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накратко
FANUC обедини фирмите си в Европа
Наскоро приключи процесът на обединяване на фирмите на FANUC в Европа
- FANUC FA, FANUC Robotics и FANUC Robomachines, съобщиха за Инженеринг
ревю от FANUC България. „Националните бюра на FANUC в Европа преминаха
под управлението на FANUC Europe Corporation в Люксембург, оглавявана от гн Олаф Герелс. Целта е една платформа – FANUC, всичко от една ръка – подготовка на проектите, продажба, техническа помощ при реализирането, гаранционна и следгаранционна поддръжка, обучение, едно лице говорещо Вашия
език за всички продукти – CNC, Robots, Robomachines. Синергийният ефект от
обединението ще се използва за по-пълноценно задоволяване на потребностите на нашите клиенти. Мисията на фирмата за непрекъснато повишаване на
конкурентоспособността на изделията ни чрез подобряването на тяхната
ефективност, качество и надеждност ще се подпомогне от новите комплексни решения, които ще предлагаме“, заявиха от FANUC.
„Клиентите на FANUC България на териториите на Румъния, Гърция, Македония и Албания ще се възползват от цялата гама продукти и решения в
областта на роботиката, системите за ЦПУ и автоматизацията на производството. Техническата помощ, продажбата, поддръжката и обучението
за всички продукти са обединени и ще се изпълняват от бюрото в София.
Директната продажба, без посредници, на Робомашините на FANUC ще
позволи по-пълното и пряко предлагане на иновативните японски технологии и адаптирането им към местния пазар. Очакваме непосредственият
контакт с клиентите да ни разкрие нови възможности за по-пълно задоволяване на нуждите им“, допълниха от компанията.

Ingersoll Rand пуска пълна гама мембранни помпи ARO
Ingersoll Rand, световен лидер в създаването и поддържането на безопасс електронен
на, комфортна и ефективна работна среда, пусна пълна гама от пневматичинтерфейс
ни мембранни помпи ARO с електронно управление, съобщиха от фирма ЛД,
официален представител на компанията в България. "Новата продуктова
линия разширява съществуващата гама от сериите ARO EXP и ARO Compact
с добавянето на датчици и управление за по-добър контрол и повишена сигурност.
Помпите ARO с електронен интерфейс от Ingersoll Rand предлагат прецизно, електронно контролирано дозиране за смесване на бои, автоматични
автомивки, индустриални перални машини, химически инсталации или за
приложения в печатарската промишленост. Те могат да бъдат окомплектовани с електромагнитен вентил за управление и датчици за обратна връзка
като сензор за утечки и сензор за брой цикли", заявиха от ЛД.
"Днешната индустриална среда и процеси са в голяма степен автоматизирани и контролирани. За тези приложения се изискват помпи с по-високо
ниво на управляващия интерфейс", споделя г-н Окли Робъртс, директор за
ARO продуктите в Ingersoll Rand. "Нашите помпи от серия EXP предлагат на
клиента ниски разходи за експлоатация и подчертано високо ниво на контролните функции, които позволяват да се оптимизират процесите", допълва той.
Мембранни пневматични помпи ARO с електронен интерфейс се предлагат с портове от 1/4" до 3/4" от серия Compact и от 1" до 3" от серия EXP.
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накратко
Бюро за Развитие Техника ще представлява TECNIMETAL у нас
Бюро за Развитие Техника разшири предлаганата гама с продукти на италианската фирма TECNIMETAL, съобщи за списанието Антоанета Генчева,
управител на компанията. "TECNIMETAL е утвърден европейски производител
на защити тип "хармоника", телескопични и транспарантни защити, чистачи, кабеловодещи вериги, стружкоотвеждащи транспортьори и др. Защитите тип "хармоника" са изработени от висококачествени полимерни материали без лепене, устойчиви са на охлаждащи течности и различни химически
агенти, демонстрират отлични механични показатели и износоустойчивост.
Телескопичните защити са с оптимизирана конструкция за високи натоварвания и силно запрашени среди. Изработени са от висококачествена полирана
стомана от 1.5 до 3 мм и в специални изпълнения от неръждаема стомана. Ще
предлагаме и транспарантни (ролетни) защити, които са нискостойностно
решение с отлични защитни характеристики, минимални размери, лесен монтаж, безшумно и плавно движение“, поясни г-жа Генчева. "Интерес представлява и голямото разнообразие от размери и конструкции кабеловодещи вериги на TECNIMETAL от висококачествени материали, устойчиви на външни
влияния, със сертификат за хранителната промишленост. Гамата се допълва
от различни лентови, верижни и спирални стружкоотвеждащи транспортьори и голямо разнообразие от допълнителни аксесоари. Скоро ще разполагаме
със складови наличности от определени продукти“, заявиха от БР Техника.

Оптикс откри нова производствена площадка в Панагюрище
Нова производствена база за средно- и едрогабаритна оптика бе открита в Панагюрище от фирма Оптикс. Тя е самостоятелно обособена и разположена в централната част на града.
„Петнадесет години след старта компанията може да се поздрави с млади
и квалифицирани кадри, хиляди квадратни метра производствена площ, непрекъснато разширяващо се като обем и номенклатура производство. Нуждата ни от висококвалифицирани специалисти непрекъснато расте“, заяви
по време на откриването изпълнителният директор на Оптикс инж. Иван
Чолаков. След откриването на новата производствена база бе направена
първа копка на нова административна сграда в Технологичен парк Оптикс,
в която след година ще се помещават развойните звена на компанията.
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ИКИС представи новости в LED технологиите и интегрирането
На 12 декември 2013 г. фирма ИКИС организира презентация, посветена на
им в "smart" обекти

новостите в LED технологиите в осветлението и интегрирането им в интелигентните сградни управления. „В стремежа си да отговори на постоянно
растящите потребности и изисквания на клиентите, фирма ИКИС СЛ, като
основен ОЕМ партньор на Philips за България, разработи LED осветителни
тела, които могат да бъдат част от бързо навлизащите на българския пазар
системи за сградна автоматизация. Основната идея на събитието бе да
запознаем корпоративните си клиенти и партньори с възможностите на
новите фирмени продукти, а именно вграждането им в „smart“ обекти - офиси, хотели, домове. Реализирането на презентацията бе постигнато съвместно с Шнайдер Електрик, които осигуриха модулите за сградна автоматизация и Смартити - основен KNX партньор, специализиран в разработването
на системи за управление“, поясниха от компанията. „Събитието уважиха
корпоративни инвеститори, известни имена в областта на архитектурата
–интериорния и екстериорния дизайн, електроинженери, специалисти по сградна автоматизация. Организираната презентация предизвика интереса на
присъстващите, като предложи демонстрация на иновациите, постигнати в
осветлението, както и управление в реално време по точно зададени параметри. Създаването на автоматизирано управление на осветлението предлага комфорт от една страна, а от друга е екологично и енергоспестяващо
решение за всеки съвременен дом, офис и сграда“, допълниха от ИКИС.

Nexans Autoelectric строи завод в Плевен
Германският производител на кабелни системи и електромеханични компоненти Nexans Autoelectric ще построи свой завод в Плевен. Очаква се работата по изграждането му да започне през пролетта и да приключи до
края на тази година, съобщиха от БАИ. Инвестицията ще бъде реализирана
чрез дъщерното дружество Електрокабел България. В завода ще се произвеждат кабелни системи и електромеханични компоненти за конвенционални превозни средства, както и за електрически и хибридни автомобили. При
пълен капацитет в завода ще бъдат наети 600 служители. Nexans Autoelectric
е базирана в Германия и има производства в Чехия, Словакия, Украйна, Румъния, Тунис, САЩ, Мексико и Китай.

10

февруари 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2014

11

накратко
Microchip пуска нов чип за контрол на консумацията на
Microchip представи новата интегрална схема за контрол на консумацията
електроенергия
на електроенергия MCP39F501, съобщиха от американската компания. Чипът,
предназначен за измерване на променлив ток в реално време, включва два 24битови АЦП, 16-битово изчислително ядро, EEPROM и двупроводен интерфейс.
"Интегрираният модул за следене на напрежението, както и стойността от
94.5 dB SINAD (съотношение сигнал-шум) за всеки измервателен канал, дават
възможност за проектиране на решения с 0,1% допустима грешка в динамичен
обхват 4000:1. MCP39F501 осигурява на разработчиците възможност за добавяне на функции за контрол на консумацията на електроенергия. Имплементираните инструменти осигуряват пресмятане на активна, реактивна и привидна мощност, средноквадратични стойности на ток и мощност, честота,
фактор на мощността, както и програмируеми уведомления за събития.
MCP39F501 предоставя средства за разработка на високопроизводителни и ценово ефективни устройства като сървърни и мрежови електрозахранвания, електроразпределителни и осветителни системи, потребителски продукти - електроуреди и "интелигентни" щепсели, както и електромери. Широкият температурен обхват позволява MCP39F501 да се използва и
в индустриални условия - например за приложения в областта на машиностроенето“, допълниха от компанията.

Schneider Electric приключи придобиването на Invensys
Schneider Electric приключи сделката по придобиване на Invensys, обявена
през юли миналата година, стана ясно от официално съобщение в корпоративния сайт на компанията. „Schneider Electric значително засилва позицията си
като доставчик на енергийноефективни решения в областта на енергетиката и автоматизацията. Тази сделка ще даде възможност на комбинираното
предприятие да има уникална позиция в пазара на индустриални и инфраструктурни услуги за крайни потребители“, коментираха от дружеството. Invensys
е специализирана в широк спектър от решения за индустриална автоматизация и в производството на електрооборудване.

Meusburger издаде нов каталог за машино- и приборостроене
Meusburger издаде нов каталог за машино- и приборостроене с обем над
170 страници, съобщиха от компанията. „Каталогът съдържа пълната гама
от услуги и продукти на Meusburger, предназначени за машиностроенето.
Акцентът е поставен върху стандартизираните елементи, тъй като именно в машиностроенето, където често една машина не прилича на друга,
стандартизирането може да донесе решаващо предимство. Сложни системи могат да бъдат създадени по-ефективно от гледна точка на разходите
чрез стандартизираните елементи. Благодарение на това отпада ценното
време за обработване и производственият цикъл се съкращава. Освен това
се освобождава капацитет и произвеждащото предприятие може да се
концентрира в основното си производство“, заявиха от Meusburger.
„Обширният асортимент от плочи и шини от отгряти (нормализирани)
висококачествени стомани и високоякостен алуминий в склада на Meusburger
гарантира многообразни възможности за приложение. Чрез най-кратките
срокове за доставка на пазара клиентите си осигуряват спестяване на
разходи в целия производствен процес. Допълнително Meusburger предлага
индивидуални решения за обработки на CNC обработващи центри по запитване на своите клиенти. Независимо дали при рязане и разкрояване, дълбоко
пробиване, фрезоване, шлайфане или струговане - Meusburger предлага комплексни услуги“, допълниха от компанията.

12

февруари 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2014

13

накратко
Икома представи безколекторен акумулаторен двигател
Най-малкият размер на варелна помпа в конструктивно изпълнение без
FBM-B 3100 за помпи
уплътнение на вала в зоната на потапяне от тип COMBIFLUX FP 314 вече
може да бъде окомплектована с акумулаторен двигател FBM-B 3100 – първият безколекторен акумулаторен двигател в света за задвижване на помпи,
съобщиха от Икома, представител на фирма FLUX у нас.
„Комбинацията от помпа и акумулаторен двигател впечатлява с изключително висока за този тип помпи прехвърляща способност. Новият двигател с мощен подменяем акумулатор се отличава с дълъг работен цикъл на
акумулатора, както и изключително кратко време за зареждане. Особено
подходящ е за приложение при невъзможност за изграждане на електрозахранване със стационарни или временни кабели, нестабилност на електрическата мрежа или при липса на каквото и да било електрическо захранване
– например работа на открито. Сред предимствата му са висока мощност
- един 200-литров варел може да се изпразни само за 3 min; общо времетраене на работния процес с едно зареждане на акумулатора до 120 min; едно
зареждане на акумулатора е достатъчно за изпразване на 10 x 200-литрови
варела (при 5000 min-1). Новият акумулаторен двигател FBM-B 3100 е отличен с реномираната по цял свят награда "iF product design" за 2014 г. и вече
е наличен на пазара“, допълниха от Икома.

