL). Вече е тествано и
триканално изпълнение, в което СО2,
аерозол и дори емулсия могат да
бъдат подадени едновременно. В
бъдеще Валтер ще предлага инструменти с азотно охлаждане под марката Cryotec. Машини от Старраг с
СО2 охлаждане вече са налични.

Развитието на
инструментите ще се
съобразява с новите
системи за охлаждане
До този момент производителите на металорежещи инструменти
бяха съсредоточили усилията за повишаване на производителността и
дълготрайността на новите инструменти, променяйки параметри
като брой режещи ръбове, радиално/
тангенциално разположение на пластините, установъчни ъгли, покритие
и други. Днес посоката на развитие,
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която предлага Валтер, е в революционно различна област. CO2 охлаждане, на този етап, за повечето потребители на металорежещи инструменти звучи като научна фантастика, но то вече е реалност и ще
навлиза в нашето ежедневие. Параметрите, които до този момент се
подобряваха, ще продължат да са
тема за иновации, но вече ще се съобразяват и развиват спрямо новите
системи за охлаждане. Валтер отново е една от най-иновативните фирми на пазара на металорежещи инструменти.

Все по-често се отчита
факторът машинно време
Благодарение на европейските
програми за съфинансиране, през последните години се закупиха и
продължават да се купуват много
нови металорежещи машини, които
изискват работа с висококачествени инструменти. Термини като производителност и дълготрайност са
все по-решаващи фактори при избора на металорежещи инструменти.
Цената безспорно е важен фактор,
но не сама за себе си, а като съотношение например - стойност на режещ ръб към брой обработени детай-
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ли. Отчита се вече и един от найважните фактори – машинно време.
Ако приемем условно, че цената на
едно изделие е 100 лв., едва 3 лв. от
тази стойност се пада на разходите за металорежещи инструменти.
Около 40 лв. са разходите за машинно време. Намалявайки с 10% машинното време, благодарение на използването на по-производителни инструменти, би могло изцяло да се покрият направените разходи за инструменти. Отчитането на тези фактори от пазара е все по-осезаемо
благодарение на осъвременения машинен парк.

Теодор Гергов, мениджър
продажби, ВиД Интернационал

Производителите
непрекъснато
подобряват
техническите данни на
инструментите
Металорежещите инструменти
са много важна част от промишлеността. Икономиката се нуждае от
ефективност и намаляване на разходите за производство.
С тази мисъл и тенденция произ-
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водителите на металорежещи инструменти влагат средства и иновационни достижения, за да подобрят
техническите данни на инструментите и количеството произведена
продукция за единица време. Те трябва да изпреварват с поне една крачка (поне една година) разработката
и производството на инструменти
в сравнение с производителите на
нови металорежещи машини, като
например охлаждане през инструментите под високо налягане и други
подобрения, с цел увеличаване на
точността и качеството на инструментите.
При разработката на нови инструменти производителите на металорежещи инструменти се нуждаят
от съвместни консултации с производителите на металорежещи
машини и потенциалните клиенти с
цел покриване изискванията на всички страни. Техническите средства за
обслужване и работа с инструментите са в съответствие с последните компютърни достижения като
пожелание за високо ниво на даване
на технически решения и прилагане
в производството.
Предвид новите стандарти - европейски и световни, водещите фир-
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ми се насочват към създаване на
хигиена в отношението към износените инструменти и опазване чистотата на природата.
Като цяло този бранд от машиностроенето е бързо развиващ се,
перспективен и даващ тласък за
развитието на техническия прогрес.

Пазарът е слабо развит и
се нуждае от специалисти
Пазарът на металорежещи инструменти в момента е слабо развит
и се влияе от много фактори, сред
които световната криза; политическата криза в България; нереализираните европейски програми и внедряване в българската промишленост;
икономическият застой и криза в
образователната система.
Пазарът на металорежещи инструменти се нуждае от компетентни специалисти, които професионално да предлагат новите достижения,
от добре подготвени специалисти
във фирмите, които да приемат,
убедят ръководителите и внедрят
новите достижения на водещите
фирми в бранша. В европейски мащаб
водещите фирми са много по-успешни при реализиране и прилагане на
новостите в металообработката. В
български условия нещата се пречупват през призмата на балканските
нрави и нелоялни отношения между
конкурентните фирми.
Тенденциите на пазара са за развитие паралелно с подобряване на
икономическата обстановка. Много
се надяваме отношенията между
конкурентните на пазара фирми да
се нормализират и производителите
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да се ориентират към използването
на най-новите достижения на водещите в металообработващия бранш
фирми. Очакван ръст на икономиката от 0,1% за следващата година не
е много оптимистичен за пазара на
металорежещи инструменти, но
очакванията ни са за по-добро бъдеще в този бранш.

