www.tllmedia.bg

www.engineering-review.bg
áðîé 8, íîåìâðè 2013

®
.
öåíà 4 00 ëâ.

ISSN 1311-0470

www.comet.bg

2

ноември 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

За абонамент в Разпространение на печата
или Български пощи - каталожен номер 1364

ноември
2013

®

в броя:
4 Накратко
10 Интервю с Раманат

20 Индустриална

Рамакришна, изпълнителен
вицепрезидент
и главен технологичен
директор на Eaton

подемно-транспортна
техника
в България част II

30 Модули и интегрални
схеми за
М2М комуникации

12 Siemens България

организира посещение
за журналисти
на фабриката си в Правец

42 Контрол

на изолацията
в инсталации ниско
напрежение

14 Guehring представи

продуктови иновации за
интелигентно
производство

49 Автономно улично
осветление

14 Представителството на 52 Системи за
Бавария в България връчи
наградите си
за 2013 г.

проследимост
и маркиране
в производството

16 Акерман Електроник БГ и 65 Капилярен метод
Texas Instruments
организираха семинар
®

ISSN 1311-0470
Инженеринг ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа
ООД. Всички права запазени. Никаква част от текстовете и илюстрациите в това списание не може да бъде
препечатвана или копирана под каквато и да е форма без
писменото разрешение от страна на Издателя. Авторските права на графичното оформление и статиите
принадлежат на Издателя. Авторските права на използвания илюстративен материал принадлежат на Издателя или на съответните му собственици. Издателят
не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, платени статии. Правата на всички споменати търговски
марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и
т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

издава Ти Ел Ел Медиа ООД
Теодора Иванова
% (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg
Любен Георгиев
% (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

за безразрушителен
контрол

68 Изпарители.

Използвани конструкции
в хладилните
машини

73 Индустриални

бустерни (хидрофорни)
системи

77 Планетни

предавки
и редуктори

84 Бутални

компресори

91 Уплътняване на резби

редакционен екип
рекламeн отдел reklama@tllmedia.bg
финанси и администрация
editors@tllmedia.bg
Таня Терзиева
Стоянка Стоянова
Петя
Найденова % (02) 818 3810 0888 414 831
% (02) 818 3858
% (02) 818 3822 0885816541
0888 335 881
Мариета Кръстева % (02) 818 3820 0888 956 150
Петя Накова
tanya@tllmedia.bg
0889919256
Анна Николова % (02) 818 3811 0887 306 841
Дарена Мартинова
% (02) 8183842 0888 335 882
Мирена Русева % (02) 818 3812 0889 717 562
Пепа Лулова
Галина
Петкова % (02) 818 3815 0889 919 253
% (02) 8183816 0878 361 379
маркетинг
и разпространение
Евгения Вригазова % (02) 818 3814 0882 931 216
abonament@tllmedia.bg
Мирена Русева
Габриела Иванова % (02) 818 3813 0888 395 928
компютърен дизайн
m.russeva@tllmedia.bg
prepress@tllmedia.bg
% (02)8183812 0889717562
Иванка Янева
Емилия Христова
www.engineering-review.bg
% (02)8183848 0887662547
Теодора Бахарова
1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
Николай Илиев
тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800
Камелия Кирилова
% (02)8183841 0887543464
office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg
% (02) 818 3830

l

ноември 2013

3

накратко
БР Техника организира демонстрация на индустриални
инструменти BOSCH
На 20 ноември т. г. Бюро за Развитие Техника организира демонстрация
на професионални и индустриални инструменти с марката BOSCH, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. Събитието се проведе в магазина
на фирмата на бул. Кукленско шосе 57 в гр. Пловдив.
„Представихме специалната серия инструменти на BOSCH, предназначена за индустриално приложение, която е новост за българския пазар. На
демонстрацията присъстващите имаха възможност да се убедят във
възможностите на високочестотните и пневматични машини, създадени
да работят при високи натоварвания и непрекъснат цикъл. Специално внимание бе отделено на новите машини за обработка на тръби“, допълниха
от БР Техника.

Комет Електроникс ще дистрибутира SMT решенията на JUKI
Швейцарският производител на SMT оборудване Juki Automation Systems
разшири своята дистрибуторска мрежа в Европа с нови компании от България, Италия и Унгария. След като интегрира бизнеса на Sony EMCS, Juki
избра и досегашния български дистрибутор Комет Електроникс.
Всички продукти на JUKI ще бъдат продавани и обслужвани у нас от
Комет Електроникс, съобщиха от Juki Automation Systems, която наскоро бе
удостоена с престижната награда Global Technology Award в категорията
монтажни автомати за средни и големи серии на изложението productronica
в Мюнхен, Германия. Награденият SMT монтажен автомат RX-6 има модулна конструкция с LaserAlign модул за лазерно подравняване на компонентите и може да извършва монтаж със скорост от 42 000 компонента в час.
Предназначен е за монтаж на широк спектър компоненти - от ултраминиатюрни резистори до големи интегрални схеми и конекторни елементи,
допълниха производителите.

Амара Лайтинг дистрибутор на MechaTronix у нас
Наскоро Амара Лайтинг сключи договор за изключителни права и дистрибуция на продуктите на тайванската компания MechaTronix, съобщиха
от компанията. „MechaTronix Kaohsiung Co е основана 2007 г. и в момента
е един от лидерите в производството и разработката на алуминиеви
радиатори, профили и други аксесоари за мощни светодиоди. Компанията
предлага множество продукти, изработени по специална заявка на клиента. Радиаторите за мощни светодиоди са изработени от висококачествени и високотермопроводими алуминиеви сплави, които осигуряват максимално разсейване на топлината от минимална площ. Те са високоефективно решение за изработката и асемблирането на мощни светодиодни осветители. MechaTronix предлагат радиатори със специални отвори за лесно
монтиране на светодиоди Lustrous, Citizen, Bridgelux, Xicato, GE Lighting, Philips,
Vossloh Schwabe, ProLightOpto, Edison, Tridonic и Zhaga модули. Радиаторите
от серията Iceled Active Ultra са предназначени за охлаждане на мощни светодиоди с мощност до 200 W и светлинен поток до 20 000 lm“, допълниха
от Амара Лайтинг.
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накратко
Гемамекс предлага нова фамилия честотни регулатори на INVT
Гемамекс включи в своята оферта нова фамилия бюджетни честотни
регулатори Goodrive на INVT, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията.
„Фамилията се разделя на четири различни серии в зависимост от приложението: GD10 – общо приложение за малки мощности; GD100 – векторно
управление; GD200 – универсално приложение; GD300 – прецизно векторно
управление. Инверторите разполагат с вграден входен филтър и спирачен
модул“, допълниха от Гемамекс.

КАД Пойнт и Altium организираха семинар за проектиране на
електронни изделия
Съвместен семинар, част от европейското Altium Roadshow 2013, проведоха КАД Пойнт и Altium в хотел Вега, София. Лектори на семинара бяха
Марко Чуркович (Regional Sales Manager) и Дамиен Киршер (Field Application
Engineer) от екипа на Altium.
„Гостите на събитието имаха възможност да се запознаят с най-новите тенденции в проектирането на електронни изделия и възможностите
на новата версия Altium Designer 14 за проектиране на гъвкави печатни
платки, тримерни възможности и интерфейс с 3D механични CAD продукти, възможността за връзка с доставчици на електронни компоненти,
оптимизиране на процеса за генериране на данни за производството с Altium
Vаult и др.“, допълниха организаторите.

Полимета С откри нов магазин в София
Полимета С откри нов магазин на ул. Силистра 13 в столицата, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. В него клиентите могат да
видят малки металорежещи машини, инструменти за металообработка,
измервателни инструменти на Insize и Harris.
Освен с новия магазин, фирмата разполага с обширна складова база,
шоурум и сервизен център в София, както и шоурум във Велико Търново. В
тях са изложени металообработващи машини, системи и инструменти на
партньорите на Полимета С - DMG, DURMA, CBC, EURAM, MATRIX и други.

Икома представи две нови серии разходомери на Kral
Икома представи на българския пазар две нови серии разходомери на Kral
- OME Compact и ОМР, съобщиха от компанията. „Серията OME Compact
наследява качеството на познатата серия ОМЕ, като допълнително включва в себе си полезни функции като възможност за разпознаване на посоката на потока и неговата температура само с един интегриран към устройството сензор и клеморед, предлагащ улеснено подвързване към КИП“,
заявиха от Икома. „Серията разходомери ОМР е разработена за нуждите на
клиентите, работещи в различни области на индустрията, корабостоенето, както и за горивни системи за парокотелни инсталации, по принцип
нуждаещи се от механичната издръжливост на разходомерите от серия
OMG, съчетана с опростената технология на импулсното отчитане при
разходомерите от серия ОМЕ“, допълниха от Икома.
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накратко
Microchip представи развойната платформа MPLAB Harmony
Microchip Technology представи платформа за фърмуер на 32-битови
микроконтролери, ориентирана към независими производители. Тя е първата, която предлага възможности за лицензиране, препродажба и поддръжка
на софтуер, драйвери, библиотеки и RTOS както от Microchip, така и от
други компании. В момента Harmony включва предложения от Express Logic,
FreeRTOS, InterNiche, WITTENSTEIN High Integrity Systems и wolfSSL, като ще
бъдат добавени още. Това улеснява разработчиците в програмирането за
PIC32 микроконтролери, редуцират се бъговете, свързани с интеграция,
както и времето за достигане на продуктите до пазара.
„MPLAB Harmony е нов подход за софтуерна разработка, без аналог при
embedded системите. Никой друг не предлага гъвкава фърмуерна платформа, предоставяща на разработчиците поддръжка за толкова широк кръг от
изпитани, оперативно съвместими софтуерни инструменти“, коментира
Род Дрейк, директор на MCU32 отдела на Microchip. Базовата версия на
MPLAB Harmony вече е достъпна и се предлага безплатно. Първата версия
осигурява поддръжка за новата серия PIC32MZ, както и за сериите PIC32MX.
За следващата версия, която се очаква през март 2014 г., е планирана пълна
поддръжка на всички серии PIC32 микроконтролери.

ЛД представител на МАЕ Maschinen und Apparaten Goetzen у нас
След повече от 25 години немската компания МАЕ навлиза отново на
българския пазар, благодарение на партньорството си с фирма ЛД, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. "За нас е много радостно, че в
резултат на успешната си работа с фирмите SCHULER и LEIFELD Metal
Spinning привлякохме вниманието на фирма МАЕ, реномиран производител
на ръчни и автоматични преси за изправяне, преси за колооси, измервателни машини и хидравлични преси. През последните години фирма MAE се
утвърди като един от лидерите в производството на машини за изправяне на пространствени (обемни) детайли и като основен доставчик за
железниците в много държави. Иновативните решения са защитени с няколко патента в областта на специалната хидравлика, управлението и
стабилността (повтаряемостта) на процесите на изправяне. Надяваме се
машините да получат добър прием и на българския пазар и да заменят
старите машини“, допълниха от ЛД.

Automation Fair 2013 събра иноватори от цял свят
За 22-ри пореден път Rockwell Automation и нейната мрежа от партньори бяха домакини на едно от най-престижните събития в сферата на индустриалната автоматизация Automation Fair 2013. Форумът се проведе в
Хюстън на 13 и 14 ноември т. г. и привлече над 9700 специалисти от цял
свят. Събитието също отбеляза 110-та годишнина от основаването на
Allen-Bradley - марка за оборудване в автоматизацията на Rockwell Automation.
Основни теми на Automation Fair бяха интегрираното производство и
сигурността на системите за индустриален контрол. Присъстващите се
запознаха с новите технологии в областта, както и с ключови елементи от
прилагането на ефективна стратегия за сигурност. Акцент на форума бяха
16 образователни сесии за системата за процес контрол на Rockwell
Automation PlantPAx.

Мотто Инженеринг създаде нова дъщерна фирма
Мотто Инженеринг разширява дейността си чрез новата дъщерна фирма Motto Relay Systems, съобщиха от компанията. „Motto Relay Systems изготвя проекти първична и вторична комутация и изпитва и настройва
релейни защити на изводи ниско, средно и високо напрежение. Благодарение
на използваните висококачествени и надеждни прибори за изпитване и
софтуер за симулация постига максимална оптимизация на настройките
на релейните защити“, заявиха от Мотто Инженеринг. „Фирмата работи
с почти всички по-големи производители на цифрови релейни защити, в
това число Siemens, ABB, Areva, Alstom и др. Дейността включва конфигуриране и изпитване на следните релейни защити - максималнотокова, минимално- и максималнонапреженова, посочна токова, дистанционна и диференциална защита. Оптимално избраната и настроена релейна защита
намалява общото време, през което е прекъснато електроснабдяването на
потребителите и ограничава пораженията върху отделните съоръжения,
причинени от възникналата авария“, допълниха от Мотто Инженеринг.
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интервю

Иновацията е от решаващо
значение за растежа на
нашите клиенти
Раманат Рамакришна, изпълнителен вицепрезидент
и главен технологичен директор на Eaton,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Рамакришна, върху какво е
фокусирана изследователската
и развойна дейност на Eaton?

Като компания за управление на
захранването ние разработваме иновативни продукти и решения, за да
помогнем на нашите клиенти в безопасното, ефективно, надеждно и
устойчиво управление на електрическата, хидравлична и механична енергия, за да отговорят на най-взискателните изисквания за управление на
захранването. В Eaton извършваме
приложни изследвания в няколко ключови области: материалознание по
отношение на метални, неметални
и наноматериали; съвременни технологии за производство; механични,
хидростатични трансмисионни системи от следващо поколение; съвременни системи за въздушно управление за двигатели с вътрешно горене; мехатроника, силова електроника, електродъгова електротехника с
акцент върху сложни устройства за
защита на електрически вериги, системи за контрол, които включват
сензори, информационни технологии
и технологии за взимане на решения
за намаляване на потреблението на
електроенергия. Един от основните
пазарни сегменти, върху който се
концентрираме, са производителите
на оригинално машинно оборудване.
Този сегмент представлява значителна част от нашата инвестиционна активност, като се започне от
електрическите и се стигне до електрохидравличните технологии.
Съществува ли софтуерно решение за безпроблемна интеграция на електрическо захранване, хидравлични системи и т.
н., което е подходящо за всички?

Архитектурата е от огромно
значение. Нашето основно предизвикателство е да постигнем баланс
между проприетарните и отворените архитектури, така че да можем
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да работим заедно с нашите партньори и те да интегрират техните
решения просто и ефективно в нашата система. Освен това, ние доставяме някои продукти за употреба
на място, например SmartWire-DT. Но
това също е отворена платформа:
по отношение на MOEM и технологията SmartWire-DT ние имаме трима партньори, които предлагат собствените си решения под формата
на хардуер и ние разработихме архитектура с помощта, на която те
могат да свържат техните решения
с нашата система.
Може ли да дадете пример за
ползата от SmartWire-DT?

Мога да посоча реалното приложение на тази технология. В Германия ние разгърнахме решение, използвайки SmartWire-DT в завод за сортиране на картофи в Бавария. Системата беше комплексна и доста
голяма. Трябваше да бъдат свързани
250 двигателя за транспортни ленти, помпи, вентилатори и машини.
Доставчикът на решения първоначално проучи как може да свърже
тези устройства по конвенционалния начин. Стана ясно, че той трябва да положи километър кабели. С използването на SmartWire-DT и други
решения сложността беше намалена, а дължината на необходимите
кабели спадна до около 50 м. Тази
простота и „стегнатост„ на
свързаността и на комуникациите
намалиха общата сложност. Ползата от намалената сложност се
състои в по-ниските разходи. Инсталирането е по-бързо, времето за
въвеждане в експлоатация намалява.
Поддръжката също намалява, тъй
като сложността на цялата система спада. Това е добър пример как
нашите клиенти реално печелят от
нас, обединявайки всички тези технологии и на тази база получават
възможността да създадат едно
общо решение.

Какви иновации да очакваме от
Eaton в следващите години?

Една от основните области, в които сме се съсредоточили, е свързаността и разработването на решения, които използват толкова малко
енергия, колкото е възможно. Ние искаме да сме сигурни, че нашите устройства са напълно ефективни и могат да се свързват с минимални усилия. Важен приоритет са алгоритмите, получаването на информация. В
крайна сметка всеки може да събира
данни. Въпросът е какво прави, за да
генерира информация от тези данни
и да предприеме правилните действия. Точно това е ролята на алгоритмите за диагностика и прогнозиране, които ние използваме за минимизиране на консумацията на енергия
и увеличаване на времето на непрекъсната работа в рамките на цялата
система. Това продължава да бъде
една от основните ни области за
изследване и разработване — сега и в
бъдеще. Друга ключова област е подобряването на безопасността на
устройствата. Голяма част от нашата работа включва високи електрически и хидравлични мощности, които са „опаковани„ в много компактни корпуси и безопасността на хората и системите, които защитават
тези електрохидравлични системи, е
от първостепенно значение за всичко, което доставяме. Простотата,
когато става въпрос за инсталация,
също е важна. Ние сме убедени, че попростият хардуер и действия водят
до по-надеждна система.
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Siemens България
България организира
посещение за журналисти
на фабриката си в Правец

На 31 октомври т. г. Siemens
България и Представителството на
Бавария в България организираха посещение на фабриката за измервателна апаратура на Siemens в Правец. Презентации представиха Боряна Манолова, главен изпълнителен
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директор на Siemens България и Дечко Карагьозов, оперативен директор
на производствената база.
Боряна Манолова запозна присъстващите със стратегията и историята на компанията в глобален
мащаб, както и с дейността й в
България.
В производствената база в Правец
работят около 300 души, а останалите 200 служители са базирани в
София. Фабриката за измервателна
апаратура високо напрежение е официално открита през 2006 г. в Ботевград с инвестиция от 2,045 млн. евро.
В нея се произвеждат решения за изолация на активни части ВН, бобинирани тела, решения за изолация на
напреженови измервателни трансформатори, решения за окабеляване
на бобинирани тела и др. След разши-

ряване на дейността през 2011 г.
фабриката е преместена в Правец.
През 2012 г. в производството са
въведени Lean техники за управление Siemens Production System. През тази
година стартира инициативата за
намаляване на трудовите злополуки
Zero Harm Culture. Чрез обучения в малки групи до 20 души в нея са въвлечени
всички работници на компанията.
Академията на Siemens в България
подготвя служители на компанията
от цял свят. Освен техническа експертиза обучаващите се в нея придобиват комуникационни и лидерски
умения. От откриването на фабриката в Правец през 2006 г. досега
броят на работниците нараства
петкратно. През 2013 г. Siemens
отбелязва 135 години от своята
дейност в България.
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Guehring представи продуктови
иновации за интелигентно
производство
В унисон с мотото на тазгодишното световно изложение за металообработване EMO в Хановер, фирма Guehring представи водещи инструменти и продуктови иновации в
духа на интелигентното производство, съобщиха от Гюринг България.
„Сред акцентите в представянето
на Guehring бе PowerTap – универсален метчик за изготвяне на най-разпространените резби в почти всички видове материали (чугун, алуминий
или алуминиеви сплави, неръждаеми
стомани или обикновена стомана) и
RF 100 A – високопроизводителна
фреза за алуминий и алуминиеви сплави, която притежава екстремно
гладка повърхност благодарение на
новия метод на Гюринг за нанополиране.
Представено бе и спирално свредло RT 100 T ALU vario за дълбоко пробиване от VHM до 30xD, чиито спираловидни канали под ъгъл 30°/15°

осигуряват оптимална форма на режещите ръбове в предната част
(30°), както и ускоряване отвеждането на стружките в областта веднага след нея (15°). Интерес предизвика и синхронно регулиращият се
патронник при резбонарязване
GuehroSync, който обединява предимствата на хидравличните и синхронизиращи се патронници и компенсира оптимално отклоненията на машината. Guehring представи още HT
800 WP – система за пробиване със
сменяеми пластини, идеална за изготвяне на големи, максимално
прецизни отвори в различни материали“, заявиха от компанията.
„Посетителите на изложението
имаха възможност да се убедят в
предимствата на фрезовата глава
HPC – революция в технологията PKD
(поликристален диамант). Нейните
изключителни технически детайли
като елементи за отвеждане на

стружките, радиално изтичане на
охлаждащата течност и режещи
ръбове от PKD с възможност за 10кратно заточване, осигуряват голяма производителност и енергийна
ефективност при ниски инвестиционни разходи.
Сред останалите представени
новости бяха и изпитателен стенд
за оптимизиране системата за минимално охлаждане (MMS), високопроизводителни CFK фрези за обработка на композитни материали, райбер
HR 500 ЧУГУН за райбероване в сферографитен чугун GGG при максимална производителност“, допълниха от
Гюринг България.