STM става част от Balluff
Производителят на оптоелектроника STM Sensor Technologie Muenchen
става част от Balluff Group. Двете компании са дългогодишни партньори в
областта на специализираните фотоелектрични сензори. Чрез интеграцията Balluff STM ще разшири позициите на фирмите на пазара на миниатюрни
сензори за индустриална автоматизация. Balluff STM разполага с патентован производствен процес за прецизни фотоелектрични сензорни системи.
Баварската фирма е специализирана в производството на фотоелектрични
сензори за приложения в стерилни помещения и в среди с високи степени на
вакуум. Едгар Мелцнер, основател и предишен собственик на STM, ще заеме
поста вицепрезидент по бизнес развитието на Balluff STM и ще продължи да
отговаря за разработването и адаптирането на специфични за клиента решения от продуктовата гама на STM в производствената база в Нойбиберг.
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накратко
Siemens представи нов кориолисов разходомер Sitrans FC410
Siemens представи на пазара нов кориолисов разходомер с точност на
измерване от 0,1%, съобщиха от компанията. „Sitrans FC410 е най-лекият и
компактен кориолисов разходомер, наличен в момента. С размери от 265 (L)
х 280 (H) х 90 (В) mm и тегло от 4,6 kg в най-малката си версия (DN 15),
приборът е идеален при изграждане на машини и компактни съоръжения.
Комбинацията от компактен дизайн, висока точност, степен на защита
IP67, както и голямото разнообразие от функции, позволява използване на
Sitrans FC410 в почти всяка инсталация.
С новата цифрово базирана концепция Mini Flow Link (MFL) Siemens успя да
вгради функциите на трансмитера в сензора. Точно затова Sitrans FC410 е
подходящ за монтаж в ограничени пространства без никакъв компромис в
измервателната точност и надеждност. MFL предлага много бързо опресняване на сигнала от 10 ms и предава данни не само за дебит, но и за маса,
обем, плътност и температура на средата“, заявиха от компанията.
„Иновативният дизайн на сензора осигурява високо ниво на надеждност
благодарение на стабилната си нула, ниския пад на налягане и високата устойчивост на вибрации. Разходомерът работи също при нива на налягане до
100 bar и температура от -50 до +200 °C без загуба на точност. Sitrans
FC410 е сертифициран за използване във фармацевтичната и хранителновкусовата промишленост в съответствие с най-важните стандарти като
3А, EHEDG и FDA“, допълниха от Siemens.

Yokogawa разработи мултипротоколен безжичен адаптер за
полеви устройства
Yokogawa представи мултипротоколен безжичен адаптер, който позволява
жични полеви инструменти или аналитични сензори да бъдат използваи сензори

ни като безжични устройства по стандарта ISA100. През май и юли т. г.
фирмата ще пусне още два модела, съвместими съответно със стандартите HART и RS485 Modbus, като планира да разработи и допълнителни версии, поддържащи FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS и др.
„Мулти-протоколният адаптер е универсално съвместим и подходящ за
всякакви типове жични индустриални полеви устройства и сензори (за
температура, налягане, ниво, вибрации, откриване на газ и др.). Безжичният
модул е снабден с литиево-йонна батерия с голям капацитет, която може да
захранва и самия полеви инструмент или сензор. Адаптерът се предлага в
два варианта – устойчив на всякакви метеорологични условия, влага и прах
модел и взривоустойчив модел, който може да се използва в присъствието
на леснозапалими газове“, поясниха от компанията.
Продуктът е насочен към газовия и петролния сектор, рафинериите, химическата, целулозната и хартиената индустрия, енергетиката, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, металообработката.

Парадайс Електрик Консулт проектира система за катодна
защита на
Парадайс Електрик Консулт проектира система за катодна защита на
рибарско пристанище "Сарафово" в Бургас, съобщиха от компанията. „За
пристанище
изграждането на пристанището е предвидена инсталация на голям брой меСарафово"
тални структури с повърхност над 17 500 м2. Те ще се намират под водата
и това ги прави много уязвими по отношение на корозията, породена от
морската вода. Проектът предвижда инсталация на система за катодна
защита с външно захранване чрез токооизправителни блокове и монтаж
върху дъното на дисперсни шейни със специални аноди, направени с титаниеви електроди ММО. Предложената система има полезен живот между 20
и 25 години и ниски разходи за монтаж. Тя може да бъде инсталирана след
монтажа на шпунтовете във водата, без да е закрепена за тях. Използването на системата за катодна защита с външно захранване гарантира, че
при всяка промяна на електролита (приливи, отливи, прибой, температури
и др.) системата може да се самокоригира автоматично“, поясниха от фирмата.
„Осъществяването на този проект ни бе възложено от Евро Алианс Геотехника въз основа на следните данни: план с чертеж на всички шпунтове,
височина на шпунтовете, дълбочина на потопената и на заровената част
на шпунтовете, дълбочина на морското дъно по цялата дължина на бреговата линия, ниво на приливите и отливите, част от шпунтовете, която ще
бъде обмазана, морското течение и морски трафик и солеността на морската вода и др.“, допълниха от компанията.
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събития

ГБИТК връчи наградите на германската
икономика в България за 2013 г.
Г

ермано-Българската индустриално-търговска камара
(ГБИТК) отличи компаниите, допринесли за развитието на българската икономика през 2013 г., по време на
официална церемония на 30 януари т. г. в хотел Хилтън
в София. За Наградата на германската икономика в
България за 2013 г., която беше връчена за десети път,
бяха номинирани 18 предприятия в трите категории.
АББ България е носител на Наградата на германската икономика в България за 2013 г. в категорията „Голямо предприятие“. Развитието на производствената
дейност на АББ у нас предвижда увеличение на работните места в следващите няколко месеци с 600 благодарение на приключилото изграждане на четвъртата
производствена база на дружеството в България.
Тангра получи отличието във втората категория „Малко и средно предприятие“. Компанията, спецализирана в инженеринговите решения в областта на вентилационните, отоплителни и климатични инсталации,
е единственият производител на подобен род оборудване на Балканския полуостров, подчертават организаторите.
Третият носител на наградата на ГБИТК е САП Лабс
България в отворената категория за проекти, организации със социална ангажираност. Компанията бе отли-
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чена заради насърчаването на талантливи млади хора
в областта на науката и технологиите, което бе основа за разработването на редица проекти и инициативи, свързани с корпоративната социална отговорност.
Освен най-важен търговски партньор, Германия е и
един от основните инвеститори в България. По данни
на БНБ най-големите преки инвестиции в България за
периода януари-ноември 2013 г. са на Нидерландия (651,1
млн. евро) и Германия (195,9 млн. евро).
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събития

Трети национален семинар
на тема "Новости в
светодиодното осветление"
В

края на миналата година в Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“ София се проведе Трети национален семинар на тема „Новости в светодиодното осветление“. Семинарът бе организиран от Национален комитет по осветление в България, МГУ „Св. Иван Рилски“,
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия София, Браншова камара по светодиодни технологии в осветлението, Научно-технически съюз на енергетиците и Български институт за стандартизация. В семинара взеха участие около 180 специалисти с интереси в областта на осветлението. Участниците в семинара бяха приветствани от доц. д-р
Павел Павлов, зам. ректор по НИД на МГУ „Св. Иван
Рилски“.
Сред представените доклади в рамките на събитието бяха: „Новости в светодиодното осветление“, проф.
д-р. инж. Христо Василев; „Приложение на светодиодни
осветители в офисното и уличното осветление“, доц.
д-р. инж. Красимир Велинов; „Стандарти и европейски
регламенти в осветлението“, маг. инж. Димчо Михайлов;
„Оценка на икономическата ефективност на светодиодно осветление“, д-р. инж. Петър Алексиев и „Добри практики при проектиране на осветителни уредби“, маг. инж.
Лилия Аладжем.
По време на семинара бе организирана изложба на съвременни светодиодни лампи и осветители за вътрешно и
външно осветление. Презентации на свои продукти направиха фирмите Ентел ТТТ, Самел-90, Солар Лед Пауър
и Комет Електроникс.
Доц. д-р. инж. Красимир Велинов, председател на НКО,
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представи отчет за дейността на Национален комитет по осветление за 2013 г., в който посочи, че за
периода 1 април – 5 декември 2013 г. са проведени 8
семинара в различни градове на България и е изградена
регионална структура в 12 области на страната.
Отправена бе и покана към участниците в семинара да
се включат в XV-тата юбилейна конференция по осветление, която ще се проведе през юни 2014 г в гр. Созопол, и на която ще се отбележат 50 години от създаването на НКО.
По време на семинара бяха връчени плакети-шаржове
на доц. д-р Радослав Кючуков по случай неговия 70-годишен юбилей и на доц. д-р. Ганчо Ганчев, навършил 75 години.
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интервю

Машините, които
продаваме, се ползват
ползват в
почти всички области на
българската индустрия
инж. Баяр Делимехмед,
управител на Байер-БГ,
пред сп. Инженеринг ревю
Инж. Делимехмед, фирма Байер-БГ оперира на
пазара вече повече от 10 години. От позицията на натрупания опит, каква беше 2013 г. за
вас и какви са очакванията ви за 2014-та?
2013 година беше най-успешната година за нас след
кризата. През тази година достигнахме и надминахме
нивото на годините преди кризата като обем и брой на
продажбите. През 2014 година предвиждаме най-малко
да задържим това, което достигнахме през отминалата 2013-та.
Като какъв може да се определи периодът за
българския пазар на машини? Кои фактори
определят основните тенденции на него?
Докато преди се купуваха повече универсални машини, то в последните години вече се търсят високотехнологични и големи машини с по-големи възможности
като машини за рязане на метали с фибер лазер. Линии
за производство на определени детайли и машини с ЦПУ,
където влиянието на човешкия фактор по отношение
на качество и производителност е сведено до минимум.Това е напълно разбираемо, като се има предвид пазарът на работна ръка в България.
Компанията ви представлява в България редица чужди производители. На какви критерии
трябва да отговаря даден производител, за да
влезе в листата с ваши партньори?
Нашата фирма представлява няколко чужди фирми,
които са с лидерски позиции всяка в своята област като
COHERENT LAZER, JORNS, AKBEND, BAYKAL, EUROSTAMP,
DIRINLER и други. Нашите партньори произвеждат машини, които са с най-високо качество и на световно ниво.
Качеството на продаваните машини е най-важният фактор за нас.
По ваши наблюдения, кои продукти са сред найтърсените на местния пазар? Какви са причините за това?
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Мисля, че отговорих на този въпрос преди малко, но
да повторим: най-търсени са високотехнологичните
машини, при които влиянието на човешкия фактор по
отношение на качеството и производителността е
незначително.
В кои области на българската индустрия са основните ви реализации? Бихте ли разказали за
някои от проектите, осъществени с ваше участие?
Машините, които продаваме, се ползват почти във
всички области на българската индустрия и най-вече в
производство на машини и съоръжения за хранителновкусовата промишленост, строителството, машиностроенето, в производство на машини и съоръжения за
здравеопазването, корабостроене, вятърни генератори
и др.
По-важни проекти, осъществени през изтеклата година по програмите за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и зелена енергия, са
на фирмите: Ники - гр. Правец, Стимекс - гр. Хасково,
Хранитех - гр.Стара Загора, Аспро - гр. Стара Загора,
Туристстрой - с. Царацово, Самиташ металбау - гр. Пловдив, Термоинвест - гр. Търговище и др.

февруари 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2014

23

интервю

Поддържането на високо
качество ни позволява
да се развиваме вече 20 години
Иван Попов, управител на фирма ИПО,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Попов, фирма
ИПО оперира на българския пазар над 20 години. Какво стои
в основата на успеха ви?

Един от основните приоритети
за компанията, благодарение на който продължаваме да обслужваме клиенти в минната, пътно-строителната, строителната, селскостопанската и транспортната индустрия, е
постоянството. Поддържането на
високото качество в производството, както и в обслужването на нашите клиенти без право на компромис, ни позволява да се развиваме и
да печелим доверие в тези направления вече 20 години. Компанията ежегодно реинвестира печалбата в обновяване и модернизиране на техническата база, обучение и квалификация на своите специалисти и в нови
бизнес направления. През годините
като основни стълбове на успеха в
компанията са се доказали мотивираният екип, получаващ постоянна
възможност за развитие, и стриктната организация на взаимодействие
между различните звена и отдели в
компанията.
Върху какво е фокусирана производствената дейност на
фирмата и в кои браншове намират приложение готовите
изделия?

Фирма ИПО е доставчик на услуги
и резервни части за минните компании в България и Европейския съюз.
Като такава ние се специализирахме
в производството и доставката на
оборудване, което изисква в много
случаи нестандартни решения,
свързани с решаването на производствените задачи, възникнали пред
нашите клиенти. Работейки в тясно
взаимодействие с персонала на рудниците и техните обслужващи звена, ние открихме, че производството
на крайно, завършено изделие е
напълно в нашите технологични
възможности и мотокарите са възможност да разширим портфолиото
на предлаганите от нас продукти.
Фирмата ни е представител/
дилър на утвърдени, световни лидери в производството на двигатели,
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трансмисии и основни компоненти
за един мотокар. Разбира се, ние произвеждаме стандартни машини, но
основната цел при производството
и реализацията на мотокари са машините с товароподемност от 6 до
32 т.
ИПО произвежда собствена
серия дизелови мотокари.
Какъв диапазон на товароподемност обхващат и с какво се
характеризират?

Производството на мотокари във
фирма ИПО започна през 2011 г. Идеята за новото направление се установи като естествен ход на разширяване на портфолиото от продукти и услуги на фирмата. В основата
на развитието на направлението и
от изключителна важност за производствения екип стои прецизната
приложимост на всяка една машина
към товаро-разтоварните нужди на
различните потребители. Възможността за производство на изцяло
адаптирани мотокари към изискванията на клиента значително ни отличава от конкуренцията и ни дава
основно преимущество в свития
пазар на товароподемна техника у
нас. Затова, приоритет при производствената практика на фирма
ИПО е възможността за изработване на кари със специално предназначение, изцяло съгласно специфичните
нужди на клиента.
До този момент продуктовата
линия обхваща 4 типоразмерни серии
с товароподемност съответно от 36 т; 6-10 т; 10-16 т; 20-32 т включително. Произведените от нас мотокари могат да бъдат оборудвани с
различни по вид мачти – Симплекс,
Дуплекс и Триплекс. Стандартно машините могат да бъдат оборудвани
с виличен изравнител или позиционер
за улесняване работата на оператора и прецизиране на подаването на
товара към съответна площадка.
Освен производствената дейност, ИПО е официален дистрибутор за България на няколко световноизвестни фирми.
Бихте ли ги представили накратко?