Мая Дипчикова, Вимакс

Прецизни инструменти
от Гюринг за
интелигентно
производство
През 2013 година фирма Гюринг
представи редица иновации по отношение на производството и обработващите инструменти, които
очертават визията на компанията
относно тенденциите на развитие
на инструментите в бъдеще. Предложените от компанията иновативни инструменти позволяват обработка на високотехнологични материали, които се очаква да залегнат
в производството.
Част от тези нови и подобрени
продукти са: високопроизводителна
фреза за алуминий RF100 А и спирално дълбокопробивно свредло (оръдейно свредло) RT100 ALU vario, синхронизиращ патронник за компенсация
на грешките от динамиката на
шпиндела и аксиалното задвижване
на машините при резбонарязване
Guehrosync, свредло със сменяема
пластина за високо прецизно пробиване НТ 800 WP и фрезова глава HPC
– революция в PKD технологиите,

инструментите за високопроизводително райбероване в GGG от серията HR500 GUSS, както и PKD
степенчато инжекторно свредло,
което обработва няколко диаметъра и PKD високопроизводителна
фреза със сменяема глава.

Милена Маринова, управител,
Гюринг България
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Иновативните
инструментални
решения допринасят
за подобряване
на производителността
Ключът към високата производителност разчита на инструменталната и машинна стратегия, която
се прилага. В този много конкурентен свят, производителите непрекъснато се опитват да увеличат своята производителност. Това постоянно предизвикателство води до
повишаване на обема на отработения материал. Тази стратегия изисква увеличаване на параметрите на
подаването, повишаване дълбочината на рязане и максимизиране на скоростта на рязане.
За да се постигне всичко това, е
необходимо металорежещите операции да се управляват правилно и да
се прилагат по най-ефективен начин,
използвайки модерните технологии
и режещ инструмент.
Инструментът за рязане заема
много важно място в обработваемите процеси. Въпреки че режещите
инструменти представляват само
3% от общите производствени разходи, правилният им избор може
ефективно да доведе до икономия
на15% от общите разходи чрез подобряване на производителността с
20%.

Производителността
зависи от избора
на подходящ
инструмент
Подобно на ефекта на доминото,
чрез повишаване нивото на обра-
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съчетано с оптимизиране на условията за машинна обработка.

Решения за елиминиране на
вибрациите

ботката с 15-20%, ще бъде получено значително увеличение на производителността, което пък, от своя
страна, пряко ще допринесе за повисока рентабилност и силна конкурентна позиция. Тези цели могат да
бъдат постигнати обаче само чрез
комбиниране на иновативни инструменти за рязане, с усъвършенствани CNC машини и интелигентен
CAD/CAM софтуер.
Изборът на правилните режещи
инструменти и машинни параметри може да намали времето на цикъла и по този начин общото енергийно потребление за единица детайл. Бързото отнемане на материала осигурява не само висока производителност, но и пести енергия.
В общи линии, колкото по-кратко са
ангажирани инструментите в процеса на рязане, толкова по-висока
производителност се постига и поголяма мощност се пести. Тази
функция може допълнително да се
засили чрез прилагане на прецизни
CAD/CAM системи за определяне
най-краткия път на инструмента,

Комбинирането на по-добри условия на рязане, точност и ефективно
разпределение на силите на рязане,
докато се елиминират вибрациите
и се улеснява отвеждането на
стружките, ще доведе до значително намаляване на консумацията на
енергия, както и до по-висока производителност.
Двата главни фактора, които наймного допринасят за големия обем на
отнетия материал с минимум енергия, са винтообразна геометрия на
режещия ръб и неговата различна
редуваща се конфигурация. Инструменти с различна стъпкова конфигурация на режещите ръбове са един
пример за елиминиране на хармоничната вибрация, позната като главна
причина за биенето.
Когато са налице вибрации или
биене по време на работа, операторите веднага намаляват скоростта,
подаването или дълбочината на рязане и по този начин в крайна сметка се правят компромиси с производителността.
ИСКАР, като водещ производител на режещи инструменти, непрекъснато се стреми да развива
иновативни характеристики, които
ще повишат производителността.
Целта на всеки един нов продукт е
постигане на по-висока производителност, рентабилност и ефективност. Сред най-важните характеристики на новите продукти са: нови
покрития, нови геометрии за нама-
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ляване на силите на рязане, пестене на енергия, подобряване на извеждането на стружката и други.