Представителството на
на Бавария
в България връчи наградите си
за 2013 г.
За шести пореден път Баварското представителство в България
отличи с почетната награда – Баварския порцеланов лъв – предприятия,
които участват активно в развитието на икономическите отношения
между България и Бавария. Церемонията се състоя на 26 ноември т. г. в
Новотел София. Отличените компании бяха АЛС България и Алианц България Холдинг.
АЛС България получи приза в категория „Българско предприятие с
икономически контакти с Бавария„
от Н. Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Република Германия в България. Наградата бе връчена на Шон
Бош, изпълнителен директор на
предприятието.
Предприятието е една от младите фирми-производители в България.
Основана през 2011 г. като дъщерна
фирма на южноафриканската компания ALC (Automotive Leather Company),
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компанията е специализирана в областта на изработката на тапицерии
за автомобилни седалки за някои от
водещите автомобилни производители на световния пазар. Основен
клиент е BMW. Заводът се намира в
село Мусачево, община Елин Пелин, и
до момента е осигурил работни места за 800 души от региона, преди
всичко благодарение на постепенното и стабилно разрастване на производството. С това предприятието отговаря на основните критерии
за номинацията и присъждането на
наградата в тази категория. Социалната ангажираност на компанията
се изразява в осигуряването на работни места в региони извън столицата. Инвестицията в България
възлиза на 10 милиона евро с тенденция за значително увеличение благодарение на вече планираното построяване на две нови производствени
бази в периода 2014 - 2015 г. „Тенденцията за развитие се определя
основно от разширяването на дей-

ността чрез изпълнението на нови
поръчки за Mini, допълващи тясното,
съществуващо от 15 години партньорство на компанията с лидер в
автомобилостроенето като BMW.
Стабилното партньорството на
АЛС с компанията от Бавария стимулира същевременно и стабилното
развитие на българо-баварските икономически отношения“, коментираха
организаторите.
Наградата в категорията „Баварско предприятие с дейност в България“ се присъди на Алианц България
Холдинг.
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Акерман Електроник БГ и
Texas Instruments организираха
традиционния си семинар
О

т 6 до 8 ноември т. г. в хотел
Камелия, Пампорово се проведе тазгодишното издание на техническия
семинар, организиран съвместно от
фирма Акерман Електроник БГ и Texas
Instruments. Лектори на събитието
бяха Jozsef Matyko, регионален мениджър и Zsolt Molnar, Analog FAE от
Texas Instruments Incorporated; Томи
Маляков, изпълнителен директор на
Акерман Електроник БГ, както и Младен Иванов и Мартин Мартинов, приложни инженери в компанията.
„В рамките на програмата представихме новите продукти, развойни средства и безплатни софтуерни
симулатори, драйвери, библиотеки,
операционни системи и т. н. от няколко продуктови линии. Изборът ни
бе базиран на увереността, че те са
успешни от гледна точка на безспорно доказаното им качество и са с
широко приложение в разработките
на нашите клиенти“, споделиха организаторите.
Особено внимание бе отделено на
най-масово продаваната линия продукти Power Management. „Продуктовата линия на Texas Instruments в областта Power Management покрива практически целия диапазон от технически решения“, заявиха те. Основен фокус бе поставен върху DC/DC контролерите за индустриални приложения,
различните топологии и архитектури, техните предимства и недостатъци според товара, който трябва да захранват, и препоръки за избор
на най-подходяща за конкретното
приложение архитектура. "Това е от
решаващо значение предвид все потежките изисквания, които новите
стандарти налагат по отношениe на
ефективност и електромагнитна
съвместимост", коментираха от
Акерман Електроник БГ.
Сред представените линии беше и
Embedded Processing. "Отличителна
характеристика на портфолиото на
нашия основен партньор Texas
Instruments е наличието на пълната
гама микроконтролери и процесори",
разказаха от компанията организатор. "Все пак се спряхме на три основни фамилии. MSP430 – 16-битови
Ultra Low Power RISC микроконтролери, с огромно многообразие от Mixed
Signal периферии и изобилие от интерфейси. Подходящи за всякакви приложения - от батерийно захранвани
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сензори и устройства, измервателни
уреди, системи с RF комуникации и т.
н. Другата група беше TIVA C CORTEX-M4 базирани микроконтролери. Освен богат избор по отношение
на изчислителен ресурс, памет и аналогови и цифрови периферии и интерфейси, тя предлага и такива решения,
при които вграденият Ethernet контролер има и PHY (Physical Layer). SITARA
- ARM9 и CORTEX-M8/M9 базираните
Application процесори са на високо
ниво и ниски цени. Специфичното е,
че при фамилията SITARA освен RTOS
са напълно и лесно използваеми и операционни системи от висок клас като
Linux, Android, Windows CE и т. н. Освен това SITARA е оборудвана с копроцесор и притежава индустриални
интерфейси като Ethercat, Ethernet/IP,
Profibus, Profinet и други. Ключово послание към нашите клиенти, работещи в областта на индустриалните
приложения и устройства, бе политиката на Texas Instruments да гарантира производствен живот и поддръжка
за срок от минимум 10 години“, допълниха от Акерман.
Третата основна тема бе Wireless
Connectivity. "Напоследък сме свидетели на огромен интерес към RF комуникациите, за които Texas
Instruments предоставя най-комплексните и пълни решения. Поради огромния натрупан опит твърдим с
увереност, че нашите партньори
предоставят пълната гама решения
за различните технологии, стандарти и честоти", заявиха те.
Представени бяха също и допълнителните компоненти, които Акерман предлага за RF системите - батерии (от VARTA Microbatteries), антени (от PULSE Electronics), Balun фил-

три, кварцове, осцилатори и резонатори (от ABRACON) и т. н. В детайли лекторите се спряха на ZigBee,
Proprietary Sub-1 GHz и 2,4 GHz интегрални схеми (transceivers, transmitters,
receivers, analog Front-ends, System-onChips...), WiFi модулите CC3000MOD
и RFID/NFC схеми.
Поради интереса на аудиторията
и към други продуктови групи, бяха
разгледани и компоненти извън основните теми - драйвери за стъпкови мотори, Ethernet PHY layers, ClassD audio усилватели, серийни интерфейсни схеми, полеви транзистори,
операционни усилватели, АЦП-та и
ЦАП-ове.
„Традиционно ориентираме семинарите си към техническите развойни отдели на фирмите производители на електроника - хардуерни и софтуерни инженери“, разказаха организаторите. „Този път решихме да
посветим и две сесии на колегите си
от purchasing отделите. След като
устройството оживее и стигне до
производство, ние работим именно
с тях. Общото ни послание към двете аудитории беше, че много често
при избора на елементна база ние
можем да внесем допълнителен поглед, базиран на информацията, която имаме като дистрибутор. Това е
предпоставка за залагане в устройствата на елементи с дълъг производствен живот, кратък срок на
доставка и конкурентни цени. Нашата работа е, разбирайки тази специфична и налична само за дистрибуторите информация, да съдействаме с пълни сили, устройството да
бъде конкурентно и произвеждаемо.
Вярваме, че можем“, заявиха в заключение те.
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Зелени лазери за
PCB производството
Òàçè ãîäèíà TRUMPF ðàçøèðè ñâîÿòà ïðîäóêòîâà ãàìà îò êðàòêî è óëòðàêðàòêî-èìïóëñíè ëàçåðè, ïðåäíàçíà÷åíè çà îáðàáîòêà íà ìèêðîìàòåðèàëè, ñ øåñò íîâè èçòî÷íèêà ðàáîòåùè â ïèêîñåêóíäíèÿ îáõâàò.
Брилянтен дебют при студената
обработка

ите гъвкави структури, се използват в схемите на преносими устройства като смартфони и таблети.

Новата серия TruMicro 2000 предлага достъпен и привлекателен начин за микрообработка. Лазери с продължителност на импулса от само 20ps, доставят 10 µJ импулсна енергия и средна изходна мощност от 10W. С качество на лъча M2 по-малко от 1.3, те са подходящи за
разделяне и структуриране с висока точност. Така серията TruMicro 2000 е в състояние да отстрани тънки
слоеве фолио, изработени от полиамиди или други пластмаси, с най-малко 100nm дебелина. Всеки отделен пикосекунден импулс, от генерирането до доставянето, се следи и контролира чрез външен модулатор. В резултат,
изходната мощност и импулсната енергия се държат
точно в изискваните граници, независимо от външните
влияния. Взаимодействието между отделните звена за
контрол е патентовано и е известно в TRUMPF като
двойна обратна връзка. Тези малки и леки лазери се отличават също и със своята компактност и многобройни,
разнообразни опции за управление, което ги прави лесни
за интегриране в производствени линии. Вариации с инфрачервена или зелена дължина на вълната, дават на потребителя възможност за избор по отношение на способността за фокусиране и необходимите абсорбционни
свойства. TruMicro 2220 доказа качествата си при обработка на тънки, полиамидни филми на търговския панаир "Productronica 2013". Тези филми, благодарение на сво-

Нов работен рекорд за висока
продуктивност
В серията TruMicro 5000, TRUMPF разширява продуктовото си портфолио към по-висока средна производителност. Целта е постигане на оптимална производителност и рентабилност в промишленото производство.
Новият TruMicro 5080, в IR спектъра, увеличава мощността сред пикосекундните лазери, на повече от 150W средна изходна мощност. За пореден път се постига рекорд
сред индустриалните, ултракратко-импулсни лазери.

Честотно удвоената версия, новия TruMicro 5280 работещ в зеления спектър, също чупи 100W-вата бариера по
отношение на средна изходна мощност. Тази висока производителност се постига чрез два ултракратко-импулсни лазера с качество на лъча, характерно за TruMicro,
където M2 е по-малко от 1,3. Лазерите предлагат импулси по-малки от 10ps в период. Тези свойства определят
TruMicro 5080 и 5280 като подходящи за взискателни операции при производството на полупроводници и електроника. Най-новите приложения включват пробиване и рязане на чувствителни материали, като керамика, сапфир
и силициев карбид, както и пробиване на отвори в печатни платки. Тук ултракратко-импулсните лазери на серията TruMicro 5000 се възползват пълноценно от своите
силни страни. Използването на студена обработка, изключва образуването на микропукнатини в твърди, чупливи компоненти, независимо от високото темпо на производство, с честота на повторение до 800kHz. При про-
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платена публикация
изводството на печатни платки, съдържащи до 40 слоя,
тези машини постигат необходимата скорост, създавайки повече от хиляда 30-микрони отвора в секунда. Тези
отвори, облицовани с мед, съединяват проводящите писти през няколко нива. Това изисква максимална прецизност по отношение на мощността, енергията на импулса и качеството на лъча. Патентованата двойна обратна връзка прави всичко това възможно.

UV лазери, с дълъг живот, за
материали чувствителни към
температура
Своята световната премиера в Мюнхен получиха ултравиолетовите пикосекундни лазери - TruMicro 5350 и
TruMicro 5360. С работен живот над 10000 часа, те са на
пазара на висшата лига, в сравнение с UV лазерите в
индустриалната употреба. TRUMPF успя да направи
това, без използването на "micro mover", който да измества кристала. По този начин, всякакви резки промени в
положението и качеството на лъча, са изключени от
самото начало. Също така изключителна е средната
изходна мощност от 15W по време на импулсите, помалко от 10ps дълги. Импулсната енергия до 50 µJ, е също
изключителна. Това води до най-високата пикова, импулсна мощност на разположение за промишлени цели, при
343nm дължина на вълната. По отношение на качество
на лъча, UV системата се равнява на инфрачервените и
зелените версии, с M2 по-малко от 1,3.
Тази дължина на вълната прави фокусирането още поточно. Модели, съдържащи отвори от само десет микрона в диаметър проявяват изключително тясната
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зона на термично влияние и без издуване по ръба.
TruMicro 5350 и 5360 са отлични при набраздяване на
"low-k" диелектрици при производството на компютърни чипове. "Low-k" диелектриците направиха възможни
високите тактови нива в микропроцесорите, тъй като
предотвратяват появата на паразитни капацитети.
В допълнение, те защитават деликатните писти на
пластините. Тези материали обаче пречат при разкрояването им на отделни чипове. TRUMPF UV лазерите
премахват този слой, така бързо и прецизно, че пластината може да бъде разрязана безпроблемно. Техните
отлични, фокус и дължина на вълната, правят TruMicro
5350 и 5360 идеални за обработка на температурно-чувствителни материали, като например високоефективни, термопластични полимери и PET.
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Индустриална
подемно-транспортна
техника в България част II
В настоящия брой на Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, темата в рубрика Във фокус продължава с коментари на водещи компании, работещи в областта на подемно-транспортната техника, в които те споделят тенденциите в технологичното развитие на
сектора, бъдещите си инвестиционни планове и иновативни продукти.

Новост в подемнотранспортната техника
са електрокарите TCM
FB-X
С непрекъснатото нарастване на
стойността на земята и строителството все по-актуален става
въпросът за икономия на складова
площ и обем. Тази икономия може да
се осъществи по няколко начина. Единият е увеличаване на височината на
складиране, прилаган най-често при
новостроящи се складове. Когато
трябва да използват съществуващи
складови помещения и конвенционални складови машини (електрокари,
щабел кранове), редица фирми прибягват до използване на подвижни (движещи се) стелажи.
АПЕКС СЕРВИЗ е българска компания, която предлага на своите клиенти 14 вида стелажно оборудване и
складови системи. Складовите системи, металните стелажи и конструкции, стелажното оборудване,
предлагани от компанията, са произведени от фирма AR (Испания). Стелажните системи позволяват складирането на отделните стокови
единици да бъде извършвано на принципите FIFO и LIFO в зависимост от
необходимия стокооборот. Стелажите за палетизирани товари са над 7
вида и са подходящи за складиране
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както на хомогенни, така и на разнородни стокови единици.
Характерна тенденция в развитието на складовото стопанство и
особено на високостелажните складове в сферата на търговията и
материлано-техническото снабдяване е тяхното по-нататъшно уедряване, автоматизиране и териториалното им обособяване до населените и промишлените центрове и
многобройните потребители.
Металните стелажи за непалетизирани товари са от продуктова
категория Picking. Новост в подемно-транспортната техника са електрокарите TCM FB-X - стандартно
оборудвани с персонализиращ дисплей за личен достъп на до 5 оператора. Тази опция позволява ограничения
на скоростта, височината и показва
разположението на задните гуми в
момент на изнасяне. Машините са с
висока производителност и скорост
на вдигане 75 см/сек. Тези параметри правят серията FB-X годна да
продължи да работи, когато другите повдигачи вече ще бъдат в станцията за зареждане. Снабдени са с
асинхронни двигатели, които спомагат за намаляване на ъгъла на завиване в работния коридор. Допълнително предимство е възможността
за работа при ниски температури

(до -35 °C), което ги прави много
подходящи за работа в хладилни бази.
Фирма АПЕКС СЕРВИЗ е изключителен представител за България на
CROWN-USA-MATERIAL HANDLING –
специализирана в производството на
електроповдигачи и търговия с тях.
Фирмата предлага технологии, стоящи на гребена на вълната в каростроенето. Хибридни мотокари, роботизирани и полуроботизирани системи за складиране, изпозващи Li-Ion батерии, гел батерии и др. Тенденция е
и все по-голямото обезопасяване на
водачите, а във връзка и с все по-нарастващата себестойност на товарите – разработване на софистицирани системи за блокировка и антипреобръщащи системи, пазещи стоката и складовото оборудване.
Нова тенденция е и пълната приспособяемост и гъвкавост на работното място на оператора - настройваща се кормилна колона, подлакът-
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ници и седалка. Новост е и изцяло суспендираните амортизационни седалки със система MOVE_SEAT_SWIVLE,
извиваща седалката на оператора на 30°.
Новост е и системата FLEXBACK, поддържаща тялото на оператора в изправено положение и намаляваща
болките в гърба му. Новост е и появяването на облегалка за глава на седалката на оператора, както и системата за диагностика и достъп до борд-компютрите на високоповдигачите и карите Access 123.

АПЕКС СЕРВИЗ

Предлагаме нова серия мотокари с
проходимост при неравни и горски
терени
Балканкар Рекорд е фирма с над 60 години опит в
проектирането и изработването на техника за вътрешнозаводски транспорт, в частност мото- и електрокари; електроплатформи. Известността на името в много страни по света е едно предимство при продажбата
на изделията ни, но в някои случаи е и минус, тъй като
недобросъвестни търговци представят фалшификати на
нашите продукти и заблуждават клиентите си за произхода им. Тази практика постепенно намаля, но негативните последствия от нея все още не са преодоляни.
Друго предимство на нашите изделия е, че още в
процеса на проектиране са съобразени с най-актуалните
изисквания и тенденциите за промени в областта на
екологията, ергономията, енергоефективността и безопасност на работния персонал, което предпазва кли-

ентите ни от честа подмяна на оборудването заради
законови промени и на практика им спестява последващи разходи. Като прибавим към това и ниските разходи
за обслужване и енергия за отработен час, ефективността при покупка на наша техника се увеличава.
Новост в нашите изделия е пускането в производство
на серия мотокари (4х4) с проходимост при неравни и
горски терени. Досегашните мотокари в този клас бяха
с ограничено приложение, тъй като работеха безпроблемно при неравни настилки, но в труднопроходими и
пресечени местности тяхното приложение е ограничено. Тази гама е подходяща за горски стопанства, предприятия, добиващи инертни материали и военни поделения, извършващи товаро-разтоварни дейности на местности, в които стaндартните кари са безпомощни.

Петър Петров, Балканкар Рекорд
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"EPKar" гарантира здравина и
надеждност, съчетана с
прецизността на съвременната силова
електроника
Творческият труд е своего рода стремеж за изява,
при която целта не са парите, а признанието. Смисълът
на живота е в малката тухличка, която ако си дарен с
това щастие, можеш да вградиш в световното мирознание. Ето затова си позволявам да ви опиша нашия принос. За да имате повече спокойствие, свободно време,
време за размисъл, творчество и щастие, да осмисляте
живота с нещо полезно за другите, направихме така, че
да не мислите за акумулаторите си. Тези акумулатори,
които все повече завладяват живота ни: в автомобили,
електрокари, електромобили, компютри, UPS-и, GSM-и,
часовници, играчки, битови и медицински уреди - в пъти
повече, отколкото сме ние хората.
В случая става въпрос за транспортната техника –
много-много акумулатори – крехки души, които изискват
внимание и време. Затова и наше мото е: Вие да си
почивате, а ние да поемем грижата за батериите ви.

За 15 години доказахме, че го правим добре. Ще кажете: "думи, рекламни трикове". Ние обаче сме готови на
сравнение с кое да е друго зарядно, тъй като сме убедени, че нашите продукти нямат конкуренция.
Каква е тайната ни? В техниката има постулати,
против които никой не се изправя. Ние обаче го направихме: адаптивен знакопроменлив ток за заряд, импулси
над 3 пъти над допустимите, заряд за 45 минути, динамичен хистерезис, корелационно екстремална система
за регулиране на зарядния процес... все забранени досега
похвати в заряда на акумулатори, които обаче работят!
Това е част от ключовите предимства на произвежданите от нас устройства "EPKar" и "Accutonic", с които
сме популярни и конкурентни.
Актуално във времената на криза е и новият дух,
който вдъхваме на добрите стари зарядни от времето
на Балканкар. Произведените преди 20–30 години трансформаторни токоизправители с ново съвременно управление от "EPKar" съчетават доказаната здравина и надеждност с прецизността и пълната автоматизация на
съвременната силова електроника. С двойно по-ниска
цена, печелят всички и най-вече природата ни.
Да, вашите мечти сега са нашите идеи за бъдещето.
Това е мисията ни - да ги чуем, осмислим, обобщим и
реализираме в нашата работилница за мечти. Потърсе-
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те ни, споделете и заедно да правим бъдещето в нашата област – зарядни за подемно-транспортната техника. Да не забравяме, че още ни помнят като най-големите в света производители на кари.

инж. Неделчо Деветаков,
ВК Конверт

JUNGHEINRICH предлага
специализирани машини от класа APM
В световен мащаб, както и в България, цените на строителството и цената на земята растат, което предполага по-големи инвестиции за бизнеса. Разрастването
на интернет търговията и възникването на огромен
брой малки и големи интернет магазини и доставчици,
както и възможността чрез интернет канала все поголям брой малки и големи производители директно да
достигат потребителите, води до преформулирането
на приоритетите по отношение на логистиката и досега съществуващите дистрибуционни и складови практики. Налага се ориентиране към създаване на собствени високоефективни складове с оптимална площ, без да
е необходимо аутсорсването на тази дейност на външен
доставчик. В същото време икономическата криза все
още не е отминала и всички компании се стремят да
работят, но с по-ниски бюджети, като понякога се лишават дори от човешки ресурси, когато могат да бъдат
заменени от специализирани машини. Тези условия налагат все по-често да се строят оптимизирани и многофункционални складове с по-малки разгърнати площи, но
с по-голяма височина и по-тесни коридори между стела-
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Машина от серията VNA

жите, за да се използва максимално мястото, в което
до всяко пале и по всяко време има директен достъп, за
да могат от него да се пикират и в последствие да се
комисионират отделни единици. По този начин целият
склад или определени редове и във височина от него
могат да се превърнат в пикираща и комисионна зона, а
не само тази, която е отделена на първите редове или
обусловена специално на земята. Не всяка подемно-транспортна техника е подготвена за този вид предизвикателства. JUNGHEINRICH е сред компаниите, които отчитат динамиката в изискванията на пазара, инвестират 50 - 100 млн. евро годишно в развойна дейност и
иновации, стремят се да предлагат логистични решения и машини според специфичните нужди на клиента.
Немският производител предлага на пазара високостелажни VNA, комбинирани машини с RFID навигация и подова топология, които могат да работят в тесни коридори, машини с повдигаща се кабина, от която водачът
може да комисионира от всяко пале в склада по хоризонтала и вертикала, както може и да работи с цели палетоединици, което допълнително улеснява и подобрява
ефективността, като дава възможност за вдигане на
продукти избирателно, без да се налага местене на цяло
пале до зоната на пикиране и комисиониране и след това
да се връща обратно на мястото.
Във връзка с тенденциите и изискванията на пазара
на подемно-транспортната техника немският производител JUNGHEINRICH предлага специализирани машини
от класа APM (Auto Pallet Mover), проектирани да изпълняват роботизирано-автоматично и многократно повтарящи се задачи по определен маршрут и координати AGV
(Automated Guided Vehicle). Могат да работят абсолютно самостоятелно като роботи (управлявани от революционна технология с точност до милиметри), а при
нужда и като ръчно управляеми конвенционални повдигачи с водач. Тази технология позволява директна връзка
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ролково или интерфреквентно водене и възможност за
навигационно управление, според топологията на логистичната среда чрез RFID са решението, което
JUNGHEINRICH предлага в областта „работа в тесни
коридори с ширина от 1460 до 1950 мм“.

Валери Петрунов, търговски и
маркетингов директор, ГОТИ–ЮНГХАЙНРИХ
за България, Албания и Косово

Метсо Минералс предлага
висококачествени аксесоари за
транспортьори
Нашето мото е „Надеждност при транспортиране“.
Това означава, че ние разработваме и произвеждаме
конвейерни компоненти и аксесоари, които чрез високото си качество и надеждност гарантират транспортните операции на нашите клиенти.
Метсо аксесоарите за транспортьори намаляват
необходимостта от поддръжка, подобряват работната
среда и намаляват разходите. Нашите продукти разполагат с опростен дизайн, който ги прави по-ефективни,
здрави и лесни за поддръжка.
Машина от клас APM

през интерфейс към индивидуалния WMS на клиента,
което от своя страна ускорява и автоматизира процесите в логистиката, повишава ефективността. Серията тристранни VNA комисиониращи високоповдигачи
EKX с вдигаща се кабина на водача, въртящи се вилици,

На снимката са илюстрирани различни аксесоари за
транспортьори, които компанията предлага: 1. Чистачи за ленти на опъващия барабан; 2. Механизъм, предпазващ връщането на лентата; 3. Чистач с волфрам-карбидно острие; 4. Покриваща система за транспортьори; 5. Почистващ механизъм на долния клон; 6. Уплътняваща система в зоната на захранване; 7. Удароустойчиви греди, поемащи удара за зоната на захранване; 8. Облицовки на барабани и ролки; 9. Центриращи механизми.