ИПО заема мястото на официален
дилър на лидерите на световния пазар за дизелови двигатели Cummins.
Те оборудват световни производители на селскостопански машини,
минни машини, пътностроителна
техника, железопътен транспорт,
кораби и т.н. От семейството на
Cummins ИПО е официален дистрибутор също така и на дизеловите генератори Cummins Power Generation,
както и филтриращите продукти
Fleetguard за пълната им гама продукти за България. Същевременно фирмата е дилър на скоростните кутии
Allison, оторизиран търговец и официален дизелов сервиз на Bosch, дистрибутор на двигатели Yanmar и на
наземно захранване за авиацията
Houchin.
Какво включват плановете ви
за развитие през тази година?

Развитието на фирма ИПО през
2014 г. е приоритизирано в 3 основни насоки. Успоредно с поддържането
на установените за компанията пазари в България, имаме амбицията да
разширим международните си бизнес
контакти и да увеличим значително
обема на производство за клиенти от
Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Стремежът в тази насока е от
изключителна важност за нас тази
година, особено в развитието на едно
ново бизнес направление като мотокарите ИПО. Също така, значителен
ресурс и структурирани усилия ще
бъдат положени за усъвършенстване
и оптимизиране на производствените процеси в различните направления,
целящи намаляване на себестойността на продукцията и увеличаване на
ефективността.
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Лесно маркиране с TRUMPF
Íîâ ìàðêèðàù ëàçåð ñ ðàçìåðèòå íà êóòèÿ çà îáóâêè è ïðîãðàìèðóåì ñîôòóåðåí ìîäóë
ñâúðçâàù ñïåöèôè÷íèòå ïîòðåáèòåëñêè áàçè äàííè. Òîâà ñà ÷ëåíîâåòå íà íîâèÿò åêèï
ìå÷òà, îïðîñòÿâàù ëàçåðíîòî ìàðêèðàíå.

Този диодно напомпван ванадиев лазер е основата на новите, рентабилни и опростени маркиращи лазери произвеждани от TRUMPF. Формата на TruMark 1110 е практична и удобна. Лазерния източник, компютърното управление и
дори сканиращата глава се побират в кутия, съизмерима с такава за обувки и тегло само от
около десет килограма. Това улеснява интегрирането му както в нови, така и в съществуващи производствени линии.
Новият продукт не се нуждае от сравнение
със сериите TruMark 3000 и 5000 по отношение
на качеството и функционалността. TruMark
1110 предлага много добро качество на лазерния
лъч (M2 <1.5). Благодарение на високото ниво на
пиковата мощност на импулса и отличните честотни повторения, той може да обработва
средно големи партиди без затруднение. Неговата добра импулсна стабилност води до перфектни, напълно задоволими резултати при маркирането - на импулсна продължителност помалка от 25 наносекунди. TruMark 1110 показва
своите мускули когато става въпрос за оцеляване в производствена среда. Той е стабилен и
надежден дори и при околна температура до
40°C. Неговата степен на защита IP54 е знак за
пълна протекция срещу прах и водни пръски. В
допълнение на неговите технически предимства, TruMark 1110 е и удобен за употреба. Снабден
е с вътрешен контрол на фокусната позиция. По
този начин точката на фокусиране на лазерния
лъч съвпада, съобразно вътрешното дефокусиране, с височината на детайла. Това означава, че
не е нужно оператора да настройва Z оста.
TruMark 1110 използва съвсем същият софтуер
както и всички останали TruMark уреди. Доказаната във времето програма TruTops Mark улеснява оператора при подготовка на маркираните компоненти.
Спектъра на приложенията на TruMark 1110
е особено широк. Неговата инфрачервена дължина на вълната го прави прекрасен при маркиране на метали, пластмаса и дори кожа. Идеален
е при прилагане на отделни елементи от дизай26

на на чанти, портфейли и калъфи за мобилни телефони. Също така може да се използва и в поголеми мащаби. Пример за това е индивидуалното декориране на елементите на дизайна, използвани в интериора - като облицовки от неръждаема стомана. Друг пример е от автомобилостроенето - за щамповъчни матрици и облегалки
за глава. Освен всичко това, той предлага перфектната основа за гарантиране на непрекъснатата проследимост.
Превъзходно допълнение към TruMark 1110 е
значителното опростяване на маркиращите
операции с новият програмируем интерфейс на
софтуера TruTops Mark. Този нов модул свързва
TruTops Mark със специфичните потребителски
бази данни или системи за контрол. Комуникирайки с TruTops Mark чрез Ethernet, модулът дава възможност да се използват съществуващи
бази данни - автоматично и без суетене. Всичко, което потребителите трябва да направят,
е да поддържат централно устройство за съхранение на данни, елиминирайки необходимостта от ръчното им въвеждане и свързания с това риск от грешки. В същото време, системите
февруари 2014
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пригодени за клиента може да продължат да се
използват без да се налага преминаване към друга система.
Интегрирането на спомагателни устройства вече не е проблем. Възможно е например, използването на специфичния за TruMark интерфейсен модул за наблюдение, който идентифицира местоположението на заготовката или
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просто разчита данни от матричните кодове.
Също така е възможно и да се интегрират специфични за клиента устройства в TruTops Mark
средата като свързване на баркод четец. Няма
почти никакви ограничения за това колко далеч
може да се разшири тази среда. С програмируемия потребителски интерфейс на софтуера, интегрирането и експлоатацията на различните
варианти става с лекота. Тук всеки клиент може да определи кои опции са важни за даденото
приложение и коя информация от процеса да бъде показана. Клиентите също така имат възможност за създаване на профили със специфични права за различните потребители. Всичко което потребителят би могъл да види например,
е един старт бутон и малко основна информация за процеса. Това означава, че не е необходимо потребителите да са преминали през специално обучение, преди да започнат работа по
предварително създадени процеси. Администраторите от друга страна, могат да коригират
параметрите на обработка и TruTopsMark достъпa, както и да следят отчетите за състоянието при нужда.
info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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Производство
на пластмаси
и пластмасови
изделия
Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, продължава мащабната си инициатива, посветена на полимерната промишленост в България. В този брой изданието представя
някои от водещите производители на пластмаса и пластмасови изделия у нас, които разказват
за свои проекти, технологични новости и планове за развитие.
В следващия брой рубрика Във фокус продължава с компаниите, предлагащи продукти и услуги
за полимерната промишленост, които ще представят своите най-актуални технологии и системи.

Акумпласт разполага с пълно
технологично оборудване за
рециклиране на пластмаси
Акумпласт АД е частно дружество, основано в началото на 80-те години на 20 век в гр. Добрич. Основната
цел за възникване на дружеството е производството на
пластмасови акумулаторни кутии, изработени от полипропилен (PP). Акумпласт АД произвежда

първата акумулаторна кутия от
полипропилен в България
като замества използваните дотогава ебонитови кутии.
Оттогава и до днес предприятието е специализирано в
производството на полипропиленови кутии, капаци и аксесоари за оловно-кисели стартерни и тягови батерии.
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Източник: Акумпласт
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ни пластмасови отпадъци, така и пластмасови отпадъци, натрупани в заобикалящата ни среда.“
Акумпласт АД разполага с пълно технологично оборудване за рециклиране на пластмаси – мелница за пластмаса ВЕСПА 40/80 VG с капацитет 600 кг/час и мелница за
пластмаса ВЕСПА 18/32 VG с капацитет 60 кг/час, екструдерна линия за рециклиране на термопласти Е70GS200, с капацитет 200 кг/час.

Износът на Ате Пласт е 80%
от цялостната продукция
Източник: Акумпласт

В първите години на 21 век дружеството разширява
продуктовата си гама. Към настоящия момент предприятието е специализирано в производството на твърди
пластмасови опаковки – транспортни каси за хранително-вкусовата промишленост, селското и горското стопанство, отглеждане и добив на аквакултури и всички
сфери на промишлеността. Въведени са в производство
редица технически изделия, изработени от инженерни
пластмаси като PA, ABS, PS, PMMA, EVA и др.

Ате Пласт ООД е създаденa през 1994 г. под наименованието Агротрейдинженеринг в град Стара Загора.
Дружеството стартира с производство на полиетиленови фолиа през 1997 г., като започва постепенно да
разширява както производствения си потециал, така и
пазарите, на които реализира своите продукти. През
първите години на своето съществуване 70% от продукцията на компанията е ориентирана основно към
Гърция и останалите страни от Балканския полуостров, като продуктовата гама е насочена основно към
производството на селскостопански фолиа.

Акумпласт разполага и с мощности за
производство на инструментална
екипировка
шприцформи, които осигуряват възможност да се затвори целият производствен цикъл от 3D моделиране до
изработка на крайния пластмасов продукт според индивидуалните нужди на клиентите.
„ Благодарение на извършените инвестиции през годините, дружеството разполага с високопроизводително и ефективно оборудване от водещи европейски и
световни доставчици“, разказват от Акумпласт. Производствената база е оборудвана с четири съвременни,
роботизирани шприц-машини за термична преработка
на полимери: NEGRI BOSSI V700 VECTOR, NEGRI BOSSI
V530-4100, NEGRI BOSSI V550 CANBIO, NEGRI BOSSI V550
CANBIO SE за едрогабаритни пластмасови изделия, изискващи повишени шприцов обем, шприцово и заключващо
налягане. За производство на малогабаритни изделия се
използват четири машини с по-малки шприцов обем,
шприцово и заключващо налягане – HAITIAN MA 1600 и
HAITIAN HTF 120 W.
„ С помощта на модерната и съвременна техника
успяхме да намалим потреблението на електроенергия
два пъти за килограм преработен термопласт“, коментират от дружеството. „Оборудването, заедно с постоянно усъвършенстване и повишаване на квалификацията на нашите служители, позволява

предприятието да отговоря на всички
световни стандарти
за качество и ефективност на производството на изключително конкурентни цени“, допълват те и заявяват:
„Дружеството поема своята отговорност към запазване на така крехкия баланс в екологичното равновесие,
като рециклира както 100% от генерираните собстве-

30

Източник: Ате Пласт

През 2003 г. Агроинженеринг прави стратегическа
инвестиция във

високотехнологична
петслойна линия за коекструдирани
фолиа
Тази машина, единствена по рода си в България, позволява производство на комбинирани фолиа от LDPE, LLDPE,
HDPE, PP, PA, EVOН и др.
Така от водещ производител на селскостопански
фолиа (Агрофол) и термосвиваеми фолиа (Термофол) фирмата се преорентира и към пазара на опаковки и постепенно започва да придобива позиции в западноевропейски държави като Холандия и Германия.
Новите тенденции и пазари са основен катализатор
за изменението и в наименованието на компанията. Така
през 2006 година търговското дружество официално се
преименува на Ате Пласт. Две години по-късно, през 2008
г., наред с нарастващото потребление на опаковки, дружеството направи поредната инвестиция със закупуването на
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модерна трислойна инсталация с висок
капацитет
В нея са заложени най-иновативните решения, водещи
до високо и постоянно качество на продукта.
„Днес Ате Пласт твърдо заема позиции като един
от големите водещи производители на полиетиленови
фолиа в България“, споделят от дружеството. „Компанията работи основно за износ, чийто дял съставлява
80% от цялостната продукция. Блaгодарение на постоянната модернизация и подобряване на качеството е в
състояние да задоволи нуждите на отрасли като: хранително-вкусова промишленост, строителство, стъкларска и химическа промишленост, парфюмерия и козметика, прахове и почистващи препарати, медицина, градина
и селски стопанство и други“, допълват те.

опаковки с ароматна бариера – за опаковане на кафе,
подправки, перилни препарати;
l бариерни фолиа за медицински консумативи;
l фолиа за опаковане на течни продукти в кутия (bag-inbox) – за опаковане на мляко, вино, сокове и др.;
l фолиа за замразени храни;
l фолиа за опаковане на храни за животни;
l фолиа за санитарни продукти;
l термосвиваеми фолиа;
l стреч худ – специални фолиа с ластичен ефект;
l вакуумни опаковки;
l конфекция – фолиата се предлагат и във вид на предварително изготвени чували, калъфи и салфетки.
Ламинирани (каширани) фолиа - Ате Пласт разполага с
модерна ламинираща машина, позволяваща индивидуални практически решения чрез комбинирането на материали с различни свойства.
Флексопечат - компанията предлага фолиа за опаковки с висококачествен сложен и фотореалистичен печат
до 8 цвята.
"Въпреки всички достигнати успехи Ате Пласт
продължава да се движи напред и да обновява своите
знания и технологии, да подобрява качеството както на
продукцията си, така и на работните процеси", заявяват в заключение от компанията.