Търсят се високоефективни
инструменти
Състоянието на пазара е относително стабилно,
като се наблюдава пълно възстановяване на позициите
от преди кризата, а дори и завишаването им. По-високите изисквания към детайлите и тяхната обработка
налагат все повече и повече използването на висококачествен режещ инструмент. Същата тенденция се
подхранва и от големия брой висококласни машини,
които бяха внедрени и продължават да се внедряват в
предприятията, главно с помощта на европейските програми за подпомагане на бизнеса. Тези машини позволяват и предразполагат използването на режещ инструмент от последно поколение. Друг влияещ фактор е
повишената конкуренция между предприятията, водеща до търсене на оптимизация на обработката на
детайлите, което е невъзможно без висококачествен
инструмент. Същата конкуренция съществува и при
производителите на металорежещи инструменти,
чийто брой непрекъснато расте. Това, разбира се, води
до появяване на все по-нови и по-ефикасни решения. Така
като цяло основните тенденции са - високопроизводителни, ефикасни инструменти, намаляващи крайната
себестойност на детайла чрез повишаване на производителността и носещи икономическа полза на клиентите.

Цветан Апостолов, управител,
Искар България
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Иновативна монтажна
маса с въздушно
лагеруване от
Meusburger
Иновативната монтажна маса Н
4062 от Meusburger e с въздушно
лагеруване, което значително улеснява монтажа и ремонта на инструментите за шприцоване, пресоване и щанцоване. Чрез множество
въздушни дюзи от долната страна
на движещите се плочи се образува
въздушна възглавница, която осигурява леко движение на двете половини на инструмента. По този начин и двете повърхности на инструмента са достъпни за работа без
да е нужно преместване или завъртане на инструмента и осигуряват
ефикасна работа. Масата не е чувствителна на по-тежки товари и
издържа до 3000 kg. В допълнение,
собствената разработка предлага
сигурност за персонала и предпазва
качествените инструменти от
щети. Това спестява ценно време и
средства в целия производствен
процес.
От март 2013 г. тази иновация е
вече на разположение и с по-големи
размери, което предоставя на потребителите два пъти повече пространство за движение на двете
половини на инструмента.
Монтажната маса с въздушно
лагеруване Н 4062 е снабдена със
стабилна конструкция, шкаф за инструменти и множество принадлежности.
Фирма Meusburger е водеща в областта на нормализираните елементи. Фирмата предлага широка гама
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от продукти за всички области на
инструменталната екипировка.

Коста Стефанов, ръководител
продажби – Югоизточна Европа,
Meusburger

Sandvik Coromant се
стреми да предлага
инструменти, увеличаващи
производителността
Sandvik Coromant е световен лидер
в производството на металорежещи инструменти за машиностроителното производство, а предлаганите инструменти са много добре
познати на българския пазар. Високото качество на инструментите,
техническата подкрепа, отличната
логистика, високата сигурност на
складовете са фактори, оценени от
много фирми, избрали Sandvik
Coromant за партньор. Основна цел
на компанията е да предлага висококачествени инструменти, чрез които се увеличава производителността, а именно да произвеждаме пове-

че за по-кратко време. Доста нашумял и важен е въпросът за енергоефективността в производството.
Чрез правилния подбор на технология
и инструменти се намаляват и разходите за електроенергия. По този
начин изделията на нашите клиенти
са по-конкурентни на пазара.
Широката палитра от използвани
материали в съвременното машиностроене, техните различни якостномеханични показатели и обработваемост са предизвикателство за избора на правилния инструмент. По
тази причина големите производители в бранша се стремят да разработват специализирани твърди сплави и геометрии на режещите инструменти, предназначени за ефективна и надеждна обработка за конкретната материална група.
Друга насока в развитието на
инструментите и металорежещите
машини е използването на системи
за охлаждане на зоната на рязане,
работещи под високо налягане (high
pressure coolant). Подаването на охлаждаща течност под високо налягане, прецизно насочена в няколко
струи към зоната на стружкоформиране, има редица предимства. Подобрява се стружкочупенето и отвеждането на стружките за материали, формиращи течаща стружка, повишава се чувствително трайността на режещата пластина и се подобрява класът на грапавост на обработваните повърхнини. Въпросът за
формата и дължината на стружките е особено важен при вътрешно
струговане с борщанги. При тези
операции доста често се наблюдава
затруднено отвеждане на стружки-
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те от зоната на рязане, дори напротив, стружките се уплътняват в
дъното на отвора, ако той е непроходен, или навлизат в отвора на универсалния патронник на машината.
Отстраняването на тези стружки
понякога налага непланирано спиране
на машината, което води до удължаване на времето за обработка. От
друга страна, насилственото премахване на сбитите стружки доста
често води до нарушаване на качеството на обработваната повърхнина, което, от своя страна, изисква
допълнителна операция за достигане на зададените изисквания. Друг
често срещан случай е, когато
стружките застават между режещата пластина и детайла в зоната
на рязане. При този вариант, освен
че се влошава качеството на обработваната повърхнина, затруднен е
процесът на коректното стружкоформиране и може да се стигне до
отчупване на режещата пластина и
повреда на инструмента.