Ангел Попов, Метсо Минералс

Разработваме нови изделия с поголеми товароподемности и
подобрени технически
характеристики
Подемкран полага много усилия, за да е в крак със съвременните тенденции в краностроенето. Едно от найбързо развиващите се направления е електронизацията
и автоматизацията на процесите при работа на повдигателните механизми.
Честотните управления, спомагащи за плавната работа на механизмите, радиоуправлението, съвременни
захранвания тип "касета" са вече стандартно оборудване за нашите продукти.
Олекотяването на изделията, без да нарушава техните технически характеристики, е друга цел на производителите на подемна техника. За последните 5 години
успяхме да намалим с 15% теглото на изделията.
Разбира се, определящо за бъдещето на една фирма е
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във фокус
кадри с водещи световни производители на подемна
техника.
Трите най-важни цели, които искаме да постигнем в
средносрочен план, са оптимизация на производството
чрез максимално използване възможностите на новозакупените машини и усъвършенстване на технологиите,
пускане в серийно производство на ново поколение продукти, по чието развитие работим от около година и
сме почти на финала.

развитието на нови продукти. Подемкран влага много
усилия, за да бъде конкурентен на световните пазари.
Разработват се нови изделия както с по-големи товароподемности, така и с подобрени технически характеристики.
Нека не забравяме, че за да може всичко това да се
случва, е необходимо да се работи с хората – най-ценният ресурс на нашата фирма. Разработихме стажантска
програма за млади инженери, организираме размяна на
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Телфери MTL - оптимизирано решение за големи
височини на подем
Сред приоритетите ни е да предложим на клиентите ценово оптимизирано решение за височина на подема до 56 м (и нагоре). Подемкран разработва и тежки
индустриални кранове с товароподем до 200 тона съвместно с германски конструктори.
И не на последно място, стараем се да наложим трайно Подемкран като най-голям производител на индустриални кранове на Балканския полуостров. По отношение на
последната цел ежедневно доказваме на нашите клиенти, че не предлагаме просто кран, а цялостно обслужване
– от разработването на проекта с цел намиране на найизгодното за клиента решение, през производството,
монтажа и следпродажбеното обслужване. Големият брой
на успешно приключили нови проекти, както и повторните проекти с наши стари клиенти, чието доверие сме
спечелили, показват, че сме на прав път.

Александър Георгиев, търговски директор
Индустриални кранове, Подемкран
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Новата линия е от ключово
ключово значение
значение за
реализирането на стратегическите ни цели
АДД България, пред сп. Инженеринг ревю
АДД България има богат
опит във внедряването и
интеграцията на системи
за дистанционно отчитане
и управление на
енергоресурси. Представете
накратко приоритетите в
дейността Ви.
АДД България се е доказала като динамична и модерна компания в сферата на
внедряването и поддържането на интелигентни системи за дистанционно отчитане и управление на енергоресурси. Предлагаме продукти и услуги за електроразпределителни, газови и ютилити компании,
ВиК дружества и топлофикации, както и
решения за общините - например управление на уличното осветление.
Основната ни стратегия за растеж
е заемане на позиции на външни пазари
на принципа на дистрибуторски партньорства с местни представители. За
тази цел АДД България се трансформира от търговско в производствено предприятие с изцяло затворен цикъл на производство на хардуерните компоненти,
част от интелигентните системи, които компанията внедрява и поддържа. В
заключение, АДД България е една от малкото компании у нас, които създават завършен високотехнологичен продукт
както софтуер, така и хардуер, включително и прилежащата му поддръжка.

Компанията е насочена към
заемането на пазарни
позиции навън. Доколко
машините, доставени от
DJK Europe, ще съдействат
за Вашата успешна
реализация?
Доставената от DJK Europe линия за
насищане на печатни платки се състои
от последен модел машини: автоматична машина за подаване на печатни
платки от EUNIL Co; принтер за нанасяне на спойващата паста, модел NMEJPIA от Panasonic Factory Solutions; високоскоростен автомат за насищане на
печатни платки тип А-2: високоскорос-
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тна глава, модел NO-EJM5B, от
Panasonic Factory Solutions; универсален
автомат за насищане на печатни платки тип B-0: мултифункционална глава,
модел NO-EJM5B, от Panasonic Factory
Solutions; MR 933 + e my Reflow System
lead free пещ за спояване от Vitronics
Soltec; Marantz машина за автоматичен
визуален контрол на платки, модел
iSpector HDL 650L C от Marantz; инспекционен конвейер от EUNIL Co; свързващ
конвейер за печатни платки от EUNIL
Co; автоматична машина за разтоварване на печатни платки, EUNIL Co.

рит избор, която АДД България проведе през т. г., и на която DJK Europe се
класира на първо място. Tърсехме комплексно решение на нуждите си, поради това бе необходимо интегрирането
на машини от няколко производители
в цялостна завършена линия за насищане на електронни компоненти. Освен
това за нас беше важно инсталацията
и следпродажбения сервиз и поддръжка
да се поемат от един доставчик, за да
имаме ясни отношения и отговорности един към друг. DJK Europe беше компанията, която отговаряше на това
наше изискване, както и на техническите спецификации в процедурата.

Какво Ви привлече в DJK
Europe като партньор?
Планирате ли реализирането
на съвместни проекти с
тях и в бъдеще?

Особено се гордеем с машината за
автоматичен визуален контрол, която:
инспектира компоненти; гъвкави класификации и сценарии за отчтиане; печатни платки в среден и XXL размери;
многоцветно 3-ъглово осветяване с коаксиален линеен източник; профил на
осветлението и менискуса; линеен източник DOAL с телецентрични лещи с
висока резолюция; синтетично изображение и спектрален анализ, ограничение на сивия градиент; тройно използване на страничната камера; режим на
прототип за първата инспекция; компактен цялостен дизайн.
Линията е от ключово значение за
реализирането на стратегическите цели на АДД България поради 3 основни
причини: капацитет; максимална оптимизация на обслужващ персонал; качество. SMT асемблиращата линия е
пригодена за малък обем, но високо миксирано производство, както и за среден
обхват обем за масова продукция. С такъв план SMT линията може да произвежда широка гама продукти.

DJK Еurope бе избрана след съответната процедура за избор на изпълнител
с отркит избор. Това, което ни привлече в тях, за да им изпратим запитване
за оферта, е дългогодишният им опит
в тази сфера. Тази компания е известна с успешно завършените проекти на
територията на Европа. Прибавяме и
факта, че са представители на компании като Panasonic и Eunil, които са с
традиции в производството на SMD линии. Ето защо не се учувдаме, че DJK
Еurope оглави класацията.
Доволни сме от представянето на
компанията - изпълниха целия проект
по план, обучението, което проведоха
на екипа ни, беше направено от специалисти на високо ниво. Сега сме спокойни, тъй като знаем, че можем да разчитаме на тях при възникване на въпрос или проблем. Те вече доказаха добрата си организация и навременна реакция при подобна ситуация.
В бъдеще ако имаме проект, свързан
с SMD линията, със сигурност първия
партньор, към който ще се обърнем, ще
бъде DJK Europe. Такъв един проект би
бил разширяването с машина спойкавълна, каквато в момента нямаме.

От т. г. компанията е на
пазара и като производител.
Какви бяха мотивите Ви да
се спрете на оборудване от
продуктовата листа на DJK
Europe?
Линията за насищане на електронни платки с елементи е част от процедура за избор на изпълнител с отк-
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Модули и
интегрални схеми
за М2М комуникации
С

Стефан Куцаров

ъществуващите повече от половин век автоматизирани системи
за контрол и управление използват
различен вид електрически връзки
между свои обекти, а непрекъснатото усложняване и усъвършенстване
на системите доведе до появата в
средата на 90-те години на миналия
век на М2М комуникациите. По принцип те могат да са жични или безжични, но с много по-голямо приложение са вторите и то частта им,
ползваща електромагнитни вълни.
Английският термин Machine-toMachine Communications (M2M
Communications) означава, че се установяват двупосочни връзки не
само между индустриални и други
машини, но и между сензори, прибори и устройства с възприето тук
общо наименование обекти. Сведения за тези комуникации са дадени в
статията "М2М комуникации", публикувана в бр. 6/2013 г., на сп. Инженеринг ревю. Идеята за работата им е осъществяването на връзки
между обектите по аналогичен начин на човешкото общуване в Интернет. Това е причината за използването и на термина Internet of
Things, IoT (в превод Интернет за
обекти). Практическата реализация
изисква добавяне в свързваните
обекти на подходящи сензори, интегрални схеми (ИС) и модули заедно с необходимия специализиран софтуер. За нивото на развитие на
М2М комуникациите е достатъчно
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Фиг. 1.

да се спомене, че през 2013 г. броят
на свързаните чрез тях обекти (около 5 милиарда) за пръв път надхвърли броя на хората, ползващи
Интернет. Прогнозите за развитието им варират, но всеобщо е мнението, че то ще е бързо. През 2012
г. в световен мащаб са продадени
обекти с М2М комуникационни
възможности за 4 млрд. USD, очаква се през 2016 г. Сумата да достигне 16 милиарда, а през 2020 г.
над 80% от намиращите се в експлоатация обекти (около 200 милиарда) да осъществяват M2M комуникации.

Същност на М2М
комуникациите
Връзка на два обекта. Най-простото свързване е дадено на фиг. 1,
като масово използваният случай е
единият от обектите да събира необходимите данни и ги предава на
другия, където те се обработват,
записват и визуализират. В Обект
1 с Si са означени приборите за събиране на данни, които в общия случай представляват сензори за из-

мерване на произволни физични величини, а в зависимост от приложението могат да регистрират броя
на преминаващи детайли по производствена линия, на автомобили, да
отчитат произведена или консумирана електроенергия, да измерват
осветеност за включване и изключване на лампи и др. Получените аналогови сигнали се преобразуват в
цифрови от аналогово-цифрови преобразуватели ADCi, обработват се
от микроконтролера uC, и постъпват в комуникационния блок
Comm. Той съдържа приемопредавател за осъществяване на връзка по
LAN. Както бе отбелязано, обикновено тя е безжична, при което
Comm съдържа и антена, но могат
да се използват и проводникови
мрежи (напр. ISDN и DSL). Връзката
между двата обекта може да се осъществи чрез електрическата мрежа (Powerline Communications).
С аналогичен блок данните се приемат в Обект 2, обработват се от
uC и се подават на блока за регистриране DR. Двупосочните връзки в
схемата са за предаване на данни

ноември 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2013

31

електроника

Фиг. 2.

(обикновено управляващи сигнали или
заявка за повторение на предаването) от uC на Обект 2 към този на
Обект 1, което е причината Comm
да съдържат приемопредаватели.
Свързаните с прекъснати линии блокове в Обект 1 се поставят само в
някои случаи за задействане на изпълнителни механизми чрез Act или/
и за визуализация на данните чрез
Display. От всички блокове на фиг. 1
само Comm и uC могат да са специфични за М2М комуникациите, без
това да е задължително, докато останалите са съществуващите в
други приложения.
Свързване на множество обекти. Този масово използван случай е
не само за обмен на данни с голям
брой обекти, но и когато те са разположени на произволно разстояние
един от друг. Ползват се съответстващите комуникационни мрежи с
помощта на М2М системи от високо ниво (High-Level M2M System) с йерархичната структура на фиг. 2.
Данните от n-те обекта Oi, всеки
с блоковете на Обект 1 от фиг. 1, се
обменят чрез събирателния възел
(Aggregation Point) AP1 и локалната
мрежа LAN1 с маршрутизатора
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Gateway. Аналогичният процес е и за
другата група от k обекта, възелът
АР2 и LAN2, като броят на групите
може и да е по-голям. Самият маршрутизатор, специално разработен за
М2М комуникации, не само събира и
обработва данните от отделните
АР, но и управлява работата им.
Използва се при разположени на неголямо разстояние от него и помежду им обекти и когато те са със
сравнително ниска цена и малка постояннотокова консумация. Мрежите LAN работят със сравнително
прости протоколи за безжични
връзки като IEEE802.11 и IEEE802.15,
но могат да се ползват и комуникации по електрическата мрежа.
Освен показаните връзки не са
редки случаите на необходимост от
използване на множество свързани
помежду си маршрутизатори, както
и известната разпределена мрежова
архитектура (Peer-to-Peer) P2P. Тя е
показана с прекъсната линия на фиг.
2, като връзката на всеки от маршрутизаторите с „неговите“ обекти
се осъществява с персонални мрежи
PAN, които може да са Zigbee, WiFi
или Bluetooth. Съществена особеност
на тази разновидност е възможнос-

тта за визуализация на данните от
всеки обект и неговото управление
чрез блока Contr.
С MobOp (от Mobile Operator
System Interface) е отбелязан М2М
сървърът, свързан с маршрутизаторите чрез широколентова мрежа
WAN, която освен клетъчна безжична може да е проводникова. Използват се и обекти, свързани непосредствено със сървъра отново чрез
WAN. От своя страна, чрез съществуващите комуникационни мрежи
сървърът може да се свързва с друг
или други, включително с ползване на
„облачна“ технология (Cloud на фиг.
2), т. е. М2М комуникациите ползват
всички възможности на световната
мрежа. Добър пример за това е софтуерът AirVantage на Sierra Wireless
за двупосочна връзка на обекти (напр.
транспортни средства) с централен
офис. Той е разработен специално за
cloud връзки на М2М системи, като
позволява формиране на структурата им, контрол на работата и конфигуриране. Същността на действието му е събиране на данни от произволен брой обекти и предаването
им чрез произволен мрежов оператор.
Специфични особености. Първата е необходимостта от практически едновременен достъп до сървъра
на данните от голям брой обекти например охранителни системи, отчитане на показанията на електромери и в здравеопазването за контрол на пациенти. Това може да наложи промени и подобрения в устройствата на мрежата, в адресирането и в протоколите за работата й.
Пример за последното е въвеждането на команда за автоматично повтаряне на предадените данни
(Automatic Repeat Request) ARQ и оформянето им като пакети (Frame
Structure). Твърде често последните
трябва да са достатъчно малки
(Small Burst Transmission). Важно е осигуряването на достатъчно голяма
надеждност на предаваните данни
независимо от вида на установената връзка (например от движеща се
кола в планински терен). Съществено е и гарантирането на защитата
на данните, например при контрол
на състоянието на пациенти и на
банкови операции. Не по-малко важна
е и защитата на специфични обек-
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Фиг. 3.

ти, например банкомати, от опит
за посегателство. Всичко това може
да наложи използването на по-сложни технически средства и/или програмни защити. Следваща особеност
е организацията на обмена на данни
(трафика), което изисква промени в
програмното осигуряване. Той може
да се извършва в предварително определени интервали от време (TimeControlled Traffic), да осигурява определено време на изчакване между
предаването и приемането от обекта (Time-Tolerant Traffic), както и еднопосочно предаване (One-Way Traffic).
Друга особеност е въвеждането на
приоритети в предаваните данни,
което също може да наложи споменатите промени.
Немалка част от обектите се
захранват с батерии или необходимата им енергия се получава например от околната топлина или вибрации. В тези случаи е задължителна
малката постояннотокова консумация, един от начините за чието осигуряване е изпращане на команди за
преминаване в режим „Очакване“
(Sleep Mode). Към това се прибавя и
изискването самите обекти да консумират колкото е възможно по-малка енергия. Немалка част от обектите с М2М комуникации са стационарни (измервателни прибори, касови
апарати), което позволява опростяване на функционирането им с основен ефект отново намаляване на
консумацията. Не по-малко важно е,
че съществуват приложения, например споменатият контрол на болни,
където е необходимо минимално време за достъп до обекта и за предаване на данните от него (Extremely Low
Latency).
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Работата на М2М комуникациите в съответствие с фиг. 2 може
да изисква връзки с географски области, където се ползват различни честотни обхвати и това трябва да
се взима предвид при избора на маршрутизатор. Оптимално решение е
той да съдържа модем за обхватите на GSM, универсалната телекомуникационна система UMTS, комбинирана с протокола HSDPA и означение UMTS/HSPA и Long Term
Evolution (LTE), известна още като
4G LTE. Също полезна може да е и
системата за спътникови връзки
GNSS.
Специфична и важна особеност е
необходимата честотна лента за
осъществяване на телекомуникациите. Значителна част от обектите
(не по-малко от 70%), например със
сензори за контрол на физически параметри, изпращат сравнително
рядко данни с малък обем (например
до 1 Mb месечно), нуждаят се съответно от тясна честотна лента и
позволяват връзките да се осъществяват чрез системата за пакетна радиовръзка за общо ползване
GPRS или чрез варианта 2G на GSM.
За предаване на изображения с неголяма разрешаваща способност (системи за видеонаблюдение) е необходима по-широка честотна лента и
може да се използва UMTS/HSPA,
докато в системите за наблюдение
на болни е подходяща широколентовата LTE. Тези съображения са важни
при избора на модема в блока Comm
на фиг. 1, но трябва да се вземат
предвид и прогнозите за развитието на М2М комуникациите през следващите години заедно с възможностите за надграждане на модемите.

Интегрални схеми
Представляват приемопредаватели (Transceiver) за осъществяване
на безжични връзки в нелицензирани
обхвати и съответно възможност
за използване в М2М комуникациите,
като участват в реализацията на
блока Comm на фиг. 1.
Производителят Qualcomm
Atheros предлага AR4100, която реално представлява система в корпус
на ИС (System-In-Package, SIP) и е
предвидена за създадения през 2009
г. протокол IEEE 802.11n за обхватите 2,4 и 5 GHz с максимална честота на обмен на данни 300 Mbps и
типично разстояние на връзките в
сграда и на открито съответно до
70 m и до 250 m. Структурата й е
показана на фиг. 3, а предаването и
приемането се осъществяват в обхвата 2.412-2.484 GHz с външна 50омова антена. В режим на предаване блокът EPA, Balun, T/R Switch осигурява типична изходна мощност 19
dBm (приблизително 80 mW), а при
приемане мощността, постъпваща
от антената, трябва да е не помалка от -92 dBm (около 0,6 pW).
Предназначението на блока
802.11b/g/n… е да осигури работата със споменатия протокол и използване на една от модулациите
BPSK, QPSK, 16QAM и 64QAM. Предаваните и приемани данни се обменят чрез външен микропроцесор
през шините SPI Slave и SPI Master и
се кодират, декодират и обработват допълнително от блока Host I/
F. Необходимите данни за калибровка се записват в паметта NVRAM
I/F и съответно не се налага използването на външна EEPROM. За проверка на работата служат блокът
Debug Ports и шината UART. Шината I/O и свързания към нея блок I/O
Management са за допълнителен обмен на цифрови данни. За управление на нормалната работа на блоковете е предвиден System Clock с
голяма тактова честота (вграден
кварцов резонатор на 26 MHz), при
която в режим „приемане“ ИС консумира 5 mA, а в „предаване“ – между
150 mA и 230 mA в зависимост от
модулацията. В режим „очакване“
(ИС чака управляващ сигнал, за да започне работа) управлението се извършва от тактовия генератор 32
kHz Sleep Clock и консумацията е 5
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uA. Цялото действие се управлява от вграден специализиран микроконтролер (System Controller). Чрез изводите DC In се подават постоянните захранващи напрежения, работният температурен обхват е от -30 до
+85 °С, а размерите на корпуса са 9,2x8,3x1 mm.
За обмен на данни със скорости между 50 bps и 32,8
kbps и използване на канали с честотна лента между
3,9 kHz и 13,2 kHz е предназначена ADF7021 на фирмата Analog Devices. При работата й в каналите 431-475
MHz и 862-950 MHz се използва вграден трептящ кръг,
докато за 80-650 MHz той изисква външна бобина. Чрез
3-проводен интерфейс се програмира желаната средна
честота на канала, широчината на неговата лента и
разстоянието между каналите. Също чрез програмиране се установява една от 63-те стойности на изходната мощност в обхвата от -16 dBm до + 13 dBm (25 uW
- 20 mW). Данните за предаване и приетите се обменят с външен микроконтролер (uC на фиг. 1) чрез двупроводна линия (за данни и тактови импулси). Минимално допустимата входна мощност нараства с увеличаване на скоростта на обмен на данните, като при 9,6
kbps е -115 dBm (около 3 fW). Чрез вграден АЦП се следи
температурата на кристала на ИС и захранващото напрежение. Последното може да е между 2,3 V и 3,6 V, а
консумираният от него ток е 20-30 mA в зависимост
от режима на работа. Работният температурен обхват на ИС е -40 ÷ +85 °С, а размерите на корпуса й са
7x7x0,8 mm.
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Фиг. 4.