В последните години Бунай
изпълнява поетапна подмяна на
наличните машини
Източник: Ате Пласт

Към момента компанията е производител
на
l фолиа за автоматични пълначни и дозиращи линии (хоризонтални и вертикални);
l бариерни фолиа за опаковане на меса, колбаси, сирена
и кашкавали; за опаковки с модифицирана атмосфера; за
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Бунай АД се намира в гр. Панагюрище, област Пловдивска, на 76 км от Пловдив, на 93 км от София и на 43
км от Пазарджик. Фирмата е разположена на площ от
32 000 кв. м върху самостоятелна производствена площадка, водоснабдена от собствени източници и свързана с двойно електрозахранване 20 киловолта.
Бунай АД произвежда детайли от пластмаси и каучук
по известните методи за производство: леене под налягане, пресоване, леене с противоналягане, както и инст-
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Източник: Бунай

Източник: Бунай

рументи за тяхното производството.
"Фирмата работи с качествено оборудване от реномирани европейски и азиатски производители: Батенфелд, Енгел, Tошиба, Италтех, Уелтек“, информират от
компанията. „През последните години Бунай АД изпълнява

проект за поетапна подмяна на
наличните машини
с нови, снабдени с иновативно сервоуправление, осигуряващо висок енергоспестяващ ефект.
Разполагаме с 40 броя машини за производство на
детайли от термопластични материали с тегло от 0,5
г до 5 кг и проектирана площ от 2 кв. мм до 9000 кв. мм,
с преси за производство на детайли от термореактивни пластмаси 40 до 400 тона, както и с машини за леене
под налягане на термореактивни пластмаси“, допълват
те.
Във фирмата има обособени участъци за допълнителни операции: механична обработка на пластмасови детайли, ултразвуково заваряване, лакиране, ситопечат и
монтаж на пластмасови изделия.
Бунай АД разполага с развойно звено и ремонтно-ме-
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ханичен цех, снабдени със специализиран CAD/CAM софтуер и оборудвани с необходимите машини за ремонт и
изработване на нови шприцформи и пресформи. Машинният парк включва четириосни CNC обработващи центри RAIS M700 и RAIS M500, координатна пробивна машина MIKRON, обемна ерозийна машина AGIE-CHARMILLE
FORM30, прецизни шлифовъчни машини ZSHM и универсални мeталообработващи машини с висока точност.
Бунай АД произвежда изделия и детайли за нуждите
на машиностроенето, автомобилната индустрия, електротехниката, минната индустрия, текстилната промишленост, строителството, стоки за бита, опаковки,
ефектни осветителни тела, както и много други изделия, съобразeни със специфичните изисквания на клиентите.

Произвеждаме гама прецизни и
голямогабаритни детайли
за хладилната техника на фирма LIEBHERR, както и за
други реномирани фирми като: EATON, ATLAS COPCO
LIFTON, AS METAL, RECKITT BENCKISER, DORMA, WILLIAM
HUGHES, A.L.FILTER.
Бунай АД има внедрени сертифицирани системи за
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управление и осигуряване на качеството: ISO 9001:2008,
система за управление на качеството в автомобилостроенето ISO/TS 16949:2009, система за управление
на околната среда ISO 14001:2004 и система за управление на безопасните и здравословни условия на труд
BS OHSAS 18001:2007. Има внедрена добра производствена практика за производството на пластмасови
изделия, предназначени за контакт с храни и фирмата
е вписана в Регистъра на обектите с обществено предназначение“, разказват от компанията.
Качеството на продукцията се контролира с помощта на прецизна измервателна техника: трикоординатна измервателна машина DEA PIONEER 6.10.6, измервателен микроскоп TESA VISIO 300 GL DCC, спектрофотометър за измерване на цвета на пластмасовите детайли KONICA-MINOLTA 2600D, уреди за механични и термични изпитания на пластмаси, както и прибори за извършване на специфични функционални тестове на произвежданите изделия съгласно клиентските изисквания.
Оптимизацията на технологичните и организационните процеси е постоянно във фокуса на вниманието от
страна на мениджърския екип, категорични са от Бунай
АД. В началото на годината компанията стартира

проект за внедряване на ERP система
за управление на процесите в дружеството.
„ В резултат на постоянните ни усилия за качествено и ефективно производство на изделия, удовлетворяващи клиентските изисквания и за точно, навременно и
гъвкаво обслужване на клиентските потребности, фир-
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мата се утвърждава като една от водещите фирми в
страната, произвеждащи пластмасови изделия с индустриално и техническо предназначение“, заявяват в заключение от Бунай АД.

Мипапласт залага на
високотехнологичното оборудване
и богатия асортимент
Фирма Мипапласт е основана през 1989 г. в Благоевград и е 100% частна собственост. Дейността й е в
сферата на леката промишленост (химия) - производство на пластмасови изделия за еднократна употреба
(чаши, кофички, опаковки и др.). Първоначално, още при
създаването си, фирмата произвежда единствено пластмасови чаши за кафе от машина, специално конструирана от създателите на Мипапласт. Впоследствие
въвежда допълнителни мощности за производство и на
други пластмасови изделия. Понастоящем фирмата
притежава

фабрика за производство на пластмасови
изделия за еднократна употреба
разположена на площ над 1500 кв. м, разполагаща с всички технологично необходими машини и съоръжения за
функционирането на едно модерно предприятие. Мипапласт има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, рег № 040-295/13.17.2011 г.
В процеса на развитие на дейността си фирмата
изменя продуктовия асортимент, който произвежда,
поради различни фактори като сезонност на част от
продуктите, непрекъснато изменящото се търсене на
пазара и други.
„Към момента Мипапласт заема голям пазарен дял в
своя бранш на територията на България, защото предлага на всички клиенти само качествени продукти,
произведени от материали с доказано качество. Стреми се да изпълнява всички поръчки, а това е възможно
благодарение на високопроизводителните машини, които притежава, и възможността за пренастройката
им в зависимост от поръчката. Модернизирането на
производството и удовлетворяването на клиентите
са приоритети и основни цели за фирмата“, заявяват
от фирмата. Изгражда дистрибуционна мрежа на територията на България и така разширява пазара си, стимулира продажбите и утвърждава фирмената марка на
своите продукти. В процеса на развитието си фирмата непрекъснато въвежда нови мощности и високопроизводителни машини и 10 г. по-късно извършва първия
си износ. В момента продукцията се реализира главно
на вътрешния пазар - около 70%, а останалите 30% на
външния пазар. Износът е насочен главно към Италия,
Румъния и страните от Балканския остров. „Основна
цел на Мипапласт е да запази позиция си на българския
пазар и да разшири своите пазари, като се насочи към
нови, извън България, на територията на Централна
Европа. Така ние целим да умножим броя на потенциалните клиенти отвъд националните граници и да увеличим своите бизнес възможности“, коментират от дружеството.
Компанията разполага с
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фолийни линии,
термоформовъчни и
печатащи машини
Мипапласт произвежда фолио и за
собствените си нужди, тъй като
цикълът на технологичния процес е
затворен. Фолиото е от различни
материали като полипропилен (PP),
полистирол (PS) или (PET). Дебелината и ширината на фолиото може да
е различна, в зависимост от зададе-
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ните параметри. Всяка една от машините разполага със сертификат
за качество. Това са високотехнологични модерни машини, някои от които последно поколение в своята категория. Печатащите машини са с
шестцветен офсетов печат. „ В зависимост от поръчаното количество изготвяме клишета за наша
сметка. За изработването им работим с една от най-реномираните

февруари 2014

фирми в България“, споделят от компанията.
През есента на 2013 г. Мипапласт
пусна в експлоатация нова инсталация за производство на кофички за
кисело мляко. Производствената линия е от най-ново поколение и гарантира високо качество на произведените изделия, категорични са от Мипапласт.
Ежегодно всички продукти се подлагат на изследвания съгласно Наредба 2/23.1.2008 г. - за материалите и
предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, издадена
от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите. Всички суровини и материали, които се използват
за производството и пакетирането
на изделията, се доставят със сертификат за качество, техническа спецификация, информационен лист за
безопасност, декларация за съответствие. Всички произведени изделия се
съхраняват в сухи и закрити складови помещения, без пряко въздействие
на слънчева светлина. Така се запазва
и цялостта на опаковката на продуктите.
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Елементна база
на индустриалния
интерфейс IO-Link
С

Стефан Куцаров

ред изискванията към индустриалните системи е осигуряването
на ефективна и сигурна двупосочна
връзка между машините и управляващите ги устройства, като класическият начин за установяването й
чрез обмен на аналогови сигнали има
все по-ярко изпъкващи недостатъци.
Достатъчно е да се споменат необходимостта от екранирани кабели,
често многожилни, промените в
широки граници на предаваните
токове и напрежения и значителната цена на връзките. Това, заедно с
добре известните предимства на
обмена на цифрови данни, е сред факторите, обусловили създаването на
интерфейса IO-Link за връзка между
интелигентни сензори и изпълнителни прибори (Actuator), чийто
първи вариант (Version 1.0) от
16.11.2007 г. бе последван от подобрения V. 1.1 от ноември 2010 г. За
реализацията на интерфейса са
създадени различни интегрални схе-
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ми (ИС), които са тема на настоящата статия.

Същност на IO-Link
интерфейса
Той е от типа отворени интерфейси (Open Interface) и осъществява
двупосочна връзка между управляващо
устройство (Master) M и едно или
повече управляеми устройства (Device, Slave) D обикновено чрез използването на 3-проводни линии (3-Wire
Transfer) в съответствие със схемата на фиг. 1. Вижда се, че към всеки
от изводите (Ports) на М е свързано
едно D, поради което то няма нужда
от адрес и установените връзки са
от типа точка до точка (Point-to-Point
Communication). Самите D може да са
произволна комбинация от сензори
(от различен вид) и изпълнителни
механизми, включително индикатори
и прибори за радиочестотна идентификация RFID, без да има принципни
ограничения за техния брой.
Във всеки момент от времето М
е свързан само към едно D и може да

Фиг. 1.

предава или приема, т.е. връзката е
полудуплексна (Half Duplex). Скоростите fBIT на обмен на данните са 4,8
kbps, 38,4 kbps и 230,4 kbps, като М
трябва да осигурява и трите. Максимално допустимите отклонения на
реалните скорости от тези стойности са ±0,1%. От своя страна, М
може да е част от някакво устройство, например хъб, и се свързва към
възела Contr (например програмируем
логически контролер PLC или промишлен компютър) чрез някой от
индустриалните интерфейси IB.
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Всички D ползват неговия адрес.
Полезно е да се припомни, че непрекъснато нарастват разновидностите и броят на сензорите с изходна величина поредица от импулси
(Digital Sensor), които също могат да
се използват в интерфейса. Това,
заедно с възможността за непосредствено свързване на аналогови сензори със стандартен изход 4-20 mA/
±10 V, означава, че интерфейсът
може да работи с аналогови и цифрови сигнали (Mixed System Operation).
При подаване на захранващото
напрежение на М всички D се установяват в стандартен входно-изходен режим (SIO Mode), т.е. изводът
им към М може да работи като вход
или изход. За изводите на М с D има
две възможности – при режим SIO на
даден извод той работи като вход,
а при режим на комуникация (Communication Mode) COM той е изход. В
последния случай М изпраща към D
импулс "запитване" (Wake-Up) с
продължителност (Pulse Duration of
Wake-Up Request) TWU и по възможност със скорост 38,4 kbps, и очаква
отговор. Ако той не се получи, запитването се изпраща още 2 пъти и
при същия резултат процесът се
повтаря с по-ниската скорост. Нова
липса на отговор означава, че D е
изключено или връзката му с М е
прекъсната, при което М изпраща
съответното съобщение на Contr и
периодично продължава да търси
установяване на връзка. Отговорът
от М представлява импулс с минимална продължителност (Delay Time

Фиг. 2.

а

б

of Device for Transition to SIO Mode
Following Wake-Up Request) TDSIO, който разрешава започването на обмен
на данни с М. След завършването му
М и D се установяват в режим SIO,
което се нарича Fall Back. По време
на обмена е възможно връзката да
прекъсне, което се установява от М,
той изпраща съответното съобщение на Contr и по описания начин се
„опитва“ да я възстанови. Когато
това стане, данните се изпращат
отново.
Предаването на данните става на
пакети (Frame) с различна дължина в
зависимост от обема на информацията в тях, които се наричат Telegram. При скорост 38,4 kbps типичното време за предаването им не
надхвърля 2 ms, но в доста практически случаи може да е под 1 ms.
Всеки байт от пакетите се формира в съответствие с интерфейса
UART (той определя амплитудата на
импулсите), предшестван е от стартов бит (лог. 0) и завършва с бит за
проверка по четност и бит „стоп“
(лог. 1). При обмена на данни се допускат не повече от 6 грешни пакета при техен брой 21 000, 35 000 и
55 000 и скорости, съответно, 4,8
kbps, 38,4 kbps и 230,4 kbps.
Трипроводното свързване на М и

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
innovation, quality, customer support
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Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

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

D е показано на фиг. 2а, като L+ и Lса, съответно, положителният и
отрицателният изводи на захранващото напрежение на D, а C/Q е за
обмен на данни (буква С) и за превключване на режима на работа (Q).
Някои производители на ИС използват означенията Power вместо L+,
GND вместо L- и Ch0 вместо C/Q.
Прието е това свързване да се означава като PHY2. За специализирани
приложения се използва свързването
на фиг. 2б, използващо двупроводна
линия (2-Wire Transfer) и означавано с
PHY1. За захранване и обмен на данните се използва един проводник в
режим на времеделене и е задължителна най-висока скорост.
Както при всяка цифрова система,
за нормалната работа на интерфейса е необходимо захранващото напрежение и двете логически нива на
данните между М и D да надхвърлят
определени стойности, като тук са
дадени най-важните от тях за трипроводното свързване. Захранващото
напрежение VSM, подавано от М на
D, трябва да е между 20 и 30 V при
типична стойност 24 V, а осигуряваният от него ток ISM да е наймного 200 mA. Устройства D, които
изискват по-голям ток, трябва да
имат външен захранващ източник.
При максималния ток напрежението
VQRНM на логическа 1 от М трябва
да е най-много с 3 V по-малко от VSM,
а напрежението VRQLM на логическа
0 да е най-много +3 V. Минималният
ток, който М трябва да осигури на
D за двете логически нива, е 100 mA,

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
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Фиг. 3.