Д-р инж. Иван Маринов,
технически специалист,
Сандвик България

Нови попълнения към
серията фрези JabroSolid2 на Seco Tools
Seco Tools е сред водещите производители на висококачествени металорежещи инструменти. Продуктовата гама включва инструменти
и пластини за струговане, фрезоване, пробиване, райбероване, както и
държачи за инструменти.
Най-новите попълнения към серията Jabro-Solid2 на Seco са лесни за
използване палцови фрези от твърд
карбид с повишена издръжливост,
бързина и ефективност, подходящи
за различни режещи операции. Към
тях се включват фрезите JS410 и
JS450 подходящи за обработване на
алуминиеви сплави и фрезите JS506
и JS50, особеностите в конструкцията на които, като каналите с неправилна форма, елиминират влиянието на вибрациите и осигуряват
качествено изпълнение при различни
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условия на рязане. Покритието SironA на режещата част на фрезите
JS506 и JS50 осигурява устойчивост
на топлинно износване и позволява
инструментите да се използват при
високи скорости на рязане, което
оптимизира процеса.
Серията фрези JS410, включваща
JS412 и JS413, е проектирана за леко
рязане при всякакви условия, но найвече за шпиндели, работещи при пониски скорости или въртящ момент.
Геометрията на режещата част позволява режещите операции да се
изпълнят без генериране на следи от
вибрации.
Предназначена за постигане на подобра производителност, серия
JS450, в която влизат JS452 и
JS453, обединява характеристики
като специална микрогеометрия и
полирано покритие HEMI, които увеличават живота на инструмента и
степента на снемане на материал
при всякакви условия. Специална форма на каналите на JS450 оптимизира отвеждането на стружката далеч от критичната зона на рязане.
Серията Jabro-Solid2 палцови фрези от твърд карбид предлага гъвкавост при обработката и отлично
съотношение на цена – производителност при обработката на различни материали.

но чрез развитие на технологиите в
две направления - преминаване към
използването на твърдосплавни инструменти и усъвършенстване на
технологиите за нанасяне на покрития на тези инструменти. В настоящия момент на българския пазар се
предлагат фрезови инструменти,
стругови инструменти, висококачествени бързорезни инструмент на
водещи производители в областта.
Фирма Синтком - Хр. Ангелов разработи и предлага на пазара свое
производство на настолни заточни
машини за свредла в два габарита от
2 до 12 mm и от 4 до 16 mm. Машините от 4 до 16 mm имат опция за
разширение на обхвата до 25 mm.
Използването на тези машини
подобрява качеството на презаточване чрез изключване на субективния
фактор, увеличава живота на свредлото, тъй като при всяко презаточване се отнема 0,2 до 0,4 mm от неговата дължина и подобрява качеството на пробиваните отвори
вследствие на гарантираната абсолютна симетричност на перата.
Синтком е сред доставчиците на
твърдосплавни инструменти, предлагащи в номенклатурата си и аксесоари за металорежещи машини –
държачи за стругови, фрезови, резбонарезни и други инструменти.

Seco Tools

Инж. Христо Ангелов,
управител, Синтком

Настолни заточни
машини и твърдосплавни
инструменти от
Синтком
В настоящия момент металообработващата промишленост в България завършва процеса на преоборудването си от универсални към цифрови металорежещи машини. Те, от
своя страна, изискват висококачествени металорежещи инструменти с висока износоустойчивост и
разрешаващи неколкократно увеличение на режимите на рязане, а оттам и производителност. Удовлетворяването на тези нужди е възмож-