б

Модули
В края на 2013 г. те са с много по-голямо приложение
от ИС, но с развитието на технологиите вероятно
относителният дял на последните ще нараства. Първият пуснат на пазара през 2000 г. модул е бил предназначен за работа с GSM мрежи. През 2002 г. се появяват
модули за GPRS, комбинирани за GSM/GPS през 2004 г. и
за EDGE през 2005 г., за да се достигне до модули за
UMTS&HSPA+ през 2010 г. и специализирани за автомобили с HSPA+ през 2011 г., които отговарят на изискванията на стандарта AEC Q100.
В зависимост от вида на връзките, които устройства
с М2М комуникации трябва да установят, съществуват
три основни групи модули. Първата включва тези за
свързване на обекти с произволно разположение и на
произволно разстояние, (Wide Area Networking). Модулите използват съществуващата Интернет мрежа и са
известни като Cellular M2M Module. Втората група (Short
Range Module) са за връзки на близко разположени обекти (Short Range RF Communications), например сензорите
на една метеорологична станция и такива за наблюдаване на жизнените функции на пациенти. Използват се и за
осъществяване на връзки по по-прост и евтин начин в
сравнение с първата група, например за контрол на показанията на електромерите в една жилищна сграда.
Последната група (GNSS Module) са за установяване на
местоположението на даден обект в система за позициониране (Positioning System). Освен за подвижни обекти (транспортни средства) тези модули се използват
и за неподвижни обекти, например без такъв модул при
прекъсване на мрежовия кабел на банкомат неговото местоположение престава да е известно.
В зависимост от функционалните възможности съществуват 3 групи модули.
Приемопредаватели (Transceiver, RF Transceiver). Те са
блок Comm на фиг. 1, като за изясняване на структурата
и действието им на фиг. 4а е дадена блоковата схема на
модула MRF24J40MC на Microchip Technology, предназна-
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Таблица 1. Процесори
¹
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Analog Devices ARM Cortex-M3 12186kkBB FSlaRsAhM
U A R T ; G P IO
L in e a r
h,
2 LTC5800-WHM
ARM Cortex-M3 57122kkBB SFRlaAsM
S P I; U A R T
Technology
128kB Flash,
SM Bus;
3
Si102x
S ilic o n L a b s
Òèï 8051
8kB R A M
U A R T; 2xSPI
Texas
4
CC3000
CC3000
5kB E E PR O M
SPI
I n s tru m e n ts
1

ADuCRF101

чен за обхвата 2.405-2.475 GHz. Обменът на данни с микроконтролери с
общо предназначение (например сериите PIC16, PIC18 и PIC24) или цифрови сигнални процесори (например
dsPIC33) се извършва чрез интерфейса SPI, който освен изводи 5-7 на корпуса (фиг. 4б) ползва и извод 8 за разрешаване на работата му. Максималната скорост на данните е 250 kbps
и посредством блока Interface те се
обменят с ядрото на модула (блокове
MAC и Physical заедно с вградения
кварцов резонатор), като същевременно се кодират или декодират в
съответствие със стандарта AES128. Усилвателят на мощност РА
осигурява максимална мощност в антената +19 dBm, която е параметърът TX Power (Po). Тя позволява
да се осигури обхват до 1,2 km, а
връзката с външната антена се осъществява чрез вградения куплунг U.FL.
Малошумящият усилвател LNA е за
работа на модула в режим приемане
при входна мощност между -23 и -108
dBm, т.е. 5 uW - 16 fW, което поради
50-омовата антена означава входно
напрежение 15,8 mV - 0,9 uV. Минималните стойности на мощността и на-
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2400-2483.5 (250)
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2 ,7 -3 ,7 6 (9 ,7 ) [4 ,5 ]

-40¸+85 (10x10x0,85)

240-960 (0,123-256)
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6,3 (100)
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-20¸+70 (16,3x13,5x2)

прежението са параметърът чувствителност на приемника (Receiver
Sensitivity, RX Sensitivity) RS. Захранващият блок Power Management осигурява стабилизирано постоянно напрежение на модула при входно напрежение VS от 2,7 до 3,6 V, като консумацията в режим предаване (Power
Consumption Transmit) IST и приемане
(Power Consumption Receive) ISR е съответно 120 mA и 25 mA. Чрез изход
INT на модула може да се прекъсва работата на микроконтролера, а входове RESET и WAKE са съответно за
изключване на модула и поставянето
му в режим „очакване“ (консумация 12
uA). Работният температурен обхват е от -40 до +85 °С, а размерите
на корпуса са 25x23,9x3,4 mm.
За обхвата 863-870 MHz е модулът
MRF89XAM8A на същия производител
със скорост на обмен на данните 40
kbps при използване на FSK модулация.
Изходната му мощност се регулира
между -11 dBm и +10 dBm (80 uW – 10
mW), чувствителността е -107 dBm
(2 pW) и съответно 32 uV. Работният температурен обхват е както в
предния модул, а размерите са
27,9x17,8x1,9 mm.
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Процесори (Network Processor). Приложенията им значително надхвърлят М2М комуникациите с характерни примери в областта на индустриалната и сградна автоматизация, медицината (Medical Telemetry
Systems) и енергетиката (Smart
Energy).
По своята същност те представляват съчетание на микроконтролер
или процесор (Proc на фиг. 5) с памети
(Memory) и приемопредавател Tr, като
данните DIN се обменят чрез някой
от масово разпространените интерфейси. В случаите на ползване на процесора и в безжични сензорни мрежи
той съдържа блок DA (Data Acquisition)
за събиране на данните от тях. Типичен пример за такъв процесор е даденият в ред 1 на табл. 1, който има 6
аналогови входа с напрежения, обра-
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Фиг. 6.

ботвани от 12-битов АЦП. В процесора е вграден сензор за температура, а работата му се осигурява от
вграден генератор на 16 MHz. За улеснение стойностите на Ро са дадени
в mW, докато в каталозите те са в
dBm. Връзките са Po[mW] = 100,1Pо[dBm]
и Ро[dBm] = 10lgPo[mW]. Аналогично е
положението с RS - в таблиците е в
uV, а в каталозите – в dBm. Тъй като
ползваните в приемопредавателите
и модулите антени практически винаги са с импеданс 50 ома за преобразуване на RS от dBm в напрежение се
използва
изразът
RS[V]
=
√(0,05x100,1RS[dBm]). Например на RS =
-109 dBm съответства напрежение
0,793 uV.
Модулът на ред 3 е част от серия
от 16 модула с различни обеми на
паметта и стойности на Ро и има
подобен АЦП, както този в ред 1, но
с 16 входа. Той основно е предназначен за събиране на данни от електромери, поради което има и вграден
драйвер за LCD 32x4. За разширяване на приложенията модулът е с 53
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В/И извода за цифрови данни и има
вграден програмируем източник на
ток (до ±0,5 mA). Подобна е серията
Si101x от 5 модула на същия производител с VS = 0,9 - 3,6 V.
Модулът от ред 4 е предназначен
за работа с протоколите IEEE 802.11
b/g и IPv4 TCP/IP и е с вградена антена, което е причината за сравнително малката му RS. Тя намалява с
увеличаване на скоростта на обмен
на данни и дадените в таблицата
стойности са съответно при 1 Mbps
и 54 Mbps. От своя страна, максимално допустимото входно напрежение в режим на приемане зависи от
това с кой протокол се работи – за
разновидността "b" то е 70 mV, а за
"g" е 22 mV. Мощността Ро също зависи от скоростта, като намалява
с увеличаването й – дадените в
таблицата стойности отново са за
двете й гранични скорости.
Комплектни модули. В основата
им е структурата на фиг. 5, към която в зависимост от модела се прибавят други блокове. Като пример на

фиг. 6 е дадена блоковата схема на
модула от ред 5 на табл. 2, чийто
приемопредавател е вече разгледаната ИС AR4100. За осигуряване на работата на последната модулът
съдържа отделна памет Flash. На блоковата схема са отбелязани неговите три разновидности за работа с
вградена и външна антена. Като специализиран процесор (Application
Processor) се използва микроконтролер на Energy Micro с памети
Flash и RAM, който е свързан с приемопредавателя чрез интерфейса SPI.
Обменът на данни на модула с други
устройства се осъществява чрез
входно-изходните изводи I/O, които
позволяват връзки с интерфейси,
таймери, аналогови компаратори,
АЦП, ЦАП, кварцови генератори и др.
Чрез входа RESETn микроконтролерът се включва и изключва. Линейният стабилизатор LDO 3.0 V захранва не само микроконтролера, но и устройствата към изводи I/O чрез изхода VIO. Другите два стабилизатора са за приемопредавателя и работата им се управлява от микроконтролера.
В табл. 2 са дадени основните
особености и параметри на комплектни модули. Обикновено те могат да
работят с няколко мрежи и всяка от
тях има определена скорост на обмен на данните. Поради това в таблицата са дадени само двете й гранични стойности. Същото се отнася и за Ро, а с ∆Po е отбелязан нейният допустим толеранс. Добре е да
се има предвид, че част от модулите се предлагат в две или повече
разновидности главно заради различните мрежи, с които работят. Например даденият в ред 2 е за ползва-
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Таблица 2. Комплектни модули
¹

Ì î ä åë

Ï ðîèçâ îä è ò åë

Ïðîöåñîð

Ï àì åò è

Ì ð å æ è (è í ò å ð ô å é ñ è )
[ê î ä è ð à í å ]

B
GSM; UMTS/HSPA; GPS;
ARM926EJ-S Fla1s3h6, M
32M B
G P R S ; E D G E (C A N ; I 2 C ;
150MHz
SRAM
U S B 2 .0 ; 4 x U A R T ); [A E S -2 5 6 ]
GSM ; GPRS; ED GE; GPS;
2
E H S 5 -E
G e m a lt o
UMTS/HSPA+ (I2S; USB2.0)
GSM ; GPRS; ED GE;
3
PHS8
G e m a lt o
UMTS/HSPA+ (I2C; DAI;
A S C 0 ; A S C 1 ; U I C C /S I M /U S I M )
LF1938
16kb
4
T R -5 2 D
IQRF Alliance PIC1I6/M
(S P I ; U A R T ; I 2 C )
L
EEPROM
Q u e c te l
5
M 95
W ir e le s s
G S M ; G P R S (U A R T )
S o lu t io n s
sh, IEEE802.11b/g/n IEEE802.11i
6
RTX4100
RTX Telecom EFM13228G230 12168kkBB RFlAaM
C o rte x
G S M ; G P R S ; E D G E (3 x U A R T ;
7
W R 6x00
Sierra Wireless AMR0M
, 156MHz
2 x C A N ; 2 x U S B ; 2 x S P I; 2 x I2C )
8
WS6318
S ie r r a W ir e le s s
G S M ; G P R S (U A R T )
G
C
8
6
4
Q
U
A
D
T
e
l
i
t
W
i
r
e
l
e
s
s
8
0
0
k
B
N
V
,
G
S
M
; G P R S (U A R T ; D D C ;
9
V2
S o lu t io n s
1M B R A M
R S232PC)
G S M ; G P R S ; G P S /G N S S
10 SARA-G350
u-blox
(2 x U A R T ; I 2 S )
A
R
M
C
o
r
t
e
x
1
9
2
k
B
F
l
a
s
h
,
I
P
v
6
(
2 x U A R T ; S P I; U S B ;
11 ZWIR4512
ZM D I
M3
32kB R A M
C A N ; I 2 C ; E th e rn e t)
1

C o n n e c tC o re
3G

D ig i
I n t e r n a t io n a l

не в Европа, а EHS5-US е за САЩ.
Модулът в ред 1 може да работи
и с 10/100 Ethernet, има възможност
за надграждане с цел работа в 4G
мрежи и в него могат да се поставят две SIM карти. Обменът на данни чрез USB 2.0 в този от ред 2 може
да се извършва със скорост 480
Mbps, а модулът съдържа и цифров
аудиоинтерфейс (DAI). Модулът в ред
4 е с вградена антена и куплунг за
външна, има вграден сензор за температура и при скорост на обмен на
данните 1,2 kbps осигурява обхват
850 m. С възможност за работа със
SIM карти за 1,8 и 3,3 V и с вграден
аудиоусилвател 800 mW е модулът
в ред 5. Даденият в ред 7 е разрабо-

40

× å ñ ò î ò å í î á õ â . ,M H z
R S ,m V ( P o ,m W )
( ñ ê î ð î ñ ò ,k b p s )
(DP o,dB )
[ì îäóëàöèè]

V S ,V ( I S T ,m A )
[ I S R ,m A )

Ðàá. ò åì ï. îáõâ.,°Ñ
( ð à ç ì å ð è ,m m )
[ò åãëî,g]

800; 850; 900; 1800;
1900; 2100 (14.14-7200)

-

(1700)

-30¸+70 (70x50x15,4)

900; 1800; 2100 (14.47200)

0 ,7 (2 5 0 -2 0 0 0 )
[+ 1 / -3 ; ± 2 ]

3 ,3 -4 ,5
(8 0 0 m a x )

-3 0 ¸ + 6 5
(27,4x18,8x2,3) [2,7]

850; 900; 1800; 1900;
2100 (14.4-5760)

-

3 ,3 -4 ,2

-4 0 ¸ + 8 5 (3 3 x 2 2 x 2 )

868; 916 (1,2; 19,2;
5 7 ,6 ; 8 6 ,2 ); [F S K ]

0 ,7 (3 ,2 )

3,1-5,3 (14-24)
[13]

-40¸+85 (25x14,9x2)

850; 900; 1800; 1900
(2 ,4 -8 5 ,6 )

0 ,8 4 (1 -2 0 0 0 )

3,3-4,6 (246557)

-3 5 ¸ + 8 0
(23,6x19,9x2,65)

2412-2483,5

3,5-56 (6,3-25) 2,2(-350,205); 3[1,40-05],25 -30¸+85 (30x18x22)

850; 900;1800; 1900

-

3 ,4 -4 ,8

900; 1800
850; 900; 1800; 1900;
(0,3-115,2)

-

(3 6 6 )

1 (2 0 0 0 )

(8 5 ,6 )

0,8 (560-1650)

3 ,3 5 -4 ,5 (3 0 0 )

-40¸+85 (26x16x3)

865-928 (20; 100)
[B P S K ; O -Q P S K ]

0,7 (0,08-10)

2 -3 ,6 (2 3 ,5 )
[13,5]

-4 0 ¸ + 8 5
(23,1x15,1x3,55)

тен специално за М2М комуникации,
позволява свързване на клавиатура и
има две разновидности – WP6200 и
WP6300, като втората е с два входа за I2S интерфейс. Отново за SIM
карти 1,8 и 3,3 V са модулите в редове 9 и 10, като последният може
да работи с аналогов и цифров звук
и да обменя SMS. Модулът в последния ред на табл. 2 има 4 разновидности със и без предварително програмиране и позволява обмен на данни със сензори, а чрез Ethernet – реализация на свързването на фиг. 2.
Така наречените идентификационни модули за машини (Machine Identification Module) MIM са въведени от
производителя Gemalto, като тер-

-4 0 ¸ + 8 5 (3 0 x 3 0 x 2 ,8 )

-40¸+85 (17,8x15x2,5)
3,22-4,5 (<240) (36,2x-4300¸x3+,825); [6,1]

минът е по аналогия на SIM, т. е. те
представляват карти за осигуряване
на връзка на устройство към М2М
мрежа. Геометричните им размери са
в съответствие със стандарта PCI
Express Mini Card и засега се произвеждат в разновидности за битови и индустриални приложения. Типичен пример е EHS5 miniPCIe на същия производител с дебелина 4,7 mm при тегло 7,5 g. Той има възможност за осъществяване на връзки в съответствие с фиг. 2, работи в мрежи GSM
(900 и 1800 MHz), UMTS (900/
1800MHz) и GPRS и обменя данни чрез
с интерфейса USB 2.0HS. Захранва се
с напрежение 3 V - 3,6 V и има гнездо
за SIM карта 1,8 V/3.0 V.
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Контрол
на изолацията
в инсталации
ниско напрежение
К

ачеството на изолацията, чийто основен количествен показател
е изолационното съпротивление, е
от особена важност за електрическите инсталации. Става дума както
за изолацията на проводниците,
така и на свързаните към тях консуматори, генератори, трансформатори и апарати. Недостатъчното
изолационно съпротивление има сериозни последствия като:
l компрометиране на конструктивните мерки срещу директен и индиректен допир;
l земно / корпусно съединение с протичане на голям ток в уредби със
заземен звезден център, водещи до
изключване от защита, респективно загуба на захранване; независимо
от действието на защитата големите токове водят до ускорено
стареене и повреди на определени
категории оборудване;
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l грешно сработване на вериги за

вяване формата на синусоидата;

управление и чувствителна апаратура, от което, в зависимост от приложението, могат да произтекат
тежки аварии, загуба на захранване,
загуба на продукция и застрашаване
живота на хора;
l възникване на пожари от локално
прегряване в мястото на нарушената изолация.
Нормално изолацията на една новоизградена инсталация е много добра, но се влошава с течение на времето – като цяло и локално. Основни
фактори за това са:
l стареене на изолационните материали на кабели и електрически консуматори; изброените по-нататък
фактори ускоряват този процес, а в
зависимост от интензивността си
могат да предизвикат и незабавни
повреди на изолацията;
l атмосферни и комутационни пренапрежения;
l отклонения на честотата, изкри-

l прегряване в резултат от прето-

варване;
l въздействия на околната среда –

прегряване, UV радиация, замърсяване, влага, химично въздействие;
l механични въздействия по време
на монтаж, поддръжка и в нормален
работен режим;
l корени на дървета, гризачи.
В редица случаи процесът е постепенен или пък характерът на инсталацията е такъв, че някои повреди
остават неоткрити. Типични примери са първо земно съединение в системи с изолирана неутрала или земно съединение на неутралния проводник в системи със заземена неутрала тип TN-S. Поради това се прилагат специални мерки за откриване на
повредите, преди да се достигне до
някое от изброените последствия.
Най-общо съществуват два вида
контрол на изолацията:
l Еднократни периодични тестове
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при изключени уредби. Извършват се
при пусково-приемни изпитания, след
основни ремонти и периодично.
Включват измерване на изолационното съпротивление с мегаомметър и
изпитания с повишено напрежение.
l Постоянен контрол по време на
работа на инсталацията.
Периодичните изпитания показват само моментното състояние на
елементите на инсталацията, като
основното им предназначение е да
удостоверят качеството на оборудването (наред със заводските изпитания) и правилния монтаж. Постоянният контрол е мярката, която
може ефективно да предотврати
опасните последствия от нарушаването на изолацията, а в идеалния
случай, както ще стане дума по-нататък - това да стане без аварийно
изключване и с минимални загуби от
липса на захранване.

Методи за контрол на
изолацията в зависимост
от системата на
заземяване на
неутралата
Трите вида системи за заземяване на неутралата в уредби ниско
напрежение – TN (с трите си разновидности TN-C, TN-S и TN-CS), TT и IT
имат своите особености, които
правят всяка една от тях по-подходяща за едни приложения и по-неподходяща за други.
При правилно изпълнение и трите
системи се считат за еднакво безопасни по отношение на директен и
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индиректен допир. Количествените
показатели за това са стойността
на допирното напрежение и времето за изключване на земно/ корпусно съединение.

Система TN-C
Предимствата на тази система
са, че тя има най-ниска цена за изграждане и не изисква специална поддръжка.
Контролът на изолацията при
тази система може да се осъществява само от защитите на линиите
(стопяеми предпазители или автоматични прекъсвачи). Те следва да са
избрани така, че да осигуряват бързо
изключване при съединение фаза-нула
в края на линията. Оттук произтичат два съществени недостатъка на
тази система:
l при вече прекъснат проводник PEN,
което няма как да бъде контролирано от токовите защити, последващо корпусно съединение няма да се
изключи от защита, което води до
опасност от допирно напрежение;
l защитата не реагира на частични
утечки на изолацията с малък ток,
но те предизвикват локално прегряване, което представлява съществен риск от пожар.
Друг недостатък на тази система е високото ниво на електромагнитни смущения. Поради всички тези
недостатъци система TN-C на практика излиза от употреба.

Система TN-S
В сравнение със система TN-C ин-

вестиционните разходи са увеличени, но тази система позволява използването на дефектнотокови защити
(RCD - Residual Current Device). Принципът на действие на дефектнотоковите защити е сравняване на тока
на небаланс във фазните и неутралния проводник посредством токов
трансформатор за нулева последователност и чувствителен токов елемент. Евентуален регистриран небаланс е признак за ток на утечка на
изолацията. Дефектнотоковите защити действат на изключване на
защитния прекъсвач, към който те
в повечето случаи са вградени или
механично куплирани.
Съгласно действащите стандарти ток на задействане 30 mA е приет като праг, обезпечаващ сигурна
защита от индиректен допир. При
това, при наличие на дефектнотокова защита, чувствителността на
токовата защита на линиите при
земно корпусно съединение вече не е
от съществено значение. Като защита от пожар могат да се използват
и дефектнотокови защити с по-висок праг на задействане (до 300 mA),
които обикновено се разполагат на
по-високите нива от една уредба,
като служат за резервиране на почувствителните долустоящи защити.
Ограничение при прилагането на
дефектнотокови защити са естествените утечки към земя на консуматорите и най-вече на електронните устройства, които съдържат
филтриращи кондензатори, когато
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защитаваната част от инсталацията е еднофазна. При защита с една
трифазна дефектнотокова защита
на балансирана част от мрежата, капацитетите, свързани към трите
фази, се балансират взаимно.
Доколкото действат на изключване, въпреки че представляват ефективна защита от повреди на изолацията, дефектнотоковите защити
не са устройства за постоянен контрол на изолацията в тесния смисъл
на думата.

Система TN-C-S
Комбинираната система може да
осигури доброто ниво на защита на
система TN-S срещу пожар и индиректен допир на нивото на крайните
консуматори в съчетание с по-ниската цена на система TN-C на нивото
на разпределителните уредби, където по принцип рисковете от повреда на изолацията са значително помалки. Електромагнитната съвместимост обаче е ниска, на нивото на
система TN-C.

Система TT
Тази система носи своите предимства в някои случаи като промишлени предприятия, обхващащи големи
площи, при чести промени в конфигурацията на разпределителните
уредби и разширения, при употреба
на подвижни машини и инструменти.
Тази система изисква големи, добре
развити и поддържани заземителни
уредби.
За да се получи ефективна защи-
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Фиг. 1.

та срещу индиректен допир при повреда на изолацията, използването
на дефектнотокови защити в система TT е задължително.

Система IT
И при система TN, и при система
TT са налице големи токове на земно
съединение, които изискват автоматично изключване на повредения
участък.
Големината на тока на земно съединение в система IT зависи от капацитетите на инсталацията към
земя и съпротивлението на заземяване на звездния център. На фигура
1 са показани контурите, по които
протичат двете съставки на тока
на повреда IП – токът през капацитетите на мрежата IC и токът през
заземителното съпротивление на
звездния център IN.
Капацитетите към земя съдър-

жат две съставки:
l естествени капацитети на кабе-

лите (или въздушните линии) - зависят от типа и сечението им и от
тяхната обща дължина за цялата инсталация; нормално сумарният капацитет варира от няколко десети до
няколко десетки uF;
l филтърни кондензатори на електронни устройства - например един
компютър добавя около 30 nF, а един
преобразувател за честотно управление на двигател - около 70 nF.
Съпротивлението на заземяване
на звездния център в система IT
може да бъде безкрайност (напълно
изолирана неутрала) или 1-2 kW (неутрала, заземена през голямо активно съпротивление). Значението на
това съпротивление е за намаляване на пренапреженията в резултат
от външни въздействия. Посочената
стойност е достатъчно малка, за да
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Фиг. 2.