а импулсните му стойности могат
да са до 500 mA. На входа на D захранващото напрежение VSS има
същата типична стойност, но може
да е между 18 и 30 V, като се допуска върху него да има нежелани пулсации 1,3 V от връх до връх при тяхна
честота до 100 kHz. В интерфейса
не са предвидени граници за консумирания от захранването ток IS. Напрежението VRQKS на лог. 1 на входовете на D се допуска да е най-много с
3 V по-малко от VSS, а за лог. 0 – да
има напрежение VRQLS най-много +3
V. Тези входове трябва да издържат
входни импулси с амплитуда до 60 V,
а входният им капацитет (между
изводи C/Q и L-) да не надхвърля 1 nF.
Всеки разред на обменяните данни представлява реален правоъгълен
импулс, чийто опростен вид е показан на фиг. 3. Лог. 0 и лог. 1 са с еднакви продължителности TBIT, равни
на реципрочната стойност на скоростта на обмен, например TBIT =
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26,04 us при 38,4
kbps. Продължителностите на нарастващия фронт tDR
и спадащия фронт
t DF трябва да са
най-много 0,2TBIT, а
минимално необходимият интервал
за разпознаване на
бита е означен с
DET, т. е. това е
минималното време за наличие на
всяко от логическите нива. При включване на захранването трябва наймного за 5 ms да се установи напрежение 18 V и след още най-много 0,3
s устройствата М и D да са готови
за работа.
Основните предимства на интерфейса, освен споменатите просто
свързване на няколко управляеми устройства към един адрес, работата
с цифрови и аналогови сигнали и използването на един кабел за захранване на D и обмен на данни с тях, са
лесната замяна на съществуващи
(например повредени) и прибавяне на
нови управляеми устройства към
съществуваща структура, лесното
събиране на всички необходими данни от сензорите, подаването на
данни към изпълнителните прибори,
изпращането към D и на данни за
проверка на правилното им функциониране (диагностика), наличието на
разнообразна елементна база за реализацията му, съществуващото контролиране на възникването на греш-

ки при обмена на данни. Трижилните
кабели са неекранирани и не се различават от тези на налични връзки на
сензори и изпълнителни устройства,
т. е. могат да се използват вече изградени мрежи. Предлагат се технически средства за свързването на IOLink към съществуващите Profibus,
Fieldbus, Profinet, Interbus, EtherCAT ASi
и Industrial Ethernet. Всичко това дава
основание интерфейсът често да
бъде наричан „USB на индустриалната автоматизация“. Трябва да се
прибави, че интерфейсът е разработен така, че да представлява част
от IEC611 31-9 и че неговото използване може рязко да намали съществуващите връзки, често от многожилни кабели.

Куплунги и кабели
IO-Link интерфейсът поставя изисквания към куплунгите и кабелите за
връзка между М и D, докато тези
между М и Contr зависят само от
конструкцията на устройствата за
дадено приложение. Предвидени са
два типа връзки, първата от които
с наименование Port type A е показана на фиг. 4а, като номерацията на
изводите й се отнася за М. Извод 2
може да се използва за допълнителна връзка по желание на конструктора на изделието, например вход (DI)
или изход (DO) на данни, или да се
остави свободен. Предназначението
на Port type B (фиг.4б) е за връзка с D,
която изисква галванично изолирано
постояннотоково захранване, подавано между изводи 2 и 5. Те не се
свързват към М, тъй като то не
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Източник: IO-Link Specifications

а

Фиг. 4.

б

Фиг. 5.

б

HMT Microelectronics

Източник: IO-Link Specifications

а

Източник: IO-Link Specifications
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Източник: Texas Instruments

Фиг. 6.

Фиг. 7.

осигурява захранването. Практическите изисквания са куплунгът на М
да е женски, а този на D – мъжки.
Използват се масово разпространените кръгли куплунги с резба M5,
M8 и M12 Connector. Предпочитат
се тези за монтаж на панел (Flushtype).
Класическото разположение на
техните изводи е показано на фиг.
5а, като номерацията съответства
на фиг. 4а, б. Вижда се, че галванично
изолирано захранване се осигурява
само чрез куплунг М12. Разновидностите на фиг. 5б са за случая, когато
извод 2 не се използва.
Кабелите, с които се установява
връзка между М и D, са с максимална
дължина 20 m, допустимо общо
съпротивление 6 ома на двата проводника за захранване и максимален
техен капацитет 1 nF спрямо проводника за C/Q. Цветовете на проводниците са кафяв за L+, син за L- и
черен за C/Q.

Интегрални схеми
Съществуващите различия в предназначението и действието на D и
М обуславят двете категории ин-
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тегрални схеми – ИС на управляеми
и ИС на управляващи устройства.
ИС на управляеми устройства.
Двупосочният обмен на данни между
D и М налага тези ИС да бъдат приемопредаватели (Transceiver), като
основната им структура за 3-проводно свързване е дадена на фиг. 6, а
индексите s на напреженията и токовете показват, че тя е на D
(Device). Източникът на ток към захранващото напрежение V+ (означено
по-горе с VS) осигурява изходящ от
извод C/Q ток с максимална стойност IQH, отбелязвана в документацията като отрицателна. Работата
на D чрез използване на източника
се нарича High-Side Configuration, PNP
Configuration, High-Side Driver и PSwitch, а токът осигурява върху товара между C/Q и L- (маса) напрежение VRQH. По аналогичен начин източникът между C/Q и L- дава влизащ ток (положителен) в C/Q (LowSide, Configuration, NPN Configuration,
Low-Side Driver, N-Switch). Тази наймасово използвана структура има
две разновидности, при първата от
които (ИС от редове 1, 4-10 на табл.
1) чрез логическите нива на управля-

ващи входове може да се включва
единият от източниците (връзката
на другия с C/Q се прекъсва чрез поставянето му в състояние на висок
импеданс) или двата (Push-Pull
Configuration) да работят заедно подобно на противотактните стъпала в усилвателите на мощност.
Втората разновидност осигурява
работата по избор на един от източниците (ИС в редове 2 и 3). Включването и изключването на даден
източник се осигурява чрез вход On/
Off. Добре е да се има предвид, че
съществуват ИС с две независими
структури (ред 10 на табл. 1) за
осигуряване на дуплексна връзка (Full
Duplex). Стойностите на токовете
IQH и IQL могат да са фиксирани или
да се задават чрез външен резистор
(ИС в ред 8). Двата тока практически винаги са равни и се наричат Driver
Capacity. При опит за консумиране от
тях на по-голям ток се получава съответното логическо ниво на изход
OVD (Overload Detect).
От символичното означение на
приемника с изход H/L е ясно, че той
е с хистерезис. За нормално приемане на лог. 1 трябва входното напрежение на извод C/Q да не е по-малко
от VTHH (C/Q Input Threshold High), а
на лог. 0 – да не е по-голямо от VTHL
(C/Q Input Threshold Low). Хистерезисът на приемника (C/Q Input
Hysteresis) е VHYS, а типичните стойности на лог. 0 и лог. 1 са съответно VOL и VOH. Изборът на скоростта
за обмен на данни се извършва обикновено чрез логическо ниво на специални входове, означавани например
със SPEED.
Практически винаги връзката
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Таблица 1. Интегрални схеми на управляеми устройства
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V S , V (IS , m A )
[ U V LO , V ]

V R Q H , V (I Q H , m A )
[ITH _O FF, m A ]

V R Q L, V
(I Q L , m A )

V T H H ,V ( V T H L ,V )
[ V H Y S ,V ]

1

E981.10

E lm o s
S e m ic o n d u c t o r

8 -3 6 (1 ,5 )

(V S -2 ,5 )m in (2 0 0 );
[3 5 0 ]

2 m a x (-2 0 0 )

10,5-13 (8-11,5);
[2 ,5 ]

2

HMT7742

HMT Microelectronic 7-30; (2,4) [7,4-12]

(200) [110-250]

(-2 0 0 )

10,5-13 (8-11,5); [1]

3

HMT7748

HMT Microelectronic

7-35 [7,2-18]

(5 0 0 )

(-5 0 0 )

10,5-13 (8-11,5); [1]

4

iC -G F

iC H a u s

9 -3 0 (4 ,5 m a x )

(V S -1 ,5 )m in
(170-540)

1 ,2 m a x
(-170¸-540)

8 -9 ; (7 ,3 -8 ,5 ) [0 ,5 ]

5

MAX14820

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

9 -3 6 ; (1 ) [7 ,4 ]

(VS-1,8) (300); [375]

1 ,9 5 (-3 0 0 )

6

MAX14821

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

9 -3 6 ; (3 ) [7 ,4 ]

(VS-1,3) (100); [140]

1,4 (-100)

7

L6362

ST Microelectronics

8 -3 2 ,5

8

SN65HVD101

Texas Instruments

9 -3 0 (2 )

(2 0 0 )
(V S -3 )m a x
(100-450)

(-2 0 0 )
1 ,5 m in
(-100¸-450)

10,5-13 (8-11,5);
[1 m in ]
10,5-13 (8-11,5);
[1 m in ]
-

9

ZIOL2201

ZM D I

8 -3 6 (2 ,2 )

[5 6 -2 8 0 ]

-

10

ZIOL2401

ZM D I

8 -3 6 (2 ,2 )

(5 0 -2 5 0 ) [5 6 -2 8 0 ]

(-5 0 ¸ -2 5 0 )

между сензорите и изпълнителните
устройства от една страна и D от
друга се извършва чрез подходящ
микроконтролер, който трябва да
осигурява управлението на D и при
нужда да преобразува в подходящ вид
сигналите от сензорите и към изпълнителните устройства. Пример
за свързването на D от ред 8 на
табл. 1 е даден на фиг. 7. Свързаните изводи VCC и V CC IN осигуряват
нормалната работа на вградения в
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10,5-13 (8-11,5);[1]
10,75-12,75
(8,75-10,5) [1,5-2,5]
10,75-12,75
(8,75-10,5) [1,5-2,5]

ИС постояннотоков стабилизатор
за нейното захранване с напрежение
V СС, а замасеният VCC SET фиксира
това напрежение на +3,3 V (при оставянето му свободен напрежението е +5 V). Често този източник се
използва непосредствено или чрез
прибавяне на външен биполярен транзистор за захранване на други блокове, например микроконтролер.
Състоянието на висок импеданс на
извод PWR_OK показва, че напреже-

февруари 2014

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

m in 0 ,7 V S
(m a x 0 ,3 V S )
m in 0 ,7 V S
(m a x 0 ,3 V S )
m in 0 ,7 V S
(m a x 0 ,3 V S )
m in 0 ,7 V S
(m a x 0 ,3 V S )
(V L -0 ,6 )m in
0 ,4 m a x
(V L -0 ,6 )m in
0 ,4 m a x
4 ,5 m in
0 ,4 m a x
3,135min
(0,165max)
3,135min
(0,165max)

f B I T ,k b p s ( C Q ,p F ) Ð à á . ò å ì ï . î á õ â . ,o Ñ
[T W O , m s ]
(Tover,oÑ ) [ð-ðè,m m ]

3 8 ,4 ; 2 3 0 ,4

-40¸+100; (175)
[4 x 4 ]
TJ=-40¸+100; (215)
[4 x 3 x 0 ,7 5 ]

3 8 ,4 ; 2 3 0 ,4

(215) [4x4x0,9]

4 ,8 ;3 8 ,4 ;2 3 0 ,4
(40);[140]
4 ,8 ;3 8 ,4 ;2 3 0 ,4
(4 0 )
4 ,8 ;3 8 ,4 ;2 3 0 ,4
250m ax
[155max]

-40¸+85; (130-165)
[4 x 4 x 0 ,9 ]
-40¸+85; (150)
[4 x 4 x 0 ,8 ]
-40¸+85; (150)
[2 ,5 x 2 ,5 x 0 ,4 3 ]
[5 x 3 ,5 x 1 ,2 6 ]
-40¸+105; (175)
[4 x 3 ,5 x 0 ,9 ]