Специализирани
инструменти за рязане
по технологията TPC
от Солтех
Инструментите Гарант отново
се подреждат сред лидерите на пазара с налагането на технологията
TPC (Trochoidal Performance Cutting). В
новия каталог на фирмата се предлагат специализирани инструменти
и параметри на рязане, подходящи за
тази технология. Тя позволява изключително ефективно рязане на трудни за обработка материали като
INOX, Titan и др. Стабилният процес
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на рязане се осигурява с помощта на съвременните CAM
системи (например NX). Металорежещите инструменти се развиват паралелно с металорежещите машини и
CAM системите. За да предлагат адекватна технология, производителите на инструменти залагат много
на модерните многослойни нанотехнологични покрития.
Те повишават микротвърдостта на инструментите и
удължават техния живот. В много случаи покритието
позволява обработката на материали с изключително
висока твърдост до 67-68 HRC. Такъв тип инструменти
са гамата с покритие Diabоlo на Garant.
В момента пазарът е много динамичен. Наблюдава се
сериозен натиск от евтини инструменти, произведени в
Китай, включително такива, брандирани с европейски
марки. Трябва да отбележим обаче, че в момента, в който
се стигне до по-трудно обработваеми материали (например в инструментално производство), единствено инструментите на водещите производители се справят с
поставените изисквания. Влияние върху пазара оказват
четири основни компонента: цена, качество, срок на доставка, компетентна професионална консултация.

Инж. Кирил Христов,
мениджър продажби, Солтех
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Лазерно заваряване
З

аваряването е един от често
използваните методи за производство на неразглобяеми съединения.
Подходящо е за съединяване както на
плътни, така и на листови материали. Получените посредством заваряване метални конструкции, в сравнение с тези, съединени с друг вид
връзка, се отличават с икономичност по отношение на използван
метал, както и като време за извършване на процеса.
В практиката се използват различни методи за заваряване, които
се класифицират по различни признаци. Най-често класификацията е в
зависимост от вида на подадената
енергия, вида на инструмента-носител на енергията, степента на механизация на процеса и други.
Съвременен метод за заваряване
е лазерното заваряване, при което
като източник на топлина се използва мощен концентриран лазерен лъч.
То е високотехнологичен процес, който в определени случаи може да се
окаже и единственият възможен при
определени видове работа. Лазерното заваряване се счита за много
подходящо решение при обработката на големи обеми материали, както и за такива, при които заварява-
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нето посредством други методи би
било трудно постижимо. Получените
заваръчни съединения се характеризират с високо качество, а самият
процес се отличава с висока скорост.

Лазерният лъч
Източникът на топлина при лазерното заваряване е мощен концентриран светлинен лъч, който се получава в специално устройство – квантов генератор и усилвател (лазер).
Основни характеристики на този лъч
са: насоченост, монохроматичност
и кохерентност. Това на практика
означава, че лазерът генерира тънък
кохерентен сноп с постоянна дължина на вълната (еднакъв цвят), постоянна фаза и голяма яркост. Некохерентните източници излъчват в почти целия електромагнитен спектър
и във всички посоки. Благодарение на
насочеността енергията на лазерния
лъч се концентрира на сравнително
малък участък. Поради факта, че се
явява монохроматичен - има определена честота и дължина на вълната,
лазерният лъч отлично се фокусира
чрез оптични лещи. Кохерентният
му характер определя редица изключително важни свойства на лазерното лъчение като успоредността на
лъчите един на друг в един лазерен
сноп светлина, възможността за

пренос на огромно количество енергия за кратко време и други. Благодарение на тези си свойства лазерният лъч може да бъде фокусиран върху
много малка повърхност от метала
и да създаде в тази точка енергия с
плътност до около 108 W/cm2, което е достатъчно за разтопяването
му, а оттам и за неговото заваряване.

Използвани видове лазери
Принципно, в зависимост от начина на обработка на материала
лазерите биват твърдотелни, газови, течни и полупроводникови. От
тях в промишлеността за лазерно
заваряване се използват предимно
твърдотелните и газовите лазери.
От твърдотелните лазери, които
биват импулсни и непрекъснати, за
момента най-широко използвани са
твърдотелните лазери, при които
лазерният лъч се генерира в кристална пръчка от итриево-алуминиев гранат, активиран с ниодим. Дължината на вълната на лъча обикновено е
от 1 до 3 микрона. Лъчът се характеризира с много къс импулс и повторение на специфична честота.
Твърдотелните лазери се считат за
подходящи за заваряване на детайли
със сравнително малки размери и
дебелина. Често намират приложе-
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ние в микроелектрониката. Възможно е извършването и на точково
заваряване на изделия от фолио с
диаметър на точките от около 0,50,9 mm.
Сред най-широко използваните
газови лазери са СО2 лазерите, при
които лазерният лъч се генерира във
вакуум, съдържащ CO2 газ. Дължината на вълната на лъча е около 10
микрона. Основно предимство на
газа като активна среда се явява
високата оптическа еднородност.
Ето защо за научни и технически
приложения, за които се изисква много добра насоченост и монохроматичност на излъчването, газът е
предпочитан.
Особено мощни се явяват газодинамичните лазери, работещи с газ, с
температура до над 2500 оС. Газът
протича с много висока скорост през
дюза на Лавал, в резултат на което
се реализира адиабатно разширение
и охлаждане в зоната на резонатора. При охлаждане молекулите на CO2
те преминават на по-ниско енергийно ниво, което е съпроводено с кохерентно излъчване. За усилване може
да се използва друг лазер или друг мощен източник на енергия. Такъв лазер с мощност N = 100 kW може да
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се използва например за заваряване
на стомана с дебелина 35 mm с много висока скорост, от порядъка на
около 200 m/h.