оказва незначително влияние върху
големината на тока на земно съединение. Ако приемем, че една инсталация 400/230 V има сумарен капацитет на трите фази 5 uF (средноголяма уредба), съпротивлението на
заземителната уредба RЗ е 10 W, а
съпротивлението на заземяване на
звездния център е 1 kW, то токът
на метално корпусно съединение ще
бъде само около 0.43 А. При напълно
изолиран звезден център токът ще
бъде 0.36 А.
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Малкият ток на повреда позволява работата да продължи при поява
на първото земно съединение, в което се състои основното предимство на тази система, когато става въпрос за:
l медицински заведения, където изключването на захранването представлява риск за човешки живот;
l непрекъсваеми производства с големи щети от загуба на захранване;
отнася се както за силовите вериги,
така и за веригите AC или DC за
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оперативно напрежение на системите за защита и управление;
l зони с повишен пожарен риск;
l нормално изключени съоръжения,
отговорни за безопасността: резервни дизелгенератори, противопожарни помпи и други.
Обаче при възникване на второ
земно съединение на друга фаза се
получава затворен контур през захранващия източник, при което протича голям ток на късо съединение.
Тогава се налага автоматично изключване на повредения участък вж.
фигура 2.
Ето защо от съществена важност при инсталации от система IT
е своевременното откриване и отстраняване на първа повреда на изолацията. За тази цел са необходими:
- устройства за постоянен контрол
на изолацията, които са в състояние
да регистрират първа повреда на
изолацията;
l устройства и/или оперативни процедури за локализиране на повредата
при работеща или при изключена
инсталация;
l квалифициран обслужващ персонал
на денонощно дежурство.
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Фиг. 3.

Практически, при наличие на тези
три фактора, вероятността за
възникване на втора повреда преди
отстраняване на първата е достатъчно малка, така че нормално не
се стига до неочаквано прекратяване на захранването на критичните
консуматори. Изключването за ремонт на първата повреда се планира в подходящо време, след като са
взети нужните мерки за избягване
на риск за човешки живот, повреда
на съоръжения и загуба на продукция
вследствие на спирането.
За защита на съоръженията от
свръхток и защита от опасни допирни напрежения в случай на второ земно съединение се предвиждат
същите средства, както и в TN система – изключване от токова защита и дефектнотокови защити. И
в този случай използването на дефектнотокови защити е силно препоръчително, тъй като те осигуряват много по-чувствителна защи-
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та, отколкото в случай на използване само на токови защити.

Устройства
за постоянен контрол
на изолацията в
IT инсталации
Исторически първите системи за
контрол на изолацията в системи с
изолирана неутрала са прости пасивни схеми, регистриращи небаланс на напреженията във фазните
проводници (фиг. 3a). При повреда на
една от фазите напрежението към
земя, измервано на тази фаза пада,
а напрежението на здравите фази
се покачва. Разновидност на тази
схема е схемата, прилагана за постояннотокови уредби (фиг. 3б).
Използва се волтметър с нула в
средата на скалата. Посоката на
отклонение на стрелката указва
полюса, на който е възникнала повредата. Схемата изисква средната
точка на акумулаторната батерия

да бъде заземена през високо съпротивление. Вместо волтметри могат да се използват лампи, като интензивността на светенето им е
показател за напрежението, приложено към тях.
Тези схеми реагират само на асиметрични повреди. Поради това те
не са системи за постоянен контрол
на изолацията по смисъла на стандарт EN 61557-8 „Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита.
Част 8: Устройства за наблюдение
и контрол на изолацията на IT системи“. Стандартът изисква устройствата да могат да реагират както на симетрични, така и на асиметрични повреди.
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Автономно улично
осветление
В

много български общини
стартира реализацията на проекти за инсталация на улични лампи с автономно захранване от фотоволтаични модули. Въпреки че
изискват по-голяма първоначална
инвестиция, използването на осветителни уредби с внедрени алтернативни източници на енергия е
целесъобразно решение по много
причини. Енергията, която генерират, е безплатна и екологична, при
експлоатацията им не се отделят
вредни емисии и изискват ограничена поддръжка.
Автономните улични лампи се
състоят от фотоволтаичен модул, акумулаторна батерия, контролер на заряда, светлинен източник, електронен блок за управле-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ние, кабели и конектори. Мощността на фотоволтаичните модули,
използвани за целта, варира от 80
Wp до 250 Wp. Генерираната от
тях електрическа енергия през
деня се съхранява в акумулаторната батерия, за чийто оптимален
режим на заряд се грижи контролерът. Той защитава батерията
от прекалено разреждане или презареждане. При изпълнението на
тази задача се използват релета
за ниско и високо напрежение, като
в първия случай релето изключва
товарите от батерията, когато
напрежението на батерията
спадне до стойност, показателна
за достигането на определена
дълбочина на разряд на батерията, а във втория - ограничава зарядното напрежение на заряда.
Контролерите имат и други важ-
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ни функции предотвратяват обратния ток във фотоволтаичните модули през нощта, защитават системата от претоварване
и късо съединение. Някои от предлаганите модели имат ръчно настройваеми режими на зареждане,
предназначени за различните видове батерии и възможност за работа в режим на дозареждане на
електролитните клетки. Посъвременните контролери включват и тракери за проследяване на
максималната работна точка,
което значително повишава производителността на фотоволтаичните панели и оптимизира тяхната работа.
Акумулаторната батерия найчесто е 12-волтова, а капацитетът й е от 100 до 150 Ah. Нейното предназначение е да акумули-
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ра излишната енергия, генерирана
от фотоволтаиците през светлата част на денонощието, и да я
отдава през нощта, поддържайки
непрекъснато електрозахранването на лампите. Изискване към
този тип акумулаторни батерии
е да притежават възможност за
дълготраен живот при условия на
ежедневно зареждане и разреждане, т. е. пълни (дълбоки) цикли “разряд-заряд”. Като вид обикновено са
оловно-киселинни. Според конструкцията си се разделят на залети и затворени. В залетите батерийни клетки има течен електролит, който системно трябва да
бъде допълван с дейонизирана вода.
Затворените клетки обикновено
съдържат електролит под форма-
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та на гел или включват метод за
рекомбиниране на водород и кислород и нямат нужда от допълване.
В идеалния случай батериите се
зареждат на три етапа. В първия
от тях батерията получава найголям заряд. Следва абсорбиращ
заряд, когато батерията се зарежда при постоянно напрежение, но
при намален ток, за да се завърши
процесът на зареждане. Последната фаза е допълващ заряд, в която
батерията просто се поддържа
заредена.
Важен фактор при избора на батерия е така наречената Ah ефективност (енергийна възвръщаемост), която се определя от отношението между амперчасовете, подадени към и получени от батерията (втората стойност винаги е
по-малка). При новите батерии
тази стойност е около 90% при
идеални режими на зареждане и
подходящи температурни условия.
В реални условия за добър показател се приема и 75% Ah ефективност. Електрическият капацитет
на батериите се влияе от тока и
температурата, при които се разрежда. При ниски температури капацитетът значително намалява
- по правило с 1% за всеки температурен градус. Температури много
под 0 оС могат да повредят оловнокиселинните батерии, тъй като
при тези стойности има вероятност електролитът да замръзне.
Твърде високите температури
също оказват негативно въздействие върху батериите.
Електронният блок управлява
функционирането на системата, в
това число и включването на свет-

линните източници и изключването им сутринта. Работата на
светлинните източници се регулира от датчик за осветеност и
таймер. При повечето модели
улично осветление източникът,
фотоволтаичният модул и контролният блок се монтират на
височина от около 7-8 м върху
стълб от алуминий или галванизирана въглеродна стомана. Акумулаторът би могъл да бъде положен
в контейнер под земята, в непосредствена близост до стълба. Специалистите препоръчват този
вариант, тъй като той предпазва акумулатора от големи разлики в температурата и най-вече от
отрицателни зимни температури, които могат да понижат реалния му капацитет и това да даде
отражение върху продължителността на светене на източника.

Светлинни източници
Най-енергийно ефективните
светлинни източници за автономни улични осветители са светодиодите. Отличават се с ниска консумация на енергия (до 10 пъти пониска, отколкото при традиционните осветителни тела); дълъг
експлоатационен живот (до 100 000
часа, което показва висока
възвръщаемост на инвестициите);
висока надеждност, висок коефициент на полезно действие на осветителя над 95%; висока ефективност
при работа в тежки експлоатационни условия (удароустойчиви, прахозащитени, влагоустойчиви IP 65
- IP 68), електробезопасни - работят при безопасно напрежение (12
V AC/DC или 24 V AC/DC); притежа-
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ват възможност за димиране; работен температурен диапазон от
-20 °С до +50 °С; не излъчват ултравиолетови и инфрачервени лъчи,
които са вредни за човешкото зрение. Светодиодите не изискват
стартерни и баластни устройства за запалването си. Като електронни компоненти, работещи
при ниски напрежения, имат просто устройство, лесно се управляват с прости и евтини схемни решения. Установено е, че светодиодното осветление се нуждае от минимална поддръжка по време на
дългия си оперативен живот. Процентът на повредите при светодиодните продукти при над 6000 часа
работа възлиза на около 1% в сравнение с 10% при традиционното
конвенционално осветление за
същия период от време.
Фотоволтаичното LED улично
осветление е добра алтернатива
на лампите LPS (Low Pressure
Sodium - натриеви с ниско налягане) и MH (Metal Halide - метал халогенни). Докато LPS лампите осветяват с жълто-оранжева светлина, то LED уличното осветление
генерира много добра и насочена
бяла светлина с отличен интензитет и цветова гама, позволяваща
отлично нощно осветяване.
Комбинацията от LED осветителни тела, заедно с подходящо
управление, е ключът към максималната ефективност.

Системи за контрол и
управление
Разкопаването за полагане на
допълнителни кабели за управление на уличното осветление е
скъпо начинание, поради което
специалистите често използват
безжични протоколи за комуникация. Има разработени множество
протоколи за безжичен пренос на
данни, подходящи за едно и двупосочно управление на уличните осветителни тела. Сред тях са IEEE
802.15.4 три скорости на обмен
250 kbps, 40 kbps и 20 kbps, съответно за честоти 2.4 GHz, 915 МHz
и 868МHz, максимална допустима
мощност на излъчване 10 mW, т.
е. обхват до 500 м при пряка видимост; ZigBee - надгражда IEEE
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802.15.4 с допълнителни възможности за самоорганизиране и самовъзстановяване, поради началната идентификация на всяко
едно устройство в мрежата; ZWave до 40 kbps и радиус до 30 m,
работна честота 868 MHz;
EnOcean работни честоти 868
MHz и 315 MHz, до 125 kbps и обхват до 300 m в открито пространство; NanoNet скорост до 2
Мbps, честота 2.4 GHz и максимален обхват до 700 m в открито пространство. Възможен е и друг начин за управление чрез модулиране на захранващото напрежение.
Ефектът е еднопосочно управление, т. е. подаване на единични
сигнали за димиране.

Хибридни системи за
улично осветление
Сред последните нововъведения
в автономните улични осветители е комбинацията на фотоволтаични модули с малки вятърни генератори. Системите се монтират
на отделните стълбове и отдават
генерираната енергия на акумулатора, който захранва светлинния
източник през тъмните часове на
денонощието. При изграждане на
подобна система е необходимо да
се вземат под внимание типичните климатични показатели за региона - плътността на слънчевата радиация и скоростта на вятъра. За различните ъгли на разположение на фотоволтаичния панел
данните за плътността на
слънчевата радиация варират.
Същото е валидно и за скоростта
на вятъра, която в зависимост от
височината на монтаж на ветрогенератора се променя. След извършване на необходимите изчисления и проучвания се прави и окончателният избор на компонентите, които ще включва хибридната
осветителна система. Хибридната система се изплаща бързо заради значителните икономии от
електричество. Според експертите тя е изключително подходяща
за улично осветление в България,
тъй като у нас през лятото
вятърът е по-слаб, но слънцето е
по-силно, а през зимата е обратното.
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Системи за
проследимост
и маркиране
в производството
П

роцесите на проследяване
на продукти и материали обхващат все по-голяма част от производствените вериги. Целта е систематично обвързване на информационния поток с физическия материален поток и доставянето на
данни за следимост и контрол на
стоките.
В световен мащаб постоянно се
въвеждат нови стандарти, налагащи проследимост (на храни, лекарства, химически продукти, ча-
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сти за автомобило- и самолетостроенето, електрониката и др.),
като се предвижда те да се допълват с времето. Проследимостта
се дискутира и в стандарта ISO
9001:2000 като един от аспектите,
който трябва да бъде взет предвид в една система по качество.
Използваните носители на информацията за проследимост в индустрията са няколко основни
типа - 1D кодове (баркодове), 2D
кодове (QR кодове, познати още
като Data Matrix) и RFID етикети.
Те трябва да отговарят на опре-

делени стандарти по отношение
на съдържанието си - GS1 и някои
видове ISO, което се установява в
процеса на валидация на кодовете,
както и по отношение на качеството си в процеса на верификация (АIM за DataMatrix DPM и
ISO15415 за 2D кодове).

Видове баркодове в
индустрията
Днес, съществуват повече от 50
вида баркодове, но с най-голяма популярност се ползват EAN-13, EAN8, UPC-A, UPC-E, code-128, ITF-14,
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Баркод EAN-13

които имат различна структура.
EAN-13 е най-широко разпространеният баркод. Състои се от 13
цифри. Първите три указват
страната, в която е регистрирана фирмата производител на стоката. Не е задължително това да
е страната, в която стоката е
произведена, а може и да е мястото, където фирмата е регистрирана. За България цифрата е 380.
Следват от 4 до 6 цифри, определени от националната GS1 организация, които са уникалният код на
производителя, а след това е номерът на артикула, описан с 3 до
5 цифри. Най-накрая е контролната цифра, която се изчислява по
алгоритъм от предхождащите я
цифри в номера, и се използва, за да
гарантира, че баркодът е правилно сканиран или че номерът е пра-
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Баркод EAN-8

Баркод UPC-A

вилно композиран. Стандартно
номиналният размер на баркод от
типа EAN-13 е 37,29х25,91 mm; височината на щрихите трябва да е
22,85 mm, а препоръчителното
разположение в долен десен ъгъл
от задната страна на опаковката.
EAN-8 има по-малки размери от
EAN-13 и се използва за маркиране
на по-малки опаковки. Състои се
от 8 цифри. Първите три отново
са за страната производител,
следват 4 цифри за номера на артикула и накрая е разположена
контролната цифра. Неговите
номинални размери са 26,73х21,31
mm при височина на щрихите 18,23
mm и предпочитано разположение
в задния долен ъгъл.
UPC-A има 12 цифри, разпределени в три групи, като не се пред-

Баркод UPC-E

вижда да се означава държавата.
Първата група е от 6 до 9 цифри и
представлява UPC фирмения префикс. Втората е за номера на артикула от 2 до 5 цифри. Накрая е
контролната цифра. UPC-A баркодът е с номинални размери
37,29х26 mm.
UPC-E е с почти наполовина помалък номинален размер от UPC-A
22,11х26 mm. Съставен е от 8
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Баркод DataBar

Баркод GS1-128

Баркод GS1-128

цифри. Принципът на подредба на цифрите е както
и при UPC-A.
GS1-128 е баркод, който по принцип не е предназначен да се сканира от касите в магазините за продаж-

би на дребно. Проектира се така, че размерът да
може да се увеличава от 25% до 100%. Има променлива дължина според броя и вида на представените и
кодирани знаци. Минималната височина на щрихите
трябва да е 32 mm.
ITF-14 също служи за кодиране на идентификационни номера, които не преминават през касите за
продажба, т. е. подходящ е за кашони. Номиналните
размери са 142,75х32,00 mm, минималната височина
на щрихите 32 mm, разполага се на отстояние, поголямо от 19 mm от вертикалния ръб на кутията.
Препоръчва се увеличение от 100%.
DataBar се използва за маркиране на малки по размери продукти, които въпреки всичко се нуждаят от
кодиране на повече информация (сериен номер, номер
на партида, срок на годност и др.) или за трудни за
маркиране продукти като бижута и козметика. Това
решение е подходящо за бързо проследяване на артикулите, за бързооборотни или фармацевтични стоки.

2D кодове
Data Matrix или QR кодът е един от най-важните
двуизмерни кодове, превърнал се в стандарта на бъдещето. Този модерен и машинночетим код съвместява голямо количество информация с разнопосочно
прочитане на кода. Позволява разчитане на информация дори при унищожаване на кода до 25%. 2D кодирането е удачно решение в случаи като бързи производствени линии, сложни или замърсяващи се
повърхности, малка площ на маркиране и др. Използва се за маркиране на стоки, които не минават през
POS терминали.
Основно предимство на Data Matrix e, че позволява записване на голям капацитет от данни върху
малка площ - до 3116 цифрови или 2335 буквено-цифрови знаци. Кодът може да бъде квадратен, като
броят на редовете в символа е равен на броя на колоните или правоъгълен с ограничен капацитет на
кодираните знаци до 98 цифри за най-големия символ. За квадратния вариант са възможни общо 24
различни размера в зависимост от капацитета на
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данните - от 10 реда x 10 колони
до 144x144.

Директно нанасяне на
кода (Direct Part Mark DPM)
В практиката се използва и директно маркиране на 2D кодове
(Direct Part Mark - DPM) върху материали, посредством лазерно гравиране, формоване, набиване или
други технологии като мастиленоструйно нанасяне или флексография. Важни фактори, влияещи
върху процеса на маркиране, са
очакваната продължителност на
жизнения цикъл, съставът на компонента, опазването на околната
среда, износването и обемът на
производството. Други съображения включват текстурата на
повърхността, количеството на
данните, които се кодират от всяка страна, както и наличното пространство и разположението на
маркировката.
Разположението на кода върху
компонента директно се отразява на четивността му. Маркировката трябва да се вижда ясно по
време на целия производствен процес и (където е възможно) да се
намира в “свободна зона” от функционални особености, ръбове, специфична текстура или други, предизвикващи шум или смущения при
разчитане особености. Компонентите, при които маркировките са
най-трудни за разчитане, са цилиндричните или лъскави части.
При тях може да се получи изкривяване или огледално отражение на
кода.
Двуизмерните DPM кодове са
добро решение срещу фалшификация, тъй като са по-трудни за
възпроизвеждане. Това е наложилият се тип маркиране при проследимост в автомобилостроенето,
самолетостроенето, електрони-
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ката, производство на мед, техника и инструменти, а вече и във
фармацията.

Системи за
идентификация
Системите за идентификация
биват няколко основни типа
ръчни (преносими), с фиксиран монтаж и верификатори. Според технологията, която използват за
разчитането на кодовете, се разделят на лазер базирани и камера
базирани (CCD, CMOS).

Лазерни скенери
Лазерните скенери използват
лазерен лъч като източник на
светлина и огледало или въртяща
се призма за насочване на лазерния лъч напред-назад по баркода.
Фотодиодът измерва интензитета на светлината, отразена обратно от източника, докато четецът пресича всеки бар (тъмна
лента) в печатния код. Той генерира вълна с определена форма, която се използва за измерване на
ширината на баровете и празните пространства в баркода.
Тъмните ленти поглъщат светлината, а белите пространства я
отразяват - така вълната, генерирана от фотодиода, дава изображение на комбинацията от
тъмни ленти и празни пространства (модела, структурата) на
кода. Светлината, излъчвана от
четеца, е с различна яркост според структурата на кода, а схемата за приемане на информация
на фотодиода е предназначена да
засича само сигнали със същия модулиран модел.

Камера базирани четци
CCD (Charge-Coupled Device) четците разполагат с набор от стотици малки светлинни сензори,
подредени в редица в главата на

устройството. Всеки сензор измерва интензитета на светлината непосредствено пред него.
Отделните сензори за светлина в
CCD четеца са изключително малки и тъй като има стотици сензори, подредени в един ред, моделът на напрежението, идентичен с модела на кода, се генерира
от четеца чрез последователно
измерване на напрежението пред
всеки сензор в редицата.
CMOS (Complementary MetalOxide Semiconductor) четците използват полупроводников сензор за
изображения, който преобразува
сноповете фотони, попадащи
върху неговата повърхност, в електрически сигнал в цифров вид.

RFID идентификатори
RFID системите идентифицират и инвентаризират материални активи чрез използване на RFID
етикети и стационарни или портативни четящи устройства. По
този начин всяка отделна стока
може да бъде проследена във всички технологични етапи на нейното производство, транспортиране и доставка, до продажбата и
рециклирането й. За целта стоката (или по-големи опаковки от
няколко стоки като стек, палет и
др.) се маркира с RFID идентификатор при производството. Идентификаторите, наричани още
тагове, транспондери и етикети,
се поставят върху съответната
стока чрез залепване или по механично вграждане в зависимост от
модела. За индустриални и логистични приложения често се използват идентификатори под формата на самозалепващи етикети. За
закрепване върху контейнери и
превозни средства се правят идентификатори с цилиндрична форма,
а за поставяне в дърво, пластмаси и цимент има водонепропускли-
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ви разновидности. Всеки идентификатор има два основни структурни компонента антена и интегрална схема (ИС). Успоредно на
антената се свързва кондензатор
за получаване на трептящ кръг с
подходяща резонансна честота, с
цел да се осигури максимално входно напрежение на ИС и съответно
максимално голямо разстояние
между идентификатора и четеца.
В някои случаи кондензаторът е
част от ИС, а в други се свързва
външно.
При някои модели идентификатори записаната по време на производството информация не може
да бъде променяна впоследствие,
докато при други (Read/Write
Tags) се използва EEPROM, чието
съдържание може да се променя в
процеса на експлоатация и работят с четци, наричани Interrogator. Причината за това наименование се дължи на изпращаната
от устройството към идентификатора “покана” за установяване
на връзка (режим InterrogatorTalks-First, ITF). При получаването й той връща към устройството записания в паметта си идентификационен номер, с което
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връзката е установена. В следващия етап устройството подава
команда към идентификатора да
бъдат изпратени данни и след получаването им следва команда за
прекратяване на връзката, с което той се поставя в режим “очакване” (sleep). Съществуват идентификатори, които самостоятелно могат да установяват
връзката с четеца (Tag-TalksFirst, TTF). Сравнително по-рядко
се използват идентификатори за
четене и еднократен запис (Write
Once, Read Many) WORM, в чиято
OTP (еднократно програмируема)
памет само веднъж по време на
експлоатацията им или преди започването й се прибавят данни,
след което работата им е като на
идентификатори само за четене.
Съществуват идентификатори
R/W с малка ОТР памет, съчетаващи възможностите на двата
последни вида.
В зависимост от конструктивните си особености и функционални възможности идентификаторите се разделят на пасивни и
активни. Пасивните (Passive Tag)
работят без батерия и изискват
външен източник, който да пре-

дизвика излъчването на уникалния
идентификационен код и друга опционална информация. Постъпващото на входа напрежение от антената се превръща в постоянно
от токоизправителя, в някои случаи допълнително се стабилизира
и върху кондензатора се получава
захранващото напрежение за останалите блокове. Аналоговият
блок демодулира приемания сигнал
и модулира излъчвания от идентификатора. Основната част на
цифровия блок е памет, като в
идентификаторите само за четене (Read-Only Tag) R/O тя е с еднократен запис, който се прави по
време на производството и не
може да се променя.
Активните идентификатори
(Active Tag) притежават батерия,
която осигурява работата при
приемане и предаване на данните,
както и по-сигурна връзка в условията на значителни електромагнитни смущения. Сред предимствата на активните идентификатори е и по-голямата скорост
на обмен на данни и възможността идентификаторът да се обърне
към четеца или друг идентификатор за установяване на връзка.
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Сравнително по-ограниченото
приложение на тези идентификатори се дължи на цената им, значително по-големите размери от
пасивните и по-късия експлоатационен срок на моделите с вградена батерия. Съществуват и полупасивни идентификатори (SemiPassive Tag, Battery-Assisted Passive
Tag), които при приемане ползват
енергията на сигнала в антената,
а батерията се включва само за
предаване.