(2 0 m a x ) [6 8 -9 4 ]

-4 0 ¸ + 8 5 [4 x 4 ]

(2 0 m a x ) [6 8 -9 4 ]

-4 0 ¸ + 8 5 [4 x 4 ]

38,4;230,4 [20-74]

нието VCC и това на извод L+ са в
нормалните граници. Чрез логическите нива на входове ТХ и EN се определя начинът на работа на двата
източника. В режим на приемане се
получава лог. 0 на изход RX, когато
напрежението на C/Q е над VTHH и
лог. 1 при по-малко от VTHL. Наличието на лог. 0 на изход WAKE показва
нормалната работа на приемника, а
в режим „запитване“ той е в състояние на висок импеданс. Чрез лог. 0
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Таблица 2. Интегрални схеми на управляващи устройства

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V S ,V (IS ,m A )
[ U V LO , V ]

R O H _C Q , W
(R OL_CQ, W)

IQ H , m A
(I Q L , m A )

1

E981.12

E lm o s
S e m ic o n d u c t o r

18-32 (1); [7]

2 m a x (2 m a x )

100-500
(-100¸-500)

2

MAX14824

1 ,8 (2 )

670 (-660)

3

L6360

1 (2 m a x )

115-580
(-115¸-580)

M a x im I n t e g r a t e d 9 -3 6 (1 ,3 ); [7 ,5 ]
ST
Microelectronics

18-32,5 (4); [17]

на изход CUR_OK се показва, че
токът на C/Q е по-малък от максимално допустимия, а състоянието на
висок импеданс - че той е надхвърлен.
Резисторът към извод LIMADJ е за
споменатото задаване на максималните токове на извод C/Q чрез изчисляване на съпротивлението му по
формула от каталога. За защита на
ИС при достигане на ток ITH_OFF
през извод C/Q се изключва захранващото й напрежение.
Важна особеност тази ИС и почти
всички схеми на D е наличието на
температурна защита – те имат
извод (липсващият TEMP_OK на фиг.
7), чието логическо ниво показва дали
температурата на кристала на ИС
е под или над максимално допустимата Tover. Освен това при надхвърлянето й ИС се изключва. Друга особеност е наличието в част от ИС на
блок за следене на VS и при намаляването му под UVLO (Under Voltage Lock
Out), което не може да гарантира
нормалната работа, ИС се изключва.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на ИС на D, част от които в повечето случаи могат да се
програмират. В ред 1 е ИС с вграден
постояннотоков стабилизатор 5 V/
20 mA за захранване и на външни
схеми и устройства. Дадената на
ред 2 може да захранва два светодиода, работи с интерфейса SPI и също
има стабилизатор, но за ток 50 mA.
Особености на ИС от ред 3 са вграденият програмируем ключов стабилизатор (бобината му се свързва
външно) и буферът му за запомняне
на 15 данни от по 8 разреда. Два
еднакви приемопредавателя и отново SPI са характерни да ИС от ред 4.
Чрез допълнителен драйвер за 24волтови импулси и максимален изходен ток 135 mA в ИС от ред 5 могат да бъдат управлявани изпълнителни механизми чрез свързването
им към извод 2 на куплунгите.
С подобно действие е и ИС от ред
6, но тя има и SPI, а токът на допълнителния драйвер е намален на 100
mA. Особеност на ИС от ред 7 е
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V T H H ,V ( V T H L ,V ) V L , V ; ( I L , m A ) [ V O H ,
V ] {V O L , V }
[ V H Y S ,V ]

11-13 (8-10); [1]

f B IT , k b p s
(C Q , p F )

Tover, oÑ
(T H Y S , o Ñ )

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

-

150 (12)

-40¸+105

150 (20)

-40¸+105
(4 x 4 x 0 ,7 3 )

150 (20)

TJ = -25¸+125
(5 x 3 ,5 x 1 )

3 ,3 ;(3 ,5 ) [0 ,8 m in ];
{0 ,2 }

3 -5 ; (3 )
4 ,8 ; 3 8 ,4 ;
10,5-3 (8-11,5); [1] [VL-0,62],m
in {0 ,4 }m a x 2 3 0 ,4 ; (4 0 )
10,5-12,9
(8 -1 1 ,4 ); [1 ]

5 ; [4 ,5 m in ] {0 ,5 m a x }

възможността за свързване към C/Q
на товари с индуктивен характер,
които консумират енергия до 10 mJ
(класическите D позволяват свързване само на резистивни и капацитивни товари). Схемите в редове 9 и 10
са с вграден постояннотоков стабилизатор за +3,3 V, интерфейс SPI и
памет EEPROM, в която се запомня
зададеният чрез SPI режим на работа. Тази от ред 10 има допълнителен драйвер, който заедно с основния (с извод C/Q) може да се превключва съм изводите на микроконтролера. Важна специфична особеност на последните две ИС е възможността за работа и като М, при
което двата драйвера са свързани
успоредно (режим на работа Tandem
Mode), а изборът на един от режимите се прави чрез двоично число на
три от управляващите входове.
Специфична е ИС ССЕ4501 на производителя Creative Chips, която
съдържа два еднакви D с IQH = IQL =
500 mA, работи с трите скорости
на обмен на данни и има вградени
ключов и два линейни постояннотокови стабилизатора.
Използването на микроконтролер
за връзка на D със сензорите и изпълнителните механизми е причина за
създаването на микроконтролери с
вграден драйвер за IO-Link. Пример е
серия от четири 16-битови микроконтролера на Renesas с вградена флаш
памет, чийто D има VS = 8 - 36 V, IS
= 200 mA и работи с трите fBIT. С
най-голям обем от 128 kB на паметта е µPD78F8043, а свързването на
един от микроконтролерите на серията е дадено на фиг. 8. С подобни
възможности е серията също от 16битови микроконтролери ХС800 на
Infineon, които могат да работят и с
интерфейсите DALI и LIN.
ИС на управляващи устройства.
При реализация на М като ИС стойността на n в схемата на фиг. 1
обикновено не надхвърля 2, което е и
по-често използваната стойност,
например дадените в редове 1 и 3 на
табл. 2. За връзка с повече D се из-

4 ,8 ; 3 8 ,4 ;
2 3 0 ,4

Източник: Renesas

¹

Фиг. 8.

ползват няколко ИС (например за
осем D трябват 4 двувходови схеми),
избирани чрез адресиране. И тук управлението се извършва чрез микроконтролери. За разлика от D, съществен параметър са изходните
съпротивления при високо и ниско
логическо ниво, съответно, ROH_CQ и
ROL_CQ. Максималният изходен ток на
C/Q обикновено не се дава, но вместо него са токовете IOH_CQ и IOL_CQ
на извода за задействане на защитата също при високо и ниско логическо ниво. Съществен параметър е
захранващото напрежение VL на цифровите блокове, което определя логическите нива VOH и VOL на цифровите входове и изходи на ИС. То може
да е нестабилизирано или да се получава от вграден в ИС стабилизатор.
Хистерезисът THYS на топлинната
защита е разликата между температурата на нейното задействане
(изключване на ИС) и по-ниската температура на включване на ИС.
Работата на М като приемопредаватели (аналогично на D) определя тяхната структура, подобна на
дадената на фиг. 6. По същия начин
при работа като предавател изводът C/Q има подобни режими на
работа, превключвани чрез управляващи логически нива. В управлението има и някои разлики, например
наличието в ИС от редове 2 и 3 на
адреси за техния избор. Управлението на дадените в редове 1 и 2 ИС
се извършва чрез SPI, докато тази в
ред 3 използва I2 C. Дадената в ред
2 ИС има два вградени стабилизатора за +3,3 V и +5 V и се свързва
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Фиг. 9.

само към един D. За работа с повече
D се използва четворният универсален приемопредавател МАХ14830,
всеки извод I/O на който се свързва
с един D, а разпределянето на данните към D се извършва чрез микроконтролер.
Подобна на дадените в редове 1 и
3 е ССЕ4510 на Creative Chips, работеща с VS = 8-32 V и осигуряваща
IQH = зQLз= 1 A, трите скорости на
интерфейса и захранването на два
светодиода. Производителят Linear
Technology пусна ИС LTC2874, представляваща М за връзка с четири D,
работеща с трите скорости и с
напрежения VS = 8-30 V и VL = 2,9-5,5
V за цифровите входно-изходни блокове. Изходният ток на извод C/Q
може да се програмира на 100, 200 и
400 mA, както и максималният кон-
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сумиран ток от извод L+.
Серията от четири 16-битови
микроконтролера UPD78F8066/7/8/
9 на Renesas е предназначена за реализация на М. Те имат флаш памет с
обем между 128 и 256 k в зависимост от модела и оперативна памет от 8 до 16 k. Осигуряват работа с комуникационен контролер
Profinet или с компютърна конфигурация, както и чрез UART с някой от
интерфейсите RS232, RS485 и USB.

Развойни средства
Използват се за проверка и изследване на работата на дадена ИС,
както и за оценка на приложимостта й. Предлагат се от производителите на съответната ИС или от
независими производители на развойни комплекти (китове) и се сре-
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щат под наименованията LAB Kit,
Demonstration Board, Development
Platform, Test Module и др. В зависимост от конструкцията си могат
да се разделят на две групи, китовете на по-голямата от които представляват една или повече печатни платки.
На фиг. 9 а е показан кит за ИС от
ред 10 на табл. 1, който позволява да
се разучат всички функции на ИС,
като неговият USB куплунг се свързва
към компютър със зареден специализиран софтуер. Някои производители
предлагат китове под формата на
схема, придружена от графичен оригинал на печатната платка и списък
на елементите (например MAX14820
Evaluation Kit) и такива като платка
със схема (STEVAL-IFP014V1 за ИС от
ред 7 на табл. 1).
Конструкцията на втората помалка група китове е с вид, близък до
модулите, което улеснява използването им. Такъв е TM96.1B GENIE Explorer
Variant B, предназначен за ИС от ред
2 на табл. 1. Пример за развоен комплект на М е Y-78K0RIOLINKADM,
предназначен за споменатите микроконтролери на Renesas.
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Хармоници в
електроенергийните
мрежи
Част 1. Основни понятия, източници на изкривявания, влияние върху
напрежението на мрежата.

К

акто е известно, хармоничният анализ представлява математически метод, посредством който
всяка несинусоидална периодична величина може да бъде представена
като сума от безкраен ред синусоидални величини – хармоници с честоти, кратни на основната (в случая
50 Hz), плюс постоянна съставка. В
електроразпределителните уредби
величините, обект на хармоничния
анализ, са основно токът и напрежението. Постоянна съставка на тока
и напрежението в електроразпределителните уредби на практика не
съществува.
По нататък, когато се употребяват понятията големина на напрежението (U) и големина на тока (I),
ще се имат предвид ефективните
им стойности (за синусоидални величини - равни на максималната
стойност, разделена на корен от 2).
Физически ефективната стойност
изразява енергията на променливите
величини, като това най-ясно личи
при разглеждане на термичното действие на тока. Термичното действие на тока се определя с Джауловия интеграл I2Rt – това е топлината, отделена в проводник с активно
съпротивление R при протичане на
постоянен ток с големина I, или все
едно синусоидален ток с ефективна
стойност I за време t.
Термичният ефект на несинусоидален периодичен ток I е сума от
термичните ефекти на всеки от
хармониците: I2 Rt = I12Rt + I22Rt + … +
In2Rt. Изразено с големината на захранващото напрежение (U2 /R)t =
(U12/R)t+ (U2 2/R)t+…+ (Un2 /R)t. Така,
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доколкото активното съпротивление може да се приеме за постоянно,
за пълните ефективни стойности на
тока и напрежението се получава:

ствуват и са широко достъпни прецизни прибори, които извършват
както моментни измервания, така и
регистриране на електрическите
величини и хармоничен анализ.