Особености на процеса
При лазерното заваряване съсредоточената в точката на заваряване енергия води до топене и кристализация с големи температурни градиенти и скорости на нагряване и
охлаждане. Важен фактор за ефективното протичане на процеса на
заваряване се явява абсорбционната
способност на падащото лазерно
лъчение спрямо подложените на заварка материали. Този показател
зависи от редица фактори, които е
добре да се вземат предвид в процеса на заваряване. Сред тях са: дължина на вълната; ъгъл на падане спрямо
работната зона; работна температура и агрегатно състояние, при
които се реализира процесът; геометрия на заваръчния контур и други. Добре е да се има предвид също,
че при заваряването плътността на
мощността и времето на въздействие в зоната на обработка също
оказват влияние.
В зависимост от технологичните
признаци лазерното заваряване може

да се раздели на заваряване в дълбочина и заваряване на малки дебелини.
В практиката се използват основно
три метода на заваряване - заваряване чрез топлопроводност, дълбочинно заваряване, заваряване от разстояние. При заваряването чрез
топлопроводност разтопяването и
съединяването на материалите е
посредством абсорбция на лазерния
лъч в повърхността на материала.
Получава се стопилка, която след
охлаждане допринася за трайното и
устойчиво съединяване на материалите. Този метод е предпочитан при
заваряване на детайли с малка дебелина, обикновено до около 2 mm.
При дълбочинното заваряване в
материала се образува канал от прегрети пари. За да се постигне това
е необходимо да се достигне до температура над температурата на
изпарение на материала. Създаденото налягане на парите предизвиква
образуването на канал с диаметър
1,5 пъти по-голям от този на фокусното петно. Хидравличното налягане, повърхностните напрежения на
стопилката и налягането на образувалите се пари се намират в равновесие, което осигурява стабилност
на канала във времето. Падащото
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машини
лазерно лъчение прониква в канала, търпи пълно вътрешно отражение и прониква дълбоко в материала. Постиганата дълбочина на провара за стомана например може
да достигне до 25 mm.
Като сравнително нов метод се определя лазерното
заваряване от разстояние. То намира широко приложение в областта на автомобилостроенето. Реализира се
посредством използването на скенер, отклоняващ лазерното лъчение по повърхността на работната зона.
Посредством лазер може да се реализира точково
заваряване. То се използва за заваряване на големи части
в микроелектрониката и позволява да се постигне висока точност при заваряване на миниатюрни елементи.
За постигане на точност на заваряването се използват
предимно импулсни твърдотелни лазери с прецизна механична система на позициониране.

Режим на заваряване
Лазерите могат да работят в импулсен или непрекъснат режим. Качеството на шева при използването на
непрекъснато лазерно излъчване е много високо и често
превъзхожда механичните свойства на заварявания материал, което е свързано с изменение на структурата
на материала в областта на заваряване. Изборът на
параметри на режима е в зависимост от дебелината на
заварявания материал.
Обикновено заваръчният шев трябва да отговаря на
високи изисквания. Сред тях са удовлетворяване на критериите за дълбочина и ширина на заваръчната вана,
от които се определя здравината на заваръчния шев по
цялата му дължина. Също така от особено значение е
постигането на фина, хомогенна структура в зоната на
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заварка. Добавянето на допълнителни компоненти като
хром, никел, силиций по време на заваръчния процес допринася за придаване на специфични свойства на заварката като например корозионна устойчивост, избягване
на микропукнатини и други.
За ограничаване влиянието на топлината в зоната на
обработка възможно решение е използването на различни видове геометрии на заваръчния шев.