RFID четци
RFID четецът (Reader) периодично излъчва в кратки интервали
от време електромагнитни вълни
с фиксирана честота, които достигат до антената на идентификатора. Те го задействат за определено време, през което той
връща обратно модулиран сигнал
с необходимите данни за обекта,
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а те, от своя страна, могат да се
предават към близък или отдалечен компютър. Честотата на излъчваните от антената електромагнитни вълни се определя от генератора, а мощността им от
предавателя. Приемникът усилва
и демодулира сигналите от антената. Данните, изпратени от
идентификатора, се получават на
изхода на приемника и могат да се
запишат в цифровия блок или да се
препратят към сървър по жичен
или безжичен път (чрез Wi-Fi,
ZigBee, Bluetooth, WPAN, RuBee и
др.). Често четците са с два или
повече интерфейса, а някои притежават и операционна система. По
аналогичен начин те могат да приемат данни отвън, да ги модулират и изпращат към идентификаторите.
Четците се предлагат в няколко разновидности стационарни,
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преносими, ръчни и вградени.
Стационарните четци се монтират неподвижно на места, покрай които преминават контролираните обекти. Вторият вид са
преносимите четци (Desktop
Reader), които при използването
си се поставят на определено място и работят като стационарни. Ръчните четци (Hand Held
Reader) се използват за снемане на
данните от идентификатори,
монтирани върху неподвижни
обекти. Захранват се с батерия и
често имат дисплей за изписване
на текущите данни от идентификатора. Последният вид са модулите на четци с конструктивно
оформление, позволяващо вграждането им в други апаратури. Някои
производители предлагат хибридни устройства, които могат да
четат едновременно баркодове и
RFID етикети.
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COGNEX - решения за индустриална идентификация
Съвременните аспекти и темпове на развитие на икономиката в глобален мащаб, глобално свързани пазари,
изисквания за оптимизация при управлението на производството, ресурсите, дейностите по диагностика, сервиз, обслужване, непрекъснатите изисквания за повишаване на качеството на продукцията и редуциране на себестойността и още много други фактори предопределят темата за проследимостта в индустрията като
все по-актуална.
В индустрии като автомобилостроенето, фармацията, електрониката, а все по-често и в хранително-вкусовата - навсякъде, където изискванията за качество
са определящи, задачите за проследимост са стандартен подход и се дефинират от регулативни норми.
Във всички производствени сектори ядро на системите за проследимост са системите за идентификация независимо дали става дума за т.нар. "Cradle-to-grave"
прозрачност, т.е прозрачност на всяка една стъпка от
процеса на производство на едно изделие, като и през целия жизнен цикъл на всеки един от вложените в него компоненти, каквото е изискването в автомобилостроенето. Особено приложими са те във фармацевтичното производство, където водещо е гарантиране идентичността на продукта по пътя му от производството през цялата верига на разпространението до крайния потребител, осигурявайки му по този начин 100% безопасност
и защитеност.
Фирма Ехнатон, като партньор на Cоgnex, предлага
водещи продукти и решения за проследимост в индустрията. Паралелно с това, през последните 4 години натрупахме знания и практически опит, разработвайки и внедрявайки подобни решения във фармацията, в производства, свързани с автомобилостроенето и електрониката. В
контекста на тазгодишната маркетингова концепция на
Cognex, продуктите и решенията за идентификация са
обособени в категория Cognex ID.

които работят и в най-високата гама. Чете еднакво надеждно, независимо от качеството и вида на маркировката. DM300 e най-широката и пълна гама, изцяло на модулен принцип за максимална гъвкавост при конфигуриране.
Патент на Cognex е иновативната функция за автотунинг
в системи с интегрирано осветление, което позволява надеждно формиране на изображението, особено важно при
DPM кодове . DM300 се предлага в 3 версии по отношение на
резолюция, налице са и модификации по отношение на функциите. Има възможност за работа със стандартна
CMount оптика, с M12 или с течна оптика, отново патент
на Cognex. За високоскоростни приложения продуктът е
DM500 със скорост 95 декодирания /сек., 1024х768 резолюция, VSoC (Vision System on Chip) технология за регистриране на изображения и втори процесор з а обработка.
В началото на 2013 г. бе представен и уникален нов продукт, специално разработен за предизвикателните приложения в логистиката, един друг сектор от индустрията,
където проследимостта е стандартен подход - DataMan
503, с фокусна дълбочина до 1м, 2048 x 1088 резолюция, 120
четения/секунда; 198.12 m/мин. транспортна скорост.
DM503 търси, намира, регистрира и чете кода, независимо
къде е поставен и върху каква повърхност.

Технологиите преди всичко
Патент на Cognex e 1DMax+ - най-добрият към момента алгоритъм в клас 1D кодове. Към него тази година
Cognex добави HotBats технология - патентован алгоритъм за предварителна обработка на изображението, което улеснява декодирането. В резултат 1D четците на
Cognex четат еднакво бързо и надеждно всяко качество
на код, върху всяка повърхност, през фолио, в нарушен или
изкривен вид.
2DMax+ е най-добрият в клас 2D алгоритъм, гарантиращ 99% показател на читаемост при предизвикателните
DPM кодове, които са наложен подход при проследяване.
Освен четене и декодиране на кодовете, четците на
Cognex предлагат вградени функционалности като валидиране (например, съгласно GS1, DoD, ISO стандарти), верифициране (оценка на качеството на печата, съгласно
AIM или ISO15415), форматиране (възможност да се програмират потребителски скриптове).
Те са лесни за интегриране - с компактен размер, индустриален корпус, вградени цифрови входове и изходи, серийна и Ethernet комуникации с вградени индустриални
протоколи. Снабдени са с лесни и удобни за ползване развойни и диагностични средства. Като водещ производител, Cognex осигурява широка продуктова гама за оптимален избор при всяко приложение.

В категорията преносими четци водеща е гамата
DM8000 - отново ID Max технология, патентована технология на течна леща, позволяваща настройваем фокус, патентована UltraLight технология за по-добро формиране на
изображението на всеки вид маркировка и повърхност, и
комуникация на модулен принцип (серийна или Ethernet).
Четците DM9500 са с вграден преносим компютър за целите на складовите стопанства и логистиката.
Като фирма, водеща в областта на визуалните решения за индустрията и с най-много продадени и инсталирани системи във всички промишлени сектори, на база своя
опит Cognex предлага и приложно ориентирани решения. В
контекста на проследимост това е Tracк&Trace софтуерът, специално разработен, за да покрие всички изисквания към задачите за проследимост във фармацията, произтичащи от стандартите и преминаването към GS1
DataMatrix маркиране - еРегулация, сериализация и легализция и др. Track&Тrace софтуерът е параметрируемо приложение, което работи на всички платформи InSIght системи за визуална инспекция на Cognex. Track&Тrace поддържа до 2 DataMatrix и 2 х1D кодове, всички стандарти за
верификация и валидиране, което го прави приложим при
задачи за тотална проследимост и в електрониката, автомобилостроенето и самолетостроенето.

Актуални продуктови предложения
Гамата Cognex ID включва четци за фиксиран монтаж,
преносими четци и верификатори. Най-малкият и нов
представител на фамилията, DataMan50 е нискостойностна алтернатива на лазер базираните четци, в миниатюрен корпус с вградени алгоритми, аналогични на тези,
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Капилярен метод
за
безразрушителен
контрол

Е

д-р инж. Радостин
Касъров,
експерт по UT

дин от успешно прилаганите безразрушителните методи
за технологичен контрол е този,
при който се използват проникващи течности. Познат е още като
капилярен метод. Чрез него се откриват повърхностни и проходни
нецялостности (дефекти) в различни обекти от метали и неметали. Особено ефективен е при
технологичен контрол на заварени
съединения и различни метални
конструкции и съоръжения.
В основата на този метод стои
капилярният ефект, при който в
нецялостността прониква и се
задържа специална дифузна теч-
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ност, която преди това е нанесена върху изследваната повърхнина
(фиг. 1 б). Тази течност, наричана
още пенетрант, е с ниско повърхностно напрежение, характерно за мокрещите течности. Те
имат свойството да се “разтичат”(омокрят) по повърхнината, с
която влизат в взаимодействие.
Ако след премахване на излишната
дифузна течност от изследваната
повърхнина, върху същата се нанесе подходящ проявител, то той
“изтегля” остатъци от пенетранта, с които са били запълнени нецялостностите. Формира се ясно
различима индикаторна следа с
определен контраст върху изследваната повърхност като показаната на фиг. 1 в.
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Най-разпространени
методи
Те в зависимост от вида на пенетранта са:
l цветен - при който се регистрира цветна индикаторна следа, контрастираща на определен фон
(червените индикации показани на
фиг. 1 в);
l луминесцентен - при който се
регистрира флуоресцираща индикаторна следа при осветяване в ултравиолетова светлина върху
повърхнината на обекта;
l цветно-луминесцентен като
комбинация от горните два;
Широко се използва в практиката цветният метод поради относително опростените изисквания
за неговото приложение. Неговият
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в

б

Фиг. 1.

Фиг. 2.

технологичен процес следва определен брой операции, показани на
фиг. 2: почистване повърхността
на контролирания обект (фиг. 2 б);
нанасяне на проникващата (дифузна) течност пенетрант (фиг. 2 в);
почистване на контролираната
повърхност от излишното количество пенетрант след определен
период от време (фиг. 2 г); нанасяне на проявител върху изследваната повърхност (фиг. 2 д); оглед за
наличие на индикации от повърхностни несъвършенства; регистриране на откритите индикации след определен период от
време (фиг. 2 е).

Изисквания към метода
при контрол на заварени
съединения
Разбира се, приложението на ка-
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пилярния метод при технологичен
контрол на заварени съединения,
метални обекти и конструкции е
свързана със строго определени
изисквания. Задължително е изследваните повърхнини да се подложат на механично или химично
почистване от замърсявания като
окалина, шлака, ръжда, машинно
масло, боя, лакови покрития, греси
и други, които значително могат
да повлияят върху резултатите
от изследването и контрола. Почистената повърхнина се покрива
с пенетрант чрез обливане или
напръскване, така че да бъде омокрена добре. Колкото е по-тънък
слоят пенетрант, толкова попълно е това омокряне. Необходимо е да се определи времето за
проникване в нецялостностите,
което пряко зависи от темпера-

турата на изследвания обект. То
е най-голямо при долната граница
на приложимост на метода (10 o С)
и най-малко при горната граница
около 50 o С. Обикновено за стомани то е в интервала от 5 до 60
минути. Други фактори, влияещи
на процеса на дифузия, са атмосферното налягане и влажността
на околната среда.
След изчакване на периода от
време излишният пенетрант се
отстранява от изследваната
повърхнина. В зависимост от неговите физико-химични свойства
това се осъществява по различни
начини. При пенетрантите, които се разтварят във вода или разтворител, отстраняването се
извършва чрез измиване, изплакване или поливане със струя под ниско налягане, насочена под остър
ъгъл спрямо контролираната
повърхнина. Във всички случаи
процесът на почистване се извършва така, че да не се създават
условия за запълване на нецялостностите с вода или разтворител. При технологичен контрол
на серийни детайли в производствени условия е възможно почистване в специални вани. Следва
подсушаване и нанасяне на проявително вещество. Обикновено
това се извършва чрез пръскане с
помощта на различни приспособления. При масово производство
може да се използва и потапяне на
детайла във вана с проявител.
Важно условие е проявителят да
бъде нанесен също като тънък
слой върху контролираното изделие. Следва освидетелстване, т. е.
оглед за наличие на индикации от
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Фиг. 3.

пенетрант върху представляващата интерес повърхнина. Това
се извършва при дневна или изкуствена бяла светлина с осветеност не по-малка от 500 Lx за
цветните контрастни проникващи течности. Ако за пенетрант
са използвани флуорисциращи дифузни средства, освидетелстването се извършва в затъмнено помещение с ограничение на видимата светлина и при пряко осветление върху изследваната повърхнина с интензитет в ултравиолетовата област не по-малък от 10 W/
m2. Спазването на всички изисквания на контролния процес може да
гарантира индикация (следа) от
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пенетрант с размер от 5-10 mm.
В определени случаи може да е целесъобразно допълнително освидетелстване след по-дълъг период
от време.

Контрол на
херметичността
Чрез този метод се създава и
възможност за контролиране на
херметичността на даден обект
или съоръжение при достъп до две
успоредни повърхнини (фиг. 3). Ако
има наличие на проходни нецялостности, то нанесеният върху едната повърхнина пенетрант след
периода на изчакване очертава
ясно видима контрастна следа
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върху другата повърхнина на обекта, както е показано на фиг. 3 г.
Като краен етап от процеса при
капилярния метод е възможно документиране на резултатите
чрез фотографски снимки или сваляне на отпечатък върху специални ленти. Резултатите могат да
послужат за оценяване качеството на съответния обект на контрол и неговата експлоатационна
пригодност, което е особено важно.
Към основните предимства на
метода могат да се изброят лесното му приложение и високата му
чувствителност към всички нецялостности с излаз на повърхността (пукнатини, газови пори, кратери и др.), универсалност по отношение различните физични особености на обектите при използване пенетранти и проявители
под формата на спрей или пулверизатори, относително евтините
консумативи. Успоредно с това
той е ограничен по отношение
грапавостта на изследваните
повърхнини и склонността им към
омокряне, високите температури
(над 50 оС се използват само специални дифузни средства), различни химични процеси, протичащи
между изследвания обект, пенетранта, проявителя и други.
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Изпарители
Използвани конструкции в хладилните машини
Изпарителите са топлообменни
апарати, в които кипи летлива течност, отвеждайки топлина от охлажданото пространство или от продукт. Интензивността на топлообмена зависи от пада на температурата, скоростта на движение на хладилния агент и средата, физическите
му свойства и други. Изпарителите
намират широко приложение в практиката, поради което се предлагат
в многообразие от видове, форми,
размери и конструкции, а класифицирането им обикновено е в зависимост
от конструкцията, начина на подаване на течния хладилен агент, условията на експлоатация, по предназначението и т. н.

Изпарението като процес
Изпарението е сравнително бавен
процес. При изпарителите, използвани в хладилните машини, топлината
от охлаждащата среда се предава на
течния хладилен агент, вследствие
на което хладилният агент се превръща в пари. Общото термично
съпротивление е сума от термичните съпротивления на охлаждащата
среда и кипящия хладилен агент.
Интензивността на топлообмен в
процеса на изпарение зависи от ред
фактори. Сред тях са овлажняването
на топлопредаващата повърхност
от течността и плътността на
топлинния поток, която, от своя
страна, зависи от температурната
разлика между топлопредаващата
повърхност и кипящата течност,

както и от физичните свойства на
течността. Ако кипящата течност
овлажнява добре повърхността, ще се
образуват малки мехурчета, лесно
отделящи се от повърхността, подобрявайки топлопредаването. Наличието на разтворено масло в хладилния
агент влошава топлопредаването.
Друг фактор, оказващ влияние върху
процеса изпарение, е конструкцията
на изпарителя. При парообразуване
във вертикални тръби мехурчетата
пара усилват топлообмена и помагат
издигането на сместа от пара и
течност. Скоростта на издигане е
по-голяма при по-малък диаметър на
тръбата. Влияние върху изпарението
оказват и скоростта на движение на
хладилния агент и замърсяванията от
двете страни на тръбите.
В зависимост от вида на охлаждащата среда изпарителите обикновено се делят основно на изпарители за
охлаждане на течности и изпарители за охлаждане на въздух. Сред конструкциите изпарители за охлаждане на течности са изпарителите с
тръбни змиевици, кожухотръбните
изпарители и изпарителите със секционни вертикални тръби. Към изпарителите за охлаждане на въздух се
причисляват основно изпарителите с
естествена циркулация на въздух и
изпарителите с принудителна циркулация на въздух, подаван от вентилатор, познати и като въздухоохладители.
Като студоносител при изпарителите обикновено се използват

ПОЛИМАТ ООД

вода, въздух или друга течност,
съдържаща антифриз. Обикновено
видът на студоносителя до голяма
степен определя и вида на използвания изпарител.

Използват се различни
конструкции изпарители
Сред често използваните конструкции изпарители са тръбните изпарители с гладки тръби, изпарителите с оребрени тръби и пластинчатите. При изпарителите с гладки
тръби и пластинчатите цялата им
повърхност е в контакт с протичащия през изпарителя хладилен агент.
Основната топлообменна повърхност в оребрените изпарители се
явява тръба, в която кипи хладилният агент. Ребрата се явяват допълнителна топлообменна повърхност.
Пластинчатите изпарители и
тръбните изпарители с неоребрени
тръби са широко разпространени и
могат да работят в различни диапазони на температурата. Най-често
те се използват за охлаждане на
течности и въздух, когато температурата в охлажданото пространство се поддържа под 1 оС и е трудно да се предотврати обледеняването на повърхностите на изпарителя. Производителността на тези
изпарители се влияе в по-малка степен от обледеняването в сравнение
с изпарителите с оребрени тръби.
Също така те се почистват лесно.
Принципно за почистване и размразяване на обледенените повърхности

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

1618 София, п.к. 109.
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76 колонки за вода, пара и процеси
е-mail: polymat@techno-link.com
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

Индустриална арматура:
- Сферични кранове с уникална уплътнителна система
- Бутално-шибърни вентили за пара и газ, регулиращи
- Манометрични вентили
Безазбестови клингерити:
- Листи, голямо разнообразие на склад
- Готови гарнитури

- KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който
остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
уплътнителните материали от чист графит;
- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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охладителният процес спира, което се отразява негативно на охлаждания продукт.
Гладкотръбните изпарители обикновено се произвеждат от стоманени или медни тръби. Стоманените
тръби са предпочитани при изпарители с големи размери. Често те се произвеждат с различна форма, размер
и конструкция в зависимост от изискванията на конкретното приложение. Една от често срещаните конструкции е плоският или овален змиевик. Спиралните гладкотръбни изпарители често се използват за охлаждане
на течен студоносител.
При пластинчатите изпарители се наблюдава разнообразие от конструкции. Една от най-елементарните
включва две съединени метални пластини с предвидени
канали за преминаване на хладилния агент между тях.
Сред използваните конструкции е и змиевик, разположен
между две метални пластини. За осигуряване на добър
топлинен контакт между пластините и тръбите с хладилен агент прилагано решение е създаването на вакуум
в пространството между пластините.
Изпарителите с оребрени тръби са широко използвани
за охлаждане на въздух и различни газове. Ребрата изпълняват функцията на вторична топлопоглъщаща повърхност,
като спомагат за отвеждането на топлината от тази
част от въздушния поток, която обикновено не контактува с основната повърхност на изпарителя. Върху ефективността на изпарителя влияние оказва начинът на
присъединяването на ребрата към тръбата, тъй като е
необходимо постигането на добър топлинен контакт.
Височината на ребрата и разстоянието между тях зависят от предназначението на изпарителя. Размерът на
ребрата се влияе и от диаметъра на тръбата. Препоръчително е разстоянието между ребрата в нискотемпературните изпарители да е по-голямо поради натрупването на скреж. Оребряването обикновено е от външната
страна на тръбата, като увеличаването на броя на ребрата не влияе на работата на изпарителя. В някои случаи
излишното оребряване може да рефлектира в по-ниска
производителност на изпарителя, като ограничава
възможността за циркулация на въздуха. Негативно влияние върху работата на изпарителя оказва и натрупването на скреж, поради което те се препоръчват за въздушно охлаждане в случаите, когато температурата на
повърхността им се поддържа над 0 °С. Изпарителите с
оребрени тръби са по-компактни от повърхностните
изпарители и са много подходящи за работа с вентилатори, създаващи принудителна циркулация на въздух.

Кожухотръбните изпарители и
вертикалните сухи въздухоохладители
Често използвани конструкции изпарители са кожухотръбните изпарители и вертикалните сухи въздухоохладители. Това са и най-често използваните изпарители в компресорни хладилни машини.
Кожухотръбните изпарители са подходящи за работа
с различни хладилни агенти. Често използвани са за охлаждане на вода и солев разтвор. Конструктивно те найчесто са хоризонтални стоманени апарати с цилиндрична форма. във вътрешността на който е разположен сноп
от топлообменни тръби, захванати в тръбни решетки.
Тръбите могат да бъдат оребрени, като се срещат и
конструкции с вътрешно ореберни тръби, използвани
предимно за течен фреон. В краищата си кожухът се затваря с капаци, които в зависимост от конструкцията на
апарата са снабдени с прегради за обръщане на посоката
на флуида, преминаващ през тръбите. Кожусите на различните конструкции апарати се различават основно по
начина на присъединяване на тръбните решетки и капаците. Дебелината на стената на кожуха се определя в
зависимост от налягането на работната среда и диаметъра на самия кожух, но обикновено се приема не помалка от 4 мм.