Източници на
изкривявания
Степента и характерът на изкривяването в сравнение с идеалната
синусоида във всеки конкретен случай се изразяват чрез спектъра на
хармониците - големините на ефективните стойности за всяка хармонична честота, а също така - с процента на общите изкривявания.
Процентът на общите изкривявания (THD от Total Harmonic Distortion),
представлява отношение на сумарната ефективна стойност на висшите хармоници (n = 2 ÷ ∞) към ефективната стойност на основния хармоник (n=1):

Във всяка реална система амплитудите общо взето намаляват с
нарастване номера на хармоничната
честота, затова най-голямо е значението на хармониците с малки номера, така че в практиката, включително в приложимите стандарти, се
разглеждат хармоници с номера
докъм 20, максимум 40.
Идеалната синусоида се състои
единствено от първи хармоник.
Методът на хармоничния анализ
е удобен не само за математическо
представяне на явлението. Съще-

Формата на напрежението, генерирано от генераторите в електроенергийната система (предимно синхронни машини), не е идеална синусоида. Изкривяванията, доколкото ги
има, се дължат на неравномерното
разпределение на магнитното поле
във въздушните междини, в каналите на намотките и на насищане на
магнитопроводите на електрическите машини. Благодарение обаче на
специалните мерки, които се вземат
при конструирането на електрическите машини, изкривяванията са
толкова малки, че могат да се пренебрегнат. Изключение могат да
правят трансформатори, които при
работа с малък товар и повишено
напрежение на първичната страна
работят в режим на насищане на
магнитопровода и генерират относително големи изкривявания. Такива
режими се избягват посредством
подходящи превключвания и регулиране на напрежението в електроенергийната система. Товари като електродвигатели и различни видове
съпротивления - активни (нагревателни уреди, лампи с нажежаема
жичка), капацитивни (кондензатори)
и индуктивни (реактори, ако не са
наситени), също генерират пренебрежимо малки изкривявания.
Товарите, които внасят съществени изкривявания, наречени „нелинейни товари“, могат да бъдат раз-
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Фиг. 1а.
Eднофазен
двуполупериоден
изправител
(схема Грец)

Фиг. 1б.
Трифазен изправител (схема
Ларионов) с
филтриращ
кондензатор
на изхода

Фиг. 1в.
Трифазен изправител (схема
Ларионов) с
филтриращ
дросел
на изхода

Фиг. 1г.
Трифазен изправител (схема
Ларионов) с
филтриращ
дросел
на входа

Фиг. 1д.
Еднофазен
ШИМ
изправител

Фиг. 1. Принципни схеми, форма на входящия ток и типични хармонични спектри на най-разпространените схеми на изправители

делени в следните основни групи:
l Статични преобразуватели – честотни регулатори на електродвигатели, UPS, захранвания; в повечето
случаи тези устройства включват в
себе си изправител, който е свързващото им звено с електроразпределителната мрежа и от който зависят генерираните изкривявания. При
фотоволтаични инсталации свързващото звено е инверторът, който
също е потенциален източник на
изкривявания.
l Електродъгови пещи – променли-
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вотокови и постояннотокови с изправители.
l Луминесцентни и газоразрядни лампи.
Според вида на потребителя
съществените изкривявания могат
да се дължат както на големи единични нелинейни товари като честотни регулатори на мощни двигатели, което е характерен случай за
промишлени предприятия, така и на
голям брой малки товари като луминесцентно осветление и захранвания
за компютърна техника, което е

характерно за офис сгради и търговски обекти.
Токът, който статичните преобразуватели консумират, има форма,
обусловена от периода на превключване на ключовите елементи – диоди, тиристори и транзистори, и
мястото в схемата на индуктивностите и кондензаторите.
На фигури 1a – 1д са показани характерните форми на тока и примерни хармонични спектри на различни видове статични преобразуватели.
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Таблица 1.

Ïðèáîð
Òðàíçèñòîð
Òèðèñòîð

Òè ï
M OS
Áèïîëÿðåí
IG B T

V
500
1200
1200
4500

A
50
600
600
2500

f [k H z ]
50
2
10
1

Теоретично, симетричните схеми, каквито са повечето използвани понастоящем статични преобразуватели, генерират само нечетни хармоници. Номерата на
хармониците, генерирани от изправител, могат да се
определят от формулата n = K x P ±1, където K = 1, 2, 3,
4…, а P е броят на рамената на изправителя. Така например монофазен мостов изправител (схема Грец) има 4
рамена и генерира всички нечетни хармоници - 3, 5, 7 и
т.н. Трифазен изправител (схема Ларионов) има 6 рамена
и, съответно, генерира хармоници 5, 7, 11, 13, 17, 19 и
т.н. 12-пулсен изправител има 12 рамена и генерира 11,
13, 23, 25 и т.н. хармоници. Като правило, амплитудата
на хармониците затихва приблизително пропорционално на номера им, така че колкото по-малко са генерираните хармоници с нисък номер, толкова по-малко е общият процент на изкривяванията. Следователно схемите
с повече рамена генерират по-малко изкривявания.
В реалните устройства се наблюдават малки хармонични съставки и с четен номер, породени от несиметричностите в схемата, несиметричности във времето
на включване на тиристорите и др. Схеми като тези на
еднополупериодните изправители или като диодно-тиристорен изправителен мост са принципно несиметрични и затова генерират значително количество четни
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Фиг. 2.

хармоници, но понастоящем такива схеми намират малко приложение.
Особено важно за изследване на влиянието на източниците на хармоници е генерирането и разпространението на хармоници с номера, кратни на 3. Методът на
хармоничните съставки предполага всеки хармоник да
образува симетрична трифазна система, така че дефазирането между фазите му е винаги n x 2π/3. Следователно дефазирането на всички хармоници, кратни на 3,
е кратно на периода 2π, т. е. няма фазова разлика между
трите фази – те образуват система с нулева последователност.
При симетрични трифазни схеми токове с нулева
последователност няма как да се затварят, поради което такива не съществуват, респективно не съществуват хармоници, кратни на 3 - вж. фигури 1б, 1в и 1г.
Обратно – при еднофазни нелинейни товари, 3-ти и кратните му хармоници са много добре изразени – вж. фигури
1а и 1д.
Изправителите и инверторите, работещи на принципа на широчинноимпулсната модулация (ШИМ, PWM),
консумират ток с много по-ниски (10 и повече пъти)
хармонични съставки, в сравнение с диодните и тиристорни преобразуватели – вж. фигура 1д. Понастоящем
намират приложение главно еднофазни ШИМ изправители с относително малка мощност. Ограничението е
основно от цената, а също от граничната мощност на
ключовите елементи (транзистори). В таблица 1 са показани максималните ток, напрежение и честота на
комутация на различните типове съвременни ключови
устройства.
Показаната на фиг. 1д схема е на еднофазен ШИМ
изправител. Веригите за управление на транзисторите накъсват с честота от няколко килохерца изправеното напрежение с променлива ширина на импулса. Благодарение на електрическата инерция на дросела, формата на тока се изглажда, а ширината на импулсите се
регулира така, че да бъде максимално близка до синусоидалната. Хармоничните съставки, които остават в
тока, са главно високочестотни (не са показани на графиката със спектъра) - с честотата на комутацията и
още по-високочестотни - от преходните процеси на комутация в транзисторите. Тези съставки се филтрират лесно за разлика от хармониците с нисък пореден
номер.
На фигура 2 е показан вариант на схема на трифазен
ШИМ изправител. Принципът на действие е същият
като при еднофазния ШИМ изправител. Схемата на
трифазен ШИМ инвертор, каквито намират приложение
при фотоволтаични инсталации, е подобна.
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Фиг. 4.

Фиг. 3.

Токът, протичащ в електродъговите пещи, има по-скоро хаотичен,
отколкото периодичен характер,
поради което не се поддава на хармоничен анализ и спектърът му е непрекъснат, вместо да бъде сбор от
хармоници. При постояннотоковите
пещи се наслагват хармоничният
спектър на изправителя и непрекъснатият спектър на пещта, последният потиснат до известна степен.
Луминесцентните и газоразрядни
лампи генерират също нечетни хармоници, като доминиращият е 3-ти.
Общият процент на нелинейни изкривявания на луминесцентна лампа с
електромагнитен баласт е в диапа-
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зона 20 - 40%. На фигура 3 е показан
типичен спектър на луминесцентна
лампа с електромагнитен баласт.
Изкривяванията, генерирани от електронните баласти, зависят от схемата на устройствата. Съвременните електронни баласти се произвеждат с филтри, редуциращи THD до 10
- 20%.

Влияние на източниците
на изкривяване върху
напрежението на
мрежата
Степента, в която изкривеният
ток, консумиран от нелинеен товар,
влияе на напрежението на захранващата мрежа, се илюстрира със схе-
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мата, показана на
фигура 4. Токът,
консумиран от нелинейния товар,
не зависи от импеданса на мрежата,
нито от импеданса на останалите
товари. Затова
нелинейният товар може да се
представи като
източник на хармонични токове с
обратен знак. Тези токове протичат през импеданса на системата
(импеданса на късо съединение) и
създават в него пад на напрежение.
Последният може да се разглежда
като сума от падовете, създадени
от всеки от хармониците. Съответно, всеки от падовете се изразява като:
Un = Zсистема(n) x In = (Rсистема(n)+j x
X система(n)) x In = K x [R + j x n x (2πf1)
x Lсистема] x In ,
където n = 2 ÷ ∞ е номерът на поредния хармоник, a K е коефициент от
порядъка на 2 ÷ 3, отчитащ нелинейното нарастване на индуктивност-
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Фиг. 5.

та на системата при по-високи честоти.
Падовете на напрежение на хармониците се сумират векторно със захранващото напрежение с основна честота в точката на свързване на
нелинейния товар и така оказват
изкривяващо въздействие върху него.
Както се вижда от формулата, колкото по-мощна е системата, респективно колкото по-малък е импедансът й, толкова падовете на напрежение са по-малки, съответно по-малко е влиянието на нелинейния
товар върху захранващата мрежа.
По същия начин може да се изследва
намаляването на влиянието на даден
нелинеен товар с отдалечаване от
точката на включването му, като
той бъде представен като източник
на ток, свързан на дадено по-високо
ниво в системата. Следва да се отбележи, че хармониците преминават
през трансформаторите, с изключение на кратните на три, които се
спират от намотките, свързани в
триъгълник. Самият трансформатор
обаче е подложен на въздействието
на всички хармоници, включително на
кратните на 3.
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Резонансни явления
Специален интерес представлява
взаимодействието на нелинейни
товари с паралелно свързаните към
мрежата кондензатори, основно
тези на уредбите за компенсиране
на реактивна мощност. Заместващата схема за този случай е показана на фигура 5а. Вижда се, че по
отношение на източника на хармонични токове, кондензаторната батерия, импедансът на системата и
импедансът на останалите - линейните товари, са свързани паралелно. В заместващата схема системата е представена само с индуктивността си, която нормално е с порядъци по-високи от активното
съпротивление. Ефектът на активното съпротивление на системата
е известно демпфериране на резонансните явления, разгледани подолу, но не променя същността на
явлението. В случай че нелинейният
товар и кондензаторната батерия
са свързани към шини ниско напрежение на подстанция, с много голяма точност като импеданс на системата може да се приеме реактансът на късо съединение на

трансформатора. Импедансът на линейните
товари е представен
като активно съпротивление, което може да
бъде оценено по формулата Rтовар = U 2/P, където P e мощността на
електродвигателите и
нагревателните устройства, съставляващи
б
линейния товар. Индуктивностите на намагнитващите
вериги на електродвигателите, които могат да се разглеждат като
паралелно свързани на товара, са
много по-големи от този на системата и също са пренебрегнати.
В такъв случай за дадена честота – резонансната честота, при която импедансът на системата и
този на кондензаторната батерия
са числено равни, се получава паралелен резонанс, наричан още "анти-резонанс". По отношение на източника на нелинейни токове LC-групата
става много голямо съпротивление,
ограничено само от съпротивлението на товара - фиг. 5б.
В случай, че резонансната честота ω0 = 1/√LC е близка до някоя от
честотите на хармоничните токове на нелинейния товар, той ще създаде голям пад на напрежение в точката на свързване. Това ще доведе до
много голямо изкривяване на захранващото напрежение със съответните негативни последствия, за които
ще стане дума по-нататък.
Статията продължава в следващия брой
на сп. Инженеринг ревю
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Оптимизация на
експлоатационните
възможности на
комуникационния
интерфейс RS485
С

ерийният интерфейс RS-485
обикновено намира приложение при
изграждане на промишлени мрежи,
които предават малки блокове информация на дълги разстояния. Използва балансирана двупроводна
линия за предаване на информация
в полудуплексен режим (half-duplex)
и може да поддържа до 32 възела
(драйвери и приемници) в двупосочна мрежа. При използване на драйвери с повишена мощност могат
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да се включат до 256 възела. Мрежовите възли могат да бъдат
персонални компютри, микроконтролери и всякакви други устройства, способни на асинхронна серийна комуникация. При скорост
на обмен 9600 bit/s се гарантира
надеждно пренасяне на информация на разстояние 1200 м, а при помалки разстояния, в зависимост
от тяхната конкретна големина
и параметрите на линията за
връзка, скоростта на обмен може
да достигне до 10 Mbit/s. За повече

възли и по-големи разстояния могат да се използват повторители,
които регенерират сигналите.