Предимства на лазерното заваряване
Лазерното заваряване все по-често измества традиционни методи на заваряване като електродъгово, плазмено и т .н. поради редицата предимства, които притежава, като малък обем на заваръчната вана и отсъствие
на нежелани външни продукти в нея; реализиране на заварка от разстояние; много тесен заваръчен шев с голямо отношение широчина-дълбочина; заварка на труднодостъпни места; малка термично повлияна зона; висока
производителност на процеса и други. Високата концентрация на топлинна енергия, високата скорост на лазерното заваряване в сравнение с другите методи и незначителното топлинно въздействие върху зоната около
заваръчния шев поради високите нива на нагряване и
охлаждане на метала значително увеличават съпротивлението на повечето конструкционни материали срещу
образуването на топли и студени пукнатини. Това осигурява високо качество на полученото съединение, което трудно би могло да се постигне с други методи на
заваряване.
Ефективността на използването на лазерен лъч за
заваряване се обуславя от високата концентрация на
енергия в място на лазерния източник. Това позволява
използването на лазерно заваряване за получаването на
заваръчни шевове с много високо качество. Сравними
концентрации се наблюдават и при електронен лъч, но
използването на заваряване с електронен лъч е възможна само във вакуум, което затруднява използването на
тази технология. Малкият размер на точката позволява да се получи тънък шев с високо качество, без да се
използват допълнителни материали за процеса на заваряване. Предимство на лазерното заваряване се явява
по-високата производителност в сравнение с други методи, което позволява използването в предприятия с
голям обем произвеждана продукция.
Важно предимство на лазерното заваряване с твърдотелни лазери се явява възможността много точно да се
дозира енергията, което позволява да се получат много
качествени съединения при производството на детайли
с малки размери.
При използването на мощни газови лазери се появява
възможност за получаване на големи дълбочини на разтопяване на материала при малка ширина на получения
шев. Това позволява да се намали зоната на топлинно
влияние и, съответно, да се намалят заваръчните деформации и възникващите в материала напрежения.
Важно предимство на лазерното заваряване е възможността за заваряване от разстояние. Лесното управление на лазерния лъч позволява да се осъществи заваряване в труднодостъпни, понякога не намиращи се в пределите на пряката видимост, места. Възможно е също
лазерно заваряване на няколко детайла от един лазер,
разделен на лъчи посредством призма. Като цяло областите на приложение на лазерното заваряване са многобройни. То се счита за подходящо освен за заваряване на
метални, така също и на пластмасови изделия.
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механични системи

Технически
пружини
Характеристики и якостни изчисления

П

од действието на приложеното натоварване пружините се
деформират, следвайки определена
закономерност. При пружините,
натоварени с осова сила F, деформацията (хода) s представлява
преместването на приложната
точка на силата, а при пружините, натоварени с усукващ момент
T, ъгълът на завъртане ϕ се отчита в градуси. За оценка на качествата на една пружина или система от свързани пружини се използва отношението между сила-
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та и предизвиканата от нея деформация. Характеристиката на
пружината представлява графичната зависимост на еластичната
сила от промяната на деформацията на пружината. На фиг. 1 са
показани три вида характеристики - линейна (кривата I) и нелинейни - прогресивна (II) и регресивна
(III). Най-често използваните в
практиката цилиндрични винтови
пружини и плоски пружини с постоянно сечение имат характеристики, близки до линейните. Чрез
промяна на средния диaметър на
пружината, диаметъра на телта
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(на навивките) или броя на навивките тази характеристика може
да се променя. Като цяло при увеличаване на d (диаметър на тела)
пружината става по-твърда (виж
фиг. 1), а при увеличаване на D (среден диаметър на пружината) или
на n (брой на работните навивки)
- пружината става по-мека.
Основен параметър на еластичните елементи, включително
и на техническите пружини, е
тяхната коравина. С този термин
се описва отношението на определено външно натоварване (осова
сила или въртящ момент) към де-
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II
I
III

Фиг. 1.

формацията (осова или ъглова),
предизвикана от това натоварване. Измерва се в N/mm или Nm/0.
Коравината е постоянна при пружините с линейна характеристика. При нелинейните характеристики коравината е променлива и
се дефинира в диференциален вид.
В машиностроителните конструкции винтовите пружините могат
да работят самостоятелно или като
елементи от системи от пружини,
понасящи общо натоварване. По този
начин за даденото натоварване може
да се постигне желана стойност на
деформацията, коравината или специална, например начупена или нелинейна, характеристика. Основните
начини за свързване на пружините в
системи са два - паралелно (с еднаква

116

или с различна дължина) и последователно,
като са възможни и
комбинации между
тези начини.
При деформирането на пружината се акумулира
потенциална деформационна енергия (на този принцип работят пружинните двигатели), но последната
не може да се отдаде изцяло обратно в механичната система. Загубите при един цикъл от натоварване и разтоварване на пружината определят нейната поглъщаща (демпферираща) способност,
която е от важно значение при
пружинните буфери и виброизолатори.
Дисковите пружини (наричат се
още тарелчати, Белвилиеви) се използват само при натисково натоварване, като имат сравнително
голяма коравина при малки осови
габарити. Обикновено работят в
пакет, монтирани върху цилиндрично стебло. Дисковете могат да
се комбинират или един върху друг
(с еднакви наклони), или един срещу друг (с противоположни накло-

ни). Пружините със съотношение
на дебелината на изходния материал към височината на диска 0,2
до 0,8 имат характеристика, която практически е линейна.