70

ноември 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2013

71

ОВК
Кожухотръбните изпарители с
голям диаметър обикновено се изпълняват като оросителни с оглед на
елиминиране на влиянието на хидростатичното налягане на течния хладилен агент върху температурата на
изпарение.
Изпарението на хладилния агент
може да протича както в тръбите
на изпарителя, така и в междутръбното пространство. В зависимост от мястото, където се извършва изпарението на хладилния
агент, кожухотръбните изпарители
съответно се означават като сухи
или потопени, като потопените, при
които изпарението се осъществява
в междутръбното пространство, са
сред най-често използваните. Недостатък на тези изпарители е рискът
от повреда поради замръзване на
движещата се в тях разтвор при
случайно спиране на помпата или при
недостатъчна концентрация на разтвора. По отношение на студоносителя потопените изпарители биват
едно- и многоходови.
При сухите изпарители хладилният агент кипи вътре в тръбите. От
този тип изпарители се предлагат
различни конструкции. При тях могат
да се постигнат ниски температури
на топлоносителя, без опасност от
замръзване и спукване на тръбите.
Предлагат се с прави и U–образни
тръби. Често за увеличаване на кое-
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фициента на топлопредаване между
тръбите се предвиждат прегради.
За охлаждане на въздуха с естествена циркулация често използвани
са тръбните змиевици. Конструкцията им включва последователно
свързани посредством колена прави
тръби. С оглед на повишаване на
външната топлоотдаваща повърхност тръбите се оребряват с листове от мед, поцинкована стомана
или алуминий. Течният агент може
да бъде подаван както в ниската
част, а парите да се отвеждат от
горната част, така и в горната
част. При подаване на течността в
ниската част на изпарителя цялата
повърхност на топлопредаващите
тръби се намира в съприкосновение
с течния кипящ хладилен агент, поради което се постига по-висока
ефективност на процеса.
Въздухоохладителите се използват основно за протичане на топлообмен между въздух и топлоносител.
Въздухът циркулира от външната
страна на тръбите и между ребрата. Топлоносителят обикновено е
фреон или гликолов разтвор с различна концентрация. Широко използвани
са за охлаждане на въздуха за охладителни камери и в камери за съхранение. Добре е да се има предвид, че
когато се предвижда охладителят да
се използва за производствени процеси при работа с агресивни среди,

се препоръчва използването на въздухоохладители, изготвени от антикорозионни материали.
Основните елементи на вертикалните сухи въздухоохладители са:
тръбни снопове, входящи и изходящи
колектори, терморегулиращи вентили, разпределителни глави, страници,
горна и долна вана. Широко използвани са в климатичната техника, където най-широко използвани са вертикалните сухи въздухоохладители с
напречно обтичане.
Недостатък на този вид охладители е заскрежаването на охладителната повърхност при температура под
0 оС, поради което се налага тя периодично да бъде обезскрежавана.
Както при повечето елементи на
хладилните машини, така и при изпарителите, се наблюдават загуби
на налягане. Те зависят от диаметъра на тръбите, конфигурацията на
ребрата, скоростта на въздушния
поток и количеството кондензат
върху оребренията. Също така при
избора на изпарител е добре да се
вземат предвид някои фактори, сред
които: скоростта на охлаждания
топлоносител да е в границите от
1,5 до 2 m/s; концентрацията на
солевия разтвор да е възможно наймалка, разликата между температурите на изпаряващия се хладилен
агент и охлаждащата среда да бъде
в границите на 5 – 6 оС.

ноември 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ВиК

Индустриални
бустерни системи
Б

устерните системи, познати и като хидрофорни системи
или хидрофори, са най-честото използвано решение за повишаване на
напора във водоснабдителни системи, в промишлеността и бита.
Широко използвани са и в противопожарни инсталации. Основното им предназначение е да поддържат предварително зададено
налягане с оглед осигуряване на
необходимите водни количества
независимо от разположението на
потребителите, като в зависимост от потреблението помпите
се включват и изключват. Те са
подходящи предимно за чиста
вода, без абразивни частици и без
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съдържание на химически агресивни към материала, от който е изработена помпата, вещества.
Като конструкция хидрофорните системи включват една или
няколко помпи. Сред често използваните видове помпи са: хоризонтални едностъпални и многостъпални помпи, вертикални многостъпални помпи, потопяеми,
самозасмукващи и други. Обикновено хидрофорните системи се предлагат като готови за монтаж
съоръжения с монтирани върху
виброустойчива рамка помпи и
оборудвани с обратни клапани,
кранове, задвижвания, датчици за
налягане, манометри и т. н., както и с хидроакумулатор, табло за
управление и други.
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Широка приложна област
Във водоснабдителните системи престъпването към монтиране на хидрофор е в случаите, когато количеството на хидравличните загуби се увеличи и дебита е
недостатъчен за потребителите,
като причините за промените в
налягането могат да бъдат различни. Сред често срещаните са
увеличаване на сградния фонд,
присъединяване на много консуматори към мрежа с малък диаметър, строежът на висока сгради в зони с ниско налягане и други.
В тези случаи обикновено се монтират хидрофорни уредби с междинен резервоар. Подходящо е използването на хидрофори и за директно водочерпене при наличието
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ВиК
на достатъчно количество подпочвени води с нужния дебит и подходящ химичен състав.
Сред причините за широко използване на бустерните системи в
промишлеността е, че протичането на редица процеси в предприятията е свързано с използването
на вода. Добре е да се има предвид,
че в предприятията цикълът на
водата е пряко свързан с определени процеси, управлявани по общ
алгоритъм. Това налага използваните бустерни системи да работят
по логика на управление, различна
от стандартната по налягане.
Също така използваните в бустерните инсталации контролери е
добре да предоставят възможност
за комуникация на базата на различни индустриални протоколи
(Modbus, Profibus и т.н.).
В редица случаи са възможни и
допълнителни изисквания към бустерните системи, използвани в
промишлеността по отношение
на използваните материали, в зависимост от типа на производството.

Особености при
монтажа
В практиката се използват раз-
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лични начини за монтаж на бустерните инсталации. Сред използваните решения е директно
свързване на смукателния колектор към водопровода на ВиК мрежата или към междинен резервоар.
Директното включване към водоснабдителната мрежа е предпочитано поради лесното изпълнение и
по-малката себестойност. Добре е
да се има предвид обаче, че в някои
случаи то не са допуска като например при монтиране на хидрофор поради увеличен сграден фонд.
Като основен недостатък на директното свързване обикновено се
посочва зависимостта му от колебанията в налягането на захранващата мрежа. Използването на
междинен резервоар отстранява
негативното влияние, произтичащо от непостоянството на налягането в мрежата, но за сметка
на това изисква по-голямо пространство.
По отношение на водоснабдителните инсталации има изискване за големината на резервоара с
оглед незадържане на вода и гарантиране на определено количество
постъпваща свежа вода. При противопожарните инсталации изискването е за минимален обем во-

досъдържание. И двете изисквания
рефлектират пряко върху големината на инсталацията след бустера.
По отношение на напорния колектор също се използват няколко
варианта на изпълнение, които са
характерни основно за водоснабдителните инсталации. Единият
вариант е качване на водата с
помощта на хидрофорната система до най-високо ниво, след което
тя се доставя по гравитационен
път. Друг вариант е инсталиране
на една бустерна група в основата на сградата, а втора група - на
междинно ниво. Използвано решение е и разделянето на сградата на
зони (ниска, средна и висока), като
налягането в тях се осигурява чрез
отделни бустерни групи. Освен
изброените базови варианти се
използват и комбинации между
тях.

Управление
В практиката се използват
различни подходи за регулиране на
помпите. При бустерните системи намират приложение основно
два метода за регулиране регулиране посредством пресостат и
плавно регулиране на скоростта
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на въртене на двигателя посредством честотни преобразуватели. При регулиране на бустерните
системи посредством пресостат
приложение намират както механичните, така и електронните
пресостати. Механичните пресостати за управление стартират
помпата при достигне на зададеното минимално налягане и я изключват при достигане на максималното налягане. Електронните
се използват за управление на
помпи с електродвигател. Те
стартират помпата при спад на
налягането в системата (отваряне на кран) и я спират съответно
при затварянето на крана. При
липса на вода изключват помпата, като по този начин я защитават от повреда, причинена от
работа на сух ход. Този метод за
регулиране е често използван при
хидрофорните системи с помпи с
постоянна честота на въртене.
В зависимост от потреблението
се извършва последователно
включване и изключване на помпите. Функцията на мембранния
резервоар е предотвратяване на
хидравличен удар и акумулиране
на запас от вода за предотвратяване на често включване и изключване, поради което в подобни
станции обикновено се използват
резервоари с големи обеми.
Управлението на помпите с помощта на честотни преобразува-
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тели посредством плавно регулиране на скоростта на въртене на
двигателя, осигурява много добро
регулиране на налягането, поддържане на постоянно налягане в
системата и е сред най-ефективните и икономични решения за
регулиране. Скоростта на помпите се управлява в зависимост от
водното потребление, което води
до икономия на енергия. Намалява се и нивото на шум, тъй като
се намалява работата на помпите на максимални обороти. При
включване на хидрофорните системи с честотни преобразуватели протича плавно ускорение, поради което не се наблюдава голяма консумация на пусков ток за
разлика от директното включване на двигателя. Освен за намаляване на консумацията на енергия,
този начин на регулиране спомага и за увеличаване на живота на
помпите и водопроводната арматура, намалява рискът от хидравлични удари и отпада необходимостта от инсталирането на
големи акумулатори.

Избор на хидрофорна
система
При избора на системи за повишаване на налягането се взимат
предвид няколко основни параметъра: минимален и максимален
дебит; минимален и максимален
напор на входящия колектор; гео-

дезическа височина от помпеното
оборудване за потребителя, намиращ се на най-голямо разстояние
по вертикала; остатъчен напор
при потребителя, намиращ се на
най-голямо разстояние по вертикалата; загуба на налягане във
водоснабдителната система. По
минималния и максималния дебит
се определя броят на помпите,
които ще бъдат включени в хидрофорната система и тяхната
мощност. Може да се предвиди и
резервна помпа при необходимост
от повишаване на налягането.
Напорът, създаван от хидрофорната система, е необходимо да
осигури налягане на водата в местата на потребление, не помалък от 1-1,5 atm и не по-висок
от 4-5 atm.
Добре е да се вземат предвид и
работната точка, габаритните
размери на системата, видът на
инсталацията.
Важен критерий при избора е и
ефективност на системата, което обединява: избор на вид помпа
в зависимост от максималния й
КПД; ефективност на помпата в
работната й точка; използване на
честотен преобразувател за регулиране на скоростта с оглед постигане на по-добър КПД при променяща се работна точка;
възможност на контролера да управлява помпите с оглед поддържане на най-висок общ КПД.
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Планетни
предавки
и редуктори
И

зползваните в техниката
зъбни механизми се разделят по
кинематичен признак или в зависимост от характера на относителното движение на зъбните колела
на обикновени зъбни механизми, на
които осите на въртене на зъбните колела са неподвижни, и на епициклични зъбни механизми, в
състава на които има поне едно
зъбно колело с подвижна спрямо
стойката ос на въртене. Епицикличните зъбни механизми са
съставени от цилиндрични и конусни зъбни колела и се разделят
на планетни (h = 1), диференциални (h = 2) и затворени диференци-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ални (h = 1) механизми (h са степените на свобода или броят на
независимите движения на механизма). Елементарните зъбни механизми не могат да се разлагат
на по-прости, а сложните се
състоят от отделни елементарни и са съставени от еднотипни
зъбни колела (цилиндрични, конусни, от механизми с неподвижни
или подвижни оси и т. н.), а също и
от техни съчетания. В сравнение
с елементарните, сложните планетни предавки имат предимства
при необходимост от по-големи
предавателни отношения, по-високи въртящи моменти, по-ниска
маса и по-гъвкави конфигурации.
Зъбните механизми могат да
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бъдат с постоянно предавателно
отношение i - това са редуктори и
мултипликатори, както и със
стъпално променящо се i - т. нар.
скоростни кутии.
Епицикличните зъбни механизми са известни от 14-и век, като
са прилагани главно в уреди за астрономически изчисления.
Възможни са извънредно голям
брой кинематични схеми на епициклични зъбни механизми, описани в техническата литература.
Но тъй като при реализация на
големи предавателни отношения
механичният к. п. д. зависи силно
от кинематичната схема на механизма, последната трябва да се
избира след внимателно проучване
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а

б

Фиг. 1. Схема на планетна предавка.

на предназначението и условията на работа.
Елементарният епицикличен зъбен механизъм едноредната планетна предавка (фиг. 1) е с най-проста конструкция, с високо к. п. д. и има най-голямо
приложение в едностъпалните и многостъпалните
планетни редуктори. Тя се състои от централно
(слънчево) колело 1 с външни зъби, неподвижно централно колело 3 с вътрешни зъби (зъбен венец, корона,
епициклично колело) и водило Н, върху което са закрепени осите на колелата 2 (т. нар. сателити). При
работа сателитите обикалят централното колело
и се въртят около своите оси, т. е. движението им е
подобно на това на планетите. Водилото се върти

около централната ос заедно със сателитите. При
неподвижно колело 3 движението се предава от колелото 1 към водилото Н или обратно, т. е. предавката работи като редуктор или като мултипликатор.
Диференциалните механизми имат две степени на
свобода, или при схемата от фиг. 1 централните
колела и водилото са подвижни, т. е. има две (може и
повече) задвижващи звена. Например движението от
колелото 3 може да се предаде едновременно на колелото 1 и водилото Н или от колелата 1 и 3 - на водилото Н и т. н. При това става преобразуване на две
въртеливи движения в някакво трето или обратно
разлагане на едно движение на две, както например е
в автомобилния диференциал. Такива механизми осъществяват алгебрично събиране или разделяне на две
движения (ъглови скорости) и се използват в изчислителните машини, следящите системи, машините
автомати и т. н.

Предавателно отношение
При определяне на предавателното отношение на
планетните предавки се използва методът на спиране на водилото (метод на Вилис). По този метод на
всички звена на предавката мислено се задава ъгловата скорост на водилото ωH, но в обратна посока. При
това водилото става неподвижно, а неподвижното
колело се освобождава. Получава се т. нар. обърнат
механизъм, който представлява обикновена (непланетна) предавка с неподвижни геометрични оси на
всички колела. При това сателитите се превръщат
в междинни (паразитни) колела, които не влияят
върху предавателното отношение на механизма.
Приложението на метода на Вилис за определяне на
предавателното отношение на планетната предавка
от фиг. 1 е показано при предаване на движение от
колелото 1 към водилото Н. Обърнатият механизъм
на тази предавка има т. нар. вътрешно предавателно
отношение i' = (ω1 - ωH ) / (ω3 - ωH ) = -z3 / z1, където
(ω1 - ωH ) и (ω3 - ωH ) са съответно относителните
ъглови скорости на колелата 1 и 3 спрямо водилото Н;

78

ноември 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2013

79

механични системи
z1 и z3 са съответно броят на зъбите на колелата 1 и 3.
Тук е добре да се отчете знакът
на предавателното отношение i.
То се приема за положително, ако
задвижващото и задвижваното
звено на обърнатия механизъм се
въртят в еднакви посоки, и отрицателно - ако те се въртят в различни посоки. В разглеждания случай колелата 1 и 3 на обърнатия
механизъм се въртят в различни
посоки.
В планетните редуктори найчесто колелото 3 е неподвижно,
колелото 1 е задвижващо, а водилото Н - задвижвано звено, при което със заместване в горната зависимост на ω3 = 0, се получава i
= ω1 /ωH = 1 + z 3 /z1. По същия
начин се определя предавателното
отношение и на други схеми на
планетни предавки.

Типови схеми на
планетни редуктори
Редукторите, в кинематичната схема на които е включен епицикличен зъбен механизъм с една
степен на свобода (планетна предавка), са познати като планетни
редуктори. Типовите планетни редуктори с цилиндрични колела
обикновено се състоят от един
или няколко прости планетни механизма, които са конструирани
както с цилиндрични, така и с конусни колела с прави и с наклонени
зъби. Известните възможни схеми
на най-прости планетни механизми имат неподвижно централно
колело и притежават една степен
на свобода. Като редуктор в машиностроенето най-широко се използва едноредната планетна предавка, чиято схема е показана на фиг.
1. Тя има минимални габаритни
размери и намира приложение в
силовите и в спомагателните задвижвания. Коефициентът на полезно действие на предавката е
сравнително висок η = 0,96 ÷ 0,99
при i = 1,28 ÷ 8, като при i = 4 до
8 се осигурява оптимална комбина-
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ция от размери и качества на редуктора.
За получаване на по-големи предавателни отношения в силовите
задвижвания се използват многостъпални планетни предавки.
На фиг. 2а е показана схема на
планетна предавка със сдвоен сателит. При предаване на движение от
колелото 1 към водилото Н и ω4 =
0 предавателното отношение е
съответно i = ω1 /ωH = 1 + z2z4 /
z1z2. Тази предавка се използва за i
≤16 при η = 0,96 ÷ 0,97.
Показаната на фиг. 2б двустъпална планетна предавка се
състои от две последователно съединени едноредни предавки. В този
случай i = i1i2 < 125; η = η1η2 = 0,92
÷ 0,97.
Предимствата на планетните
предавки и редуктори са: малките
габаритни размери и маса (предавката се вмества в размерите на
централното колело с вътрешни
зъби, като мощността се предава
по няколко потока (равни на броя
на сателитите) и натоварването
на зъбите във всяко зацепване
съответно се намалява); удобство
при компановката на машините
поради съосността на входящия и
изходящия вал; намален шум при
работа в сравнение с обикновените зъбни предавки, което е свързано с по-малките размери на колелата и взаимното уравновесяване
на силите при симетрично разположение на сателитите; по-малко
натоварване на лагерите на централните колела, с което се намаляват загубите в тях; планетната схема на предаване на движението дава възможност да се получат големи предавателни отношения при малко на брой зъбни
колела.
Като недостатъци могат да се
посочат ниският к. п. д на някои
структурни схеми на механизми с
високопредавателното отношение
и високите изисквания спрямо
точността на изработване и монтажа на предавката.
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Фиг. 2. Схеми на планетни предавки:
а) със сдвоен сателит; б) двустъпална.

Особено ефективно е приложението на планетните предавки, когато са обединени конструктивно
с електродвигателя, т. е. планетните мотор-редуктори.

Особености при
проектиране на
планетните редуктори
При проектиране на планетен
редуктор, освен оптимален избор
на кинематичната схема, съще-
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ствуват и ограничения от геометричен и якостен характер. За
най-разпространената едноредна
планетна предавка по схемата на
фиг. 1 броят на зъбите на колелата се определя от следните съображения:
За централното колело 1 броят
на зъбите се избира от условието
за неподрязване - z1 ≥ 17. За неподвижното централно колело 3 броят на зъбите се определя от зада-
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деното предавателно отношение:
z 3 = z1(i - 1). За сателитите 2 броят на зъбите се определя от условието за съосност, според което
междуосовите разстояния на
зъбните предавки с външно и с
вътрешно зацепване трябва да
бъдат равни. От фиг. 1 за некоригирани предавки с прави зъби и с
еднакви модули условието за съосност се изразява със зависимостта z2 = 0,5(z 3 - z1).
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Условието за монтаж изисква
при зъбните зацепвания на централните колела със сателитите
зъбите на едните да съвпадат с
междузъбието на другите. При
симетрично разположение на сателитите условието за монтаж е
изпълнено при (z1 + z2 )/C = цяло
число, където С е броят на сателитите (обикновено С = 3).
Условието за съседство изисква
зъбите на сателитите, когато са
разположени в една равнина, да не
се допират. Това условие е изпълнено, когато z2 + 2 < (z1 + z2 )sinπ/C.
Якостното изчисляване на зъбите на планетните предавки се извършва по стандартите за обикновените зъбни предавки. Всяко
зацепване се изчислява поотделно.
Например за предавката от фиг.1
модулите и силите за външното
зацепване на колелата 1 и 2 и за
вътрешното - на колелата 2 и 3 са
еднакви и при едни и същи материали е достатъчно да се изчисли
якостно само външното зацепване на колелата 1 и 2.
Като се има предвид разделянето на силовия поток на толкова
потока, колкото е броят на сателитите, броят на циклите на натоварване на зъбите се увеличава
С пъти. Предвид реално съществуващата неравномерност и знакопроменливото натоварване на зъбите на сателитите, периферната
сила в зацепването е равна на Ft1
= Ft2 = Ft3 = 2T1.KC /C.d1, където
Т1 е въртящият момент, d1 - диа-
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метър на колелото, а КС е коефициент на неравномерно натоварване на сателитите.
За конструкции, при които не са
взети специални мерки за изравняване на натоварването КС се избира КС = 1,5 ... 2,0, а при вземане на
конструктивни мерки за изравняване на това натоварване КС = 1,1
... 1,2. Прилагат се различни схеми
и конструктивни решения за намаляване на КС, например самоцентриране на централното колело в
радиално направление (без радиални опори), свързване на вала и централното колело със съединител с
радиална подвижност - например
зъбен, свързване на неподвижното
колело към корпуса чрез еластични (гумени) елементи и др.
Правилното оразмеряване на
планетните редуктори е предпоставка за тяхната дъготрайна и
надеждна експлоатация.
Съществуват и специализирани
програмни продукти за избор на
оптимален планетен редуктор,
които обикновено се предлагат от
фирмите производителки на такива редуктори и отчитат особеностите на използваните схеми, геометрията на зъбните колела, режима на работа и необходимите
качества за точност, коравина,
мъртъв ход и други. Такива продукти позволяват на потребителите
в диалогов режим да въвеждат основни параметри на работа на
редуктора като скорост, въртящ
момент, радиални и аксиални на-

товарвания, отговарящи на конкретното му приложение. За оразмеряването на редуктора на екрана се въвежда информация за: тип
или ориентация на предавката редова или под прав ъгъл, като за
последната са възможни вариантите: плътен вал, кух вал, вал с
два изхода; режим на работа
продължителен или цикличен; допустима хлабина високопрецизни
(до 8-9 ъглови минути), прецизни
редуктори (до 13-15 ъглови минути); предавателно отношение
избира се от наличните за определени производствени комбинации.
Изборът на двигател е последната стъпка и може да стане от падащо меню или чрез ръчно въвеждане на размерите му.
След попълване на всички приложения на параметрите програмният продукт обобщава наличните планетни редуктори, които
отговарят на критериите и ги
сортира по цена от най-икономичните до най-скъпите. Показва се и
коефициентът на сигурност между необходимия въртящ момент и
максимално допустимия въртящ
момент за всеки избран типоразмер. След избора на продукт, потребителите могат да го свалят
на 2D или 3D модел, да направят
заявка за оферта или да запишат
номера на модела на подходящия
редуктор. Тази опция позволява на
потребителите да сравняват цените и характеристиките на подобни продукти.
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В нови конструкции планетни
редуктори се използват зъбни колела с наклонени (β = 12 - 15°) зъби
и висок коефициент на препокриване. При това, в сравнение с правите зъби, се постига с 40% по-висока товароносимост, по-плавна
работа и нисък шум, по-добро разпределение на натоварването, намалена хлабина до 2 ъглови минути. Гарантирана е дълготрайност
на предавката до 30 000 часа.
Като мотор-редуктор у нас е
позната и се предлага една модификация на планетен механизъм с
много малка разлика в броя на зъбите на зъбни колела с вътрешно
зацепване, наречена "вълнова предавка". При това се реализира повишена товароносимост.
Планетни редуктори с тяло от
неръждаема стомана без външни
уплътнения изпълняват изискванията за вграждане в опаковъчни
и машини за хранително-вкусовата промишленост. Смазването на
лагери и предавки с грес улеснява
поддръжката и позволява монтаж
в различни пространствени положения без опасност от изтичане
на смазката.