RS-485 или Ethernet
RS-485 и Ethernet са два широко
разпространени комуникационни
интерфейси, използвани в системи за събиране и управление на
данни за промишлени приложения.
Входно-изходните Ethernet модули
са смятани за по-усъвършенствани, докато I/O устройствата с
RS485 интерфейс обикновено са до-
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статъчно решение за системните интегратори, разполагащи с
ограничен бюджет. Най-големият
недостатък на използването на
отдалечени RS485 I/O устройства
в сравнение с алтернативните
технологии е скоростта на комуникация, която е значително подобрена при Ethernet мрежите.
Сред останалите недостатъци на
RS485 устройствата специалистите посочват редица практически ограничения на физическо
ниво. Въпреки че устройствата за
събиране на данни с комуникационен интерфейс RS485 могат да
бъдат използвани за изграждане
на многоточкови съобщителни
мрежи, стандартната архитектура е ограничена до максимум 32
линейни драйвера и приемника на
една шина с двупроводна линия.
Освен това, само една възлова
точка в цялата мрежа може да
предава данни към шината в даден момент, а всички останали
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звена трябва да изчакат в статус “получаване”.
Процесът на конфигуриране
или актуализиране на RS485-базираните устройства може да бъде
изключително времеемък, тъй
като се налага операторите да
настройват всеки комуникационен параметър поотделно,
твърдят специалистите. Подмяната на RS485 устройства или
разширяването на съществуваща
RS485 мрежа обикновено ги принуждава да разнасят персонален
компютър между различните производствени звена, за да конфигурират полевите параметри или
да обновят фърмуера на всяко
полево устройство поотделно. В
една мрежа, която включва стотици устройства на разстояние
до 1200 м едно от друго, възникват
редица неудобства и разходи за
ангажиране на оператор, който
да носи персонален компютър от
едно полево устройство към след-

ващото.
Въпреки традиционните недостатъци, посочени по-горе, много
системни интегратори продължават да избират RS485-базираните
I/O модули пред бързите Ethernet
алтернативи поради опростения
дизайн, лекотата на управление и
ниските разходи за внедряване и
поддръжка. В допълнение, RS485
модулите могат да установят
peer-to-peer комуникация между
устройства на разстояние до 1220
м едно от друго, без да са необходими ретранслатори, докато
Ethernet комутаторите и входноизходните модули са ограничени
само до 100 м и са необходими повторители за усилване на комуникационния сигнал.
Друго предимство на устройствата за пренос на данни с комуникационен интерфейс RS485
пред Ethernet алтернативите е
сравнително ниската им цена,
която ги прави атрактивни
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възможности за организации, които не разполагат с големи бюджети. Много малки и средни предприятия избират RS485-базираните отдалечени I/O модули, тъй
като ниските материални разходи за внедряването им правят
замяната на повредените модули
най-икономичната възможна алтернатива в сравнение с инвестирането на ограничени ресурси в
обучение на квалифицирани специалисти по поддръжка или изграждане на скъпи Ethernet мрежи.
Важно е да се отбележи, че в повечето случаи става въпрос за приложения, които по своя характер
не са критични за производството, което обяснява ниския приоритет, поставен върху предотвратяването на загуби на данни
и създаването на мрежови резерви, за да се гарантира непрекъсната връзка или намаляване на
времето на прекъсване на работа
на системата.
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Възможности за
оптимизация на RS485
комуникацията
Съвременните производства
стават все по-интелигентни и
усъвършенствани, следователно
такива трябва да са и мрежовите
устройства, използвани в системите за събиране на данни. В резултат на това разумните системни интегратори търсят не
само лесни за използване и ценовоефективни решения, но и мрежови
устройства, които са по-лесни за
инсталиране и поддръжка и са достатъчно надеждни при архивиране или потребност от мрежови
резерви.
Еднo интелигентно RS485 устройство за събиране на данни
трябва да носи не само всички основни ползи от RS485 комуникацията, но и да предлага решения за
преодоляване на традиционните
ограничения на стандарта. Въпреки че не може да се направи много

по посока физическите ограничения, производителите на иновативни устройства все още могат
да потърсят начини за подобряване на производителността и функционалността на серийната
RS485 комуникация. Сред възможните методи специалистите посочват:
По-лесна поддръжка чрез софтуерна конфигурация. Вместо ръчното завъртане на поредица от ключове и превключватели на различни устройства в производствените звена, използването на софтуер за конфигуриране на всички
RS485 модули в мрежата би намалило значително усилията и времето за внедряване и поддръжка.
Подобен софтуер следва да позволява бърз достъп до информацията за статуса и настройките на
всички устройства за събиране на
данни посредством опростен графичен интерфейс. В допълнение,
инструментът за софтуерна кон-
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фигурация трябва да осигурява и лесен метод за
отдалечено обновяване на фърмуера на всички модули в RS485 мрежата.
Идеалният инструмент за софтуерна конфигурация би давал възможност на потребителите отдалечено да настройват комуникационните параметри
на RS485-базираните устройства за събиране на данни. Така вместо използването на физически превключватели и циферблати за настройване на COM портовете и идентификаторите на устройствата по време на първоначалната конфигурация на модулите в
мрежата, настройката на режима и дублирането на
скоростта на обмен на всяко мрежово устройство
може да се извърши лесно и бързо чрез графичния потребителски интерфейс. Заместването на ръчната
хардуерна конфигурация с лесна софтуерна настройка не само ще облекчи поддръжката, но и ще улесни
процеса на обновяване на настройките и фърмуера.
Внедряване и поддръжка чрез USB. Въпреки че комуникационният интерфейс RS485 е относително
проста технология, RS485-базираните мрежи не винаги са лесни за поддръжка. Когато отдалеченият
достъп е недостатъчен, на компаниите все пак им
се налага да обучат и ангажират оператор, който да
носи персонален компютър между отделните производствени звена. По-лесен метод за отстраняване на
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проблеми и поддръжка на полевите устройства в
такива случаи би позволил намаляване на разходите
за труд и усилията от страна на операторите. Едно
от решенията е да се добави USB порт към серийното устройство за събиране на данни. Това ще послужи като алтернативен метод на отдалеченото обновяване и конфигуриране на RS485-базираните I/O
модули, когато дистанционна поддръжка не е осъществима. Всичко, което инженерите трябва да направят, е да качат настройките на USB устройство, да
го занесат до производственото звено, да го включат
в USB порта на устройството и всички конфигурации и актуализации на фърмуера ще се качат автоматично към модула.
Резервни RS485 портове. Въпреки че загубата на пакети и провалените трансфери на данни са често срещани проблеми при RS485 мрежите, те лесно могат
да бъдат предотвратени. При наличието на критични производствени приложения системните интегратори обикновено внедряват някакъв тип резервна
(backup) система или допълнителна мрежа, за да подсигурят безпроблемната непрекъсната работа на
устройствата за събиране на данни. Ако RS485-базираните модули са оборудвани с двойни RS485 портове, системните интегратори биха могли да свържат
още една проводникова кабелна линия или още една
компютърна конфигурация, за да подсигурят мрежата.
Резервната линия за връзка дава възможност за
бързо превключване към нея и подсигуряване на непрекъснатата комуникация между полевия сензор и
централния компютър, когато основната RS485 линия не отговаря. В допълнение, резервният порт на
входно-изходните RS485-базирани модули може да
послужи за свързване на полевите устройства към
вторичен компютър в локалната мрежа, за да е налично резервно техническо осигуряване, в случай че
първичната система се срине.
Въпреки че двойните RS485 портове не са нищо
ново, наличието им позволява на операторите по поддръжката да тестват или поправят I/O модулите
значително по-бързо, когато единият от RS485 портовете е повреден. Независимо че отдалечените
RS485 I/O устройства вече се считат за технологии
с ниска цена, добавянето на двойни портове може да
помогне на системните интегратори да спестят
още средства, без да правят компромис с надеждността.
Това са практични решения, които могат да улеснят производствената дейност в предприятията,
като същевременно намалят усилията по поддръжката, снижат разходите и ускорят бизнес растежа.
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измервателна техника

Магнитно-прахов
метод за
безразрушаващ
контрол
М

д-р инж. Радостин
Касъров,
експерт по MТ

агнитните методи за безразрушаващ контрол са част от комплекса дейности, осигуряващи качеството и техническата безопасност на различни изделия и съоръжения, изработени от метал. Всички
те се основават на определени физични явления, свързани с магнетизма на материалите. Ако например в
обект, произведен от феромагнитен
материал, се създаде магнитно поле
и по намагнитената повърхност на
обекта съществуват нецялостности (дефекти), то те ще разсейват
създаденото магнитно поле. Това изкривяване на полевите силови линии
e резултат от разликата между магнитните свойства на дефектите и
тези на контролираното изделие.

Същност и приложeние на
магнитно-праховия метод
Принципът за контрол чрез маг-
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нитни методи се основава на създаването магнитно поле в обекта и
регистрирането на отклонения, изразени в изкривяване или прекъсване на магнитните силови линии при
наличие на дефекти. Един от тези
методи е магнитно-праховият. Той
се прилага в технологичния производствен контрол за окачествяване на изделия от феромагнитни материали след процесите на леене,
коване, студено и горещо формоване, обработки и заваряване. Използва се и в експлоатационния контрол
за откриване на нецялостности,
появили се в процеса на експлоатация като резултат от умора на
материала, механични напрежения,
корозия, износване и др. Характерните дефекти, откривани чрез този
метод, са пукнатини, всмукнатини,
порестост, несплавявания, различни
включвания и други често срещани
дефекти при изработка, обработка
или възникнали в процеса на експлоатация. Методът е основно прило-
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жим за откриване на дефекти с разкритие към повърхността, които не
могат да бъдат регистрирани с
просто око.
Процесът на приложение на метода се състои от три етапа, показани на фиг. 1а, б, в - намагнитване на
обекта; нанасяне на индикаторната
среда, съдържаща магнитни частици;
оценяване на показанията - наличие
или не на нецялостности.

Намагнитване
на обекта
Намагнитването обикновено се
извършва чрез специални ръчни, портативни или стационарни дефектоскопи с помощта на постоянен или
променлив ток в зависимост от
поставената задача. При постоянния
ток се създава магнитно поле, което дълбоко прониква в метала. Чрез
него могат да се открият подповърхностни дефекти, намиращи се на
дълбочина 3-5 mm под изследваната
повърхност. Ако се прилага с опреде-
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Фиг. 2.

Фиг. 1.

лена честота, е възможно по-интензивно преместване на магнитните
частици от индикаторната среда и
оптимизиране на времето за контрол. За разлика от постоянния, променливият ток концентрира магнитното поле най-вече върху
повърхността на изследвания обект.
Това е резултатът от познатия ни
от физиката „скин“ ефект (повърхностен ефект), при който магнитното поле е концентрирано по сила найвече в повърхностните слоеве на
обекта. Тук периодичната смяна на
посоката на тока също води до поинтензивно преместване на магнитните частици.
Променливият ток намира широко приложение при изследване на
обекти за наличие най-вече на
повърхности дефекти. Едно предимство е възможността за по-лесно
отстраняване на остатъчното магнитно поле (размагнитване) след
контрола, ако има такова изискване
за конкретния обект. Разбира се, и
при двата типа намагнитване минималната сила на намагнитващия ток
се посочва от различни норми, стандарти или инструкции, а при липса
на такива се определя експериментално.
Макар и по-ограничено, магнитно
поле в даден обект може да бъде
създадено и от постоянен магнит с

64

Фиг. 3.

U-образна форма, като изследваната
повърхност се разполага между неговите полюси. За целта се използват
специално създадени магнитни дефектоскопи.

Инидикаторна
среда
След намагнитване на обекта по
един от описаните по-горе начини се
пристъпва към втория етап от процеса на контрол - нанасяне на инидикаторната среда. Тя може да е от
сухи магнитни частици (сух метод)
или от магнитни частици, размесени в течност (мокър метод). За постигане целите на контрола тези
частици трябва да са от феромагнитен материал с висока магнитна
проницаемост и ниска коерцитивна
сила, с подходящи размери, форма и
цвят.
При „сухия метод“ индикаторната
среда представлява изключително
малки по размери частици от феромагнитен прах. Те могат да бъдат
обработени предварително по различни начини, за да получат по-голяма подвижност и определен цвят за
по-добра контрастност спрямо
повърхността на контролираното
изделие. Разпръскват се върху обекта на гравитационен принцип, като
излишният прах се отделя със слаба
въздушна струя.

Сухият метод дава най-добри резултати при търсене на дълбоко залегнали подповърхности дефекти.
Приложим е и при груби повърхности.
При „мокрия метод“ индикаторната среда отново е съставена от
изключително малки по размери частици железен окис, но размесени в
тънки масла или във вода. Тази магнитна суспензия се нанася върху
повърхността на изследвания обект
или чрез напръскване, или чрез потапяне. При изискване вместо обикновените магнитни частици се използват флуоресциращи, които се наблюдават под UV светлина при специално затъмнени работни условия
(посочената с червена стрелка индикация на фиг. 2). Това е съществено неудобство особено при експлоатационния контрол, затова се прилага техника, при която върху обекта се нанася тънък слой от специална цветна основа, контрастираща
с цвета на магнитните частици и
едва след това се пристъпва към
намагнитване. Обикновено основата е с бял цвят, а магнитният прах
- с черен. На фиг. 3 и 4 са показани
индикации, характерни за пукнатини върху реални обекти. Този метод
осигурява по-висока чувствителност при търсене на повърхностни
дефекти.
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Фиг. 4.

Техники
на приложение
Избраната индикаторна среда
може да бъде нанесена върху
повърхнината на изследвания обект
в два различни етапа от процеса на
контрол. Оттук се определят и двете основни техники - при приложено и остатъчно намагнитване.
При първата от тях магнитните
частици се разпръскват върху
повърхността на обекта в момента на протичане на намагнитващия
ток, т.е. нанасянето на индикаторната среда протича успоредно с
процеса на намагнитване. Времето
за намагнитване и оглед за наличие
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на дефекти е регламентирано в нормативно-техническата документация за конкретното изделие или се
определя експериментално със специални контролни
образци и индикатори.
В остатъчно
магнитно поле найчесто се контролират детайли, изработени от магнитно твърди материали. Тук се извършва предварително намагнитване на обекта за контрол и едва след неговото прекъсване
се нанася магнитният прах или суспензия с последващ оглед за наличие
на дефекти.

Оценяване на
резултатите
Последният