Якостно изчисляване на
пружините
Обикновено при монтиране в
съответния механизъм пружините се деформират предварително,
при което се създава една предварителна сила в пружината. Тази
сила е определен процент от максималната работна сила, която
възниква при работата на пружината и с която тя се изчислява
якостно. Граничното (пределно)
натоварване е онова, при което все
още няма допиране на съседните
навивки при пружините на натиск, или при което напрежението в материала на телта за пружините на опън не надхвърля границата на еластичността. Граничното (пределно) натоварване
се приема 15 до 20 % по-голямо от
максималната работна сила. В
детайлния чертеж на пружината
стойностите на силите и предизвиканите от тях деформации се
дават графично.
Изследванията са показали, че при
работа в материала на винтовите
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пружини действат нормални и тангенциални напрежения, но определящо
е тангенциалното напрежение на
усукване. Влиянието на останалите
напрежения, както и кривината на
навивките, се отчитат чрез коригиращи коефициенти.
Ефективността на приложението на материалите с по-висока
якост е свързана с намаляване на
концентрацията на напреженията и получаване на по-малки сечения на навивките. При избора на
материал за пружината е необходимо да се отчете обстоятелството, че масата на геометрично подобни пружини при дадено натоварване и еластична деформация е обратно пропорционална на допустимото напрежение на материала.
Листовите пружини се изчисляват като греди конзолни или на
две опори, подложени на огъване.
От известните зависимости се
определят необходимите размери

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

на сечението дебелина и широчина, като предварително се приеме
тяхното съотношение, или единият от тях - по конструктивни
съображения. Листовите пружини
с постоянно сечение имат линейна характеристика. Системите
от листови пружини (ресорите) на
тежките транспортни средства
се изработват от пакет листове
с различна дължина, като по този
начин профилът по дължина на
ресора се доближава до формата за
еднаква якост.
Якостните и деформационните
изчисления на дисковите пружини
са затруднени от сравнително
сложната картина на действащите в материала напрежения и,
съответно, сложните зависимости между натоварването, деформацията и геометричните параметри. За ориентировъчно изчисление на необходимата дебелина на
тарелката се използват приблизи-
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телни зависимости.
При пружини, които са натоварени с периодично променлива сила
с изменение на натоварването
между една минимална и една максимална стойности, напреженията в материала на пружината
също са променливи и тяхното
действие във времето води до поява на умора. В този случай е необходимо да се определи динамичният коефициент на сигурност по
тангенциални напрежения.
При съвпадане на честотата на
цикличното натоварване със собствената честота на масовата
система пружина-контактуващ с
нея детайл, настъпва резонанс, при
който работата на системата
става невъзможна. Нелинейната
характеристика на пружината
намалява опасността от резонансни колебания. Антирезонансната
проверка се прави по известните
зависимости на динамиката.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
5.7 öâåòåí òå÷íîêðèñòàëåí
äèñïëåé TFT LCD panel KWH057DF10-F02 îò FORMIKE

Îñíîâíè õàðàêòåðèñòèêè:

l Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò: 320x240 òî÷êè;
l Èíòåðôåéñ: Digital RGB (6bits/color) Data Transfer;
l Çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå: VCC min 3V max +3.6V;
l Úãúë íà íàáëþäåíèå: 6 oclock;
l Ðàçìåðè íà ìîäóëà: Ø 144 mm, Â 104.60 mm, Ä 14.5 mm;
l Ðàçìåðè íà èçîáðàæåíèåòî: øèðèíà 115.20 mm, âèñî÷èíà 86.40 mm;
l Ðàçìåðè íà òî÷êàòà: øèðèíà 120 um, âèñî÷èíà 360 um;
l Ïîäñâåòêà: ñâåòîäèîäíà, edge áÿëà ñâåòëèíà, 30 áðîÿ äèîäè;
l ×óâñòâèòåëåí íà äîïèð ïàíåë: äà;
l Ñúåäèíèòåë: 33 èçâîäà.

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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