Приложна област
Произвежданите серийни типоразмери планетни редуктори като
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отделно изделие се използват за
вграждане във възли, механизми и
машини в общото машиностроене,
приборостроене, металорежещи
машини, химическа, хранителна
промишленост, енергетика, товарни лебедки, телфери, блок-ходови колела, в мотор-колела за електрокари и др. Най-широко приложение планетният принцип на
предаване на движението е намерил в автомобилните диференциали, предавките за водещите мостове на тежки автомобили, в сумиращите звена на кинематичните схеми в металорежещите машини, в редукторите от задвижването на турбовинтовите двигатели в авиацията.
В някои товарни автомобили,
автобуси, тролейбуси и трактори
се използват планетни редуктори
за предаване на движението от
полуосите към главините на колелата. Това позволява да се намалят размерите на главната предавка и диаметърът на полуосите,
да се увеличи пътният просвет
(клиренса) на превозното средство.
В много от съвременните конструкции автоматични скоростни кутии за получаване на голям
диапазон на предавателни числа се
използват каскади от няколко пла-
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нетни предавки. Често диференциалните редуктори се използват за
сумиране на два потока от мощност (задвижвания на танкове,
гъсенични машини), при което липсва неподвижно звено. Например
двата потока от мощност се подвеждат към слънчевото колело и
зъбния венец, а резултантният
поток се извежда от водилото.
Фирмите, произвеждащи планетни редуктори и мотор-редуктори, предлагат електронни каталози за избор и софтуер за 2D и
3D-модели на задвижването, както
и програми за избор, сравнение и
оптимизация на изделията от своята номенклатура.
У нас се предлага голям избор на
качествени планетни редуктори
с различно приложение, произведени от български или чужди фирми.
Предлагат се както миниатюрни
едно- и двустъпални сервомеханизми с предавателни числа от 3
до 100 за уредостроенето като
мотор-редуктори с пластмасови
елементи, така и промишлени
едностъпални (i = 4, 5 и 6), двустъпални и тристъпални планетни редуктори. Покриват се параметри като: изходящ момент: 5 5000 Nm, обороти на изходящия
вал: 1,5 - 540 rpm, предавателно
отношение: 5 - 250.
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Бутални
компресори
Б

уталните компресори са сред
най-широко използваните видове
компресори. Характеризират се с
проста и компактна конструкция,
висока ефективност на сгъстителния процес и сравнително ниска цена. Характерна тяхна особеност е преобразуването на въртеливото движение на двигателя във
възвратно-постъпателно движение на буталото. Подходящи са за
сгъстяване на газове и газови смеси в широк диапазон на плътности. Съществува голямо разнообразие от конструкции, схемни решения, видове бутални компресори.
Те могат да бъдат едностъпално
или многостъпално изпълнение.
Охлаждането може да бъде водно
или въздушно. Степента на
сгъстяване на едно стъпало е от
1,1 до 5, но най-често е около 3, с
оглед ограничаване на изходящата
температура на газа до максимум

84

150 °С. Произвеждат се и безмаслени бутални компресори.
Буталните компресори са сред
най-често използваните машини в
случаите, когато е необходимо да
се постигнат сравнително малки
производителности, обикновено до
около 400 m3/h, при произволно голямо налягане.
От гледна точка на енергийните разходи, буталните компресори са с по-добри характеристики в
сравнение с другите видове компресори. Те обаче им отстъпват по
отношение на габаритни размери,
металоемкост, експлоатационни
разходи, ремонтопригодност и
междуремонтен период.

Възможности за
задвижване
За задвижване на буталните
компресори се използват основно
електродвигатели и двигатели с
вътрешно горене. Възможно е и използването на парна турбина. При

компресорите със сравнително
малка мощност предпочитани са
асинхронните двигатели. При
мощности в диапазона от 100 до
1000 kW за подходящо се счита
използването на асинхронни и синхронни машини, но предпочитани
са синхронните машини. За задвижване на големите опозитни
компресори обикновено се използват специални синхронни високооборотни двигатели с мощност до
6000 kW. При мощност на задвижването до 200 kW за целесъобразно
се счита използването на фланцови двигатели, статорът на които
се закрепва посредством фланец
към корпуса на компресора, а роторът се присъединява към удължения край на коляновия вал. Предимствата на подобно изпълнение
са опростяване на конструкцията
на електродвигателя и облекченият монтаж. Статорът на електродвигателя при компресорите с
голяма мощност може да се мон-
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тира на обща с компресора фундаментна плоча или на отделна. В
първия случай се използва твърд
съединител. Във втория случай се
използва предимно еластичен съединител. Ако е необходимо, частта на съединителя към страната
на компресора се конструира и
като маховик. При честота на
въртене на компресора по-малка
от тази на двигателя връзката се
осъществява чрез клиноремъчна
предавка, като ремъчната шайба
към двигателя може да изпълнява
функцията на маховик.

Регулиране на
производителността
Както всяка обемна машина, буталният компресор при постоянна честота на въртене реализира
практически постоянен обемен
дебит на засмукване, независещ
от налягането в системата. За
изравняване на краткотрайните
несъответствия между производителността на компресора и разхода на газ се използват акумулиращи обеми. В случаите, при които консумацията е непостоянна,
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се налага регулиране на производителността, като е добре да се има
предвид, че начинът на регулиране оказва съществено влияние
върху енергийната ефективност
на системата.
За регулирането на производителността се използват няколко
основни метода периодично спиране на компресора, промяна на
честотата на въртене, дроселиране и байпасиране.
Периодичното спиране на компресора се осъществява посредством спиране на двигателя или
чрез отсъединяване на компресора,
при което се прекъсва дебитът.
Този метод е икономичен, но оказва негативно влияние върху двигателя и компресора, като допринася за тяхното износване. Прилага
се предимно при по-малки машини.
Регулирането чрез промяна на
честотата на въртене се счита
за много подходящо решение и често се приема като добра алтернатива на всички останали методи.
Дроселиране в смукателната
страна (дроселиране на входа) води

до увеличаване на хидравличното
съпротивление на входа, намалява
налягането на засмукване, от което следва намаляване на плътността на газа и дебита. Частичното или пълно дроселиране може да
се осъществи ръчно, чрез подходяща арматура (например шибър),
монтирана пред смукателния отвор на компресора. Използват се и
специални регулатори, които се
задействат от налягането в нагнетателния тръбопровод. При
достигане на предварително зададено максимално налягане се задвижва дроселен елемент, който
притваря смукателния отвор до
достигане на абсолютно налягане
около 0,15 bar, а същевременно компресорът се отсъединява от нагнетателния тръбопровод чрез
автоматичен възвратен клапан.
Добре е да се има предвид, че при
регулиране чрез дроселиране на
входа не трябва да се надхвърля
максималната степен на сгъстяване, което може да доведе до механични повреди и прегряване.
Байпасирането представлява
прехвърляне на газ от нагнета-
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телния в смукателния тръбопровод със съединителен тръбопровод
и съответен регулиращ елемент.
Необходимо е в системата да се
предвиди и допълнителен охладител за връщания газ. Всъщност
това прехвърляне се използва за
скъпи и отровни газове, докато
въздухът обикновено се изпуска
направо в атмосферата. Тъй като
този метод се счита за най-неикономичния, се препоръчва той да се
използва предимно като допълнително или запасно средство и за
фина донастройка на дебита.

Специфични методи за
регулиране
Разгледаните дотук методи са
независими от конструкцията на
машината и на практика могат и
се прилагат за всички видове
компресори бутални, ротационни
и т. н. Другата група методи са
специфични и изискват конструктивни изменения и допълнения на
буталния компресор.
Един от широко използваните
способи за регулиране на буталните компресори е връщане, частич-
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но или пълно, на газа от цилиндъра към смукателната камера,
като по време на нагнетателния
ход се осъществява принудително
отваряне и задържане на смукателните клапани или на отделен
допълнителен регулиращ клапан.
При пълно отваряне на смукателните клапани дебитът става нула
и компресорът се разтоварва
напълно. Ако компресорът има няколко смукателни клапана, поне
половината се оборудват с механизъм за принудително отваряне.
Частичното отваряне на клапаните не е подходящо, защото вследствие на дроселирането на газа се
получава значителна загуба на
енергия. Освен това, поради значителната разлика в наляганията
от двете страни на полуотворения клапан, е възможна деформация на конструкцията. Най-съвременната разновидност на метода
е пълното отваряне и задържане
на смукателните клапани само на
част от нагнетателния ход.
Сгъстяването на газа се осъществява в останалата част от
хода, след като смукателните кла-

пани се затворят. Чрез изместване на момента на затваряне на
клапаните се реализира плавно и
икономично регулиране, тъй като
работата намалява почти пропорционално на дебита. Съществуват
различни конструкции на устройствата за отваряне на клапаните, като задвижването може да е
ръчно, пневматично, хидравлично,
електромагнитно. Много често
отварянето на клапаните се управлява от налягането в ресивера.
Друг метод за регулиране е чрез
промяна на мъртвото пространство. Той се осъществява посредством свързване на допълнителен
обем към мъртвото пространство на цилиндъра.
Сред използваните методи е и
регулирането чрез изменение на
хода на буталото. При промяна на
хода, от една страна, директно се
изменя дебитът на компресора, а
от друга - се изменя мъртвото
пространство, което също влияе
върху дебита. Изменението на
хода на буталото се извършва чрез
промяна на радиуса на оста, по
която е свързана мотовилката
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към коляновия вал. Механизмът за регулиране се оказва доста сложен и скъп, което ограничава приложението на метода.

Мазилни системи на бутални
компресори
Мазане на цилиндрите. Маслото, постъпващо за
мазане в цилиндрите, образува тънък филм, част от
който непрекъснато се отнася с нагретия при сгъстяването газ. Поради високата температура маслото
трябва да притежава необходимите качества - висока температура на възпламеняване и подходящ вискозитет. При вертикалните компресори, където триенето се определя само от повърхностното налягане
между буталните уплътнителни пръстени и цилиндъра, трябва да се използва масло с по-малък вискозитет, а при хоризонталните компресори, където се
добавя и теглото на буталото, трябва да се използва
масло с по-голям вискозитет. Колкото са по-високи
температурата, налягането и скоростта на движение на буталото, толкова по-голям трябва да бъде и
вискозитетът. Температурата на възпламеняване на
маслата за мазане на цилиндрите трябва да е по-висока с 40 до 50 0С от максималната температура на
газа, която е около 150 0С. Подаването на маслото в
цилиндрите на кръстоглавите компресори се извършва
под налягане с многоцилиндрова плунжерна помпа (лубрикатор). При безкръстоглавите компресори цилиндрите се мажат чрез разплискване на маслото, намиращо се в картера на компресора.
Мазане на коляно-мотовилковия механизъм. Мазането на основните и мотовилковите лагери на коляновия вал, както и направляващите на кръстоглава,
има съществено влияние върху дълготрайността на
тези елементи и общия к. п. д. на компресора. Нарушеното им мазане води до тежки аварии. Най-широко при буталните компресори се използва циркулационна система на мазане със зъбна помпа. Помпата
засмуква масло от картера и го нагнетява до съответните места за мазане. Подаваното масло трябва да има необходимото налягане, подходящ вискозитет и да е очистено от механични примеси. Маслото служи и за охлаждане на триещите се повърхнини, затова в циркулационната система за мазане
често се включва и кожухотръбен охладител с водно
охлаждане. Зъбната помпа се задвижва от коляновия
вал на компресора или от отделен електродвигател.
В някои приложения (медицина, фармация, електроника, хранително-вкусова промишленост и др.) не се
допуска наличието на масло в сгъстения газ. За подобни цели са разработени безмаслени бутални компресори. Използват се основно два типа. Единият не се
отличава конструктивно от обикновените компресори, с тази разлика, че буталните пръстени са изработени от тефлон. Това е материал с много нисък коефициент на триене и висока износоустойчивост, при
работни температури до +200 °С. Освен това са взети конструктивни мерки по отношение на кръстоглава и връзката му с буталото, така че да се минимизира страничното натоварване, предавано от буталото към стените на цилиндъра. Другият тип са наречени лабиринтни бутални компресори.

90

ноември 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

инструменти, материали

Уплътняване
на резби
Р

Анаеробните лепила

езбовите съединения са едни
от най-широко използваните в
практиката разглобяеми съединения. Те имат проста конструкция,
позволяваща получаването на сигурна връзка с възможност за многократно свързване, без това да
води до повреда на елементите.
Поради дългогодишната им употреба те търпят и редица подобрения, но въпреки това все още съществуват някои проблеми като разхлабването поради температурни
промени, както и саморазвиването вследствие от нарушени условия за самозадържане в резбата. В
практиката се използват различни механични методи за предотвратяване на саморазвиването
като контрагайки, пружинни и
специални шайби и други. Като
лесен и бърз метод в последните
години се налага физико-химичният метод за фиксиране, основаващ
се на използването на анаеробни
лепила. Те са лесни за използване и
осигуряват бързо и надеждно уплътняване. Предлагат висока якост,
добра температурна устойчивост, бързо втвърдяване, лесно
прилагане и добра устойчивост на
вибрации.
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Анаеробните лепила представляват еднокомпонентни течни
смоли, които се втвърдяват, когато са изложени на метални йони
при отсъствие на кислород. В
същото време тези лепила могат
за продължителен период от време да останат в изходно състояние без да променят свойствата
си при контакт с кислорода от
въздуха и бързо изсъхват при нарушаване на този контакт. Характеризират се с висока проникваща
способност, което позволява лепилото равномерно да запълни микронеравностите и образуват монолитен херметичен слой, като в
същото време няма опасност от
бързото му втвърдяване.
В процеса на втвърдяване лепилото образува полимерни вериги,
които запълват всеки малък дефект.
Втвърдяването протича при
анаеробни условия, без свиване и
отделяне на газообразни продукти. Скоростта на втвърдяване
зависи от състава на залепваните
повърхности, температура, чистотата на повърхностите, размера на междината между тях,
състава на анаеробното лепило.
Добре е да се има предвид, че ана-
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еробните лепила често са чувствителни към наличието на масла
върху съединяваните повърхности. При наличието на масла съществено се намалява скоростта на
тяхната полимеризация и здравината на съединението. За
втвърдяване върху омаслени
повърхности в тях се добавят
различни добавки.
Обикновено продължителността на втвърдяване при температури в диапазона от 15 до 30 оС е
около 24-72 часа, а при използване
на активатори 3-6 часа. За
втвърдяване при температура пониска от 15 оС е необходимо използването на активатор. Някои анаеробни лепила в съчетание с активатор могат да се втвърдяват и
при -10 оС. Активаторите се нанасят върху повърхностите, подлежащи на слепване, след което се
оставят за известно време, за да
се отдели разтворителят. Активатор може да се нанася само на
едната от страните и да се съхранява върху тази повърхност за
дълъг период от време до залепването.
Скоростта на втвърдяване и
времето за достигане на максимална здравина зависят основно
от температурата. При 100 оС
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инструменти, материали
всички анаеробни съставки се
втвърдяват за период от 15-30
минути.
Здравината на съединенията
при якост на срязване при триене
е от 1 до 15 МРа.
Доброто уплътняване и запълване на всички микропукнатини
предотвратява странични движения и защитава съединението от
корозия вследствие от въздействието на влага, газ или течност
не създава допълнително напрежение.

Устойчивост към
въздействието на
различни фактори
Съединенията, получени при използването на анаеробни лепила,
са с висока устойчивост на климатични фактори, устойчиви към
въздействието на топлина, минерални масла, смазки, органични
разтворители, агресивни продукти (киселини, основи и др.) и много
други среди в широк температурен интервал и налягане, високо
съпротивление на срязване при
усукване. Анаеробните лепила често са чувствителни към вида на
залепваните повърхности и размера на хлабините между тях, тъй
като те оказват влияние върху
скоростта на втвърдяване. В зависимост от скоростта на
втвърдяване залепваните материали се делят на три групи.
Към първата група се отнасят
медта и нейните сплави, кобалт,
манган, никел и желязо. Контактът с тях ускорява втвърдяването на анаеробни лепила.
Втората група включва алуминий и неговите сплави, въглеродна
стомана, злато, сребро, титан,
цинк и пластмаса. Контакт с тях
не влияе на скоростта на втвърдяване на анаеробни лепила.
Третата група е от материали,
върху които има нанесени различни покрития, както и неръждаема
високолегирана стомана. Тези ма-
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териали инхибират втвърдяването на анаеробни лепила.
Продължителността, пълното
втвърдяване и якостните свойства на съединенията зависят
също и от размера на хлабината
между съединяваните повърхности: за всеки състав има максимално допустима хлабина, при надвишаване на която лепилото не се
полимеризира. Размерът на хлабината се ограничава и от вискозитета на анаеробната композиция.
Силно вискозен състав е трудно да
се разпредели равномерно в малка
хлабина, може да има въздушни
мехури, а ниският вискозитет в
голяма хлабина няма да се задържи и ще изтича до настъпване на
втвърдяване.

Особености при избора
Лепилата на различните производители съдържат и специфични
за тях съставки, отличаващи ги
от тези на останалите производители. Всички производители предлагат анаеробни лепила с ниска,
средна и висока якост и с различен
вискозитет. Някои разделят своите продукти и по предназначение. С цел улесняване на избора
производителите използват различна, но в същото време проста
цветова маркировка на анаеробния
продукт, отбелязана в техническите таблици или върху опаковката, в зависимост от предназначение на лепилото. Например жълт
цвят за лепила, предназначени за
резбови съединения. Естествено
във всяка група има универсални
продукти, подходящи за повече
приложения.
При избора на подходящ уплътнител е добре да се вземе предвид
и необходимостта от демонтиране на съединението, спрямо което
се определя и съответната якост
на лепилото. Предлаганите лепила обикновено са с различна степен на якост ниска, средна и висока. Лепила с ниска якост се из-

ползват за съединения, които често се демонтират и не са подложени на високи натоварвания.
Лепилата със средна якост са
предназначени за съединения, които не е необходимо да бъдат често демонтирани, а така също за
съединения, подложени на повишени вибрационни натоварвания.
Лепилата, осигуряващи висока
якост, са предназначени за много
надеждна фиксация.
В допълнение към високата
здравина тези лепила могат да
бъдат и високотемпературни и
подходящи за херметизация или
фиксация на хидравлични и пневматични системи, работещи при
високо налягане.
Условията на работа на съединението също са сред факторите,
които е добре да се вземат предвид при избора на лепило. Производителите днес предлагат уплътнители за работа при различни
неблагоприятни условия като високи температури, вибрации и
други. Добре е да се вземе предвид
и видът на уплътняваните материали. Ако съединението е от два
неактивни метала като неръждаема стомана, цинк, магнезий и
други, може да се наложи използването на грунд. Ако само единият
от металите е неактивен, е
възможно и да не се налага използването му.
Анаеробните лепила се използват за резби от всякакъв диаметър. Пълното запълване на пространството между нарезите на
резбата допринася за равномерно
разпределение на натоварването,
елиминира изтичане на газове и
течности. Въртящият момент
при развиване е приблизително 20%
по-висок от момента на затягане.
Под въздействието на силни динамични натоварвания, вибрации и
удари не протича самопроизволно
отслабване на резбата и нарушаване на херметичността при налягане до 29-39 МРа.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäëàãà
íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð íîâèÿ
GNSS ìîäóë íà Quectel - L76
Èçêëþ÷èòåëíî êîìïàêòåí ðàçìåð:
10.1x 9.7x2.5mm;
l EASY - Assisted GPS ôóíêöèÿ áåç
íåîáõîäèìîñò îò âúíøíà ïàìåò;
l Óëòðàíèñêà êîíñóìàöèÿ â ðåæèì íà
ñëåäåíå: 20 mA;
l AlwaysLocate  èíòåëèãåíòåí
àëãîðèòúì çà ïåñòåíå íà åíåðãèÿ;
l Âèñîêà ÷óñòâèòåëíîñò:
-163dBm@Tracking; -148dBm@Acquisition;
l 99 acquistion / 33 tracking ïàðàëåëíè
êàíàëè
l LOCUS  âãðàäåíà ôóíêöèÿ çà çàïèñ
íà äàííè áåç ìèêðîêîíòðîëåð è ïàìåò;
l Ïîääðúæêàíà Differential GPS, SBAS
(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
l Íàâèãàöèÿ ïî äâåòå íàé-ðàçïðîñòðàíåíè ñèñòåìè çà ïîçèöèîíèðàíå GPS è GLONASS â åäèí è ñúù
ìîìåíò;
l Âãðàäåíà ôóíêöèÿ çà îòêðèâàíå è åëèìèíèðàíå íà ñìóùåíèÿ è
èíòåðôåðåíòíè ñèãíàëè.
l

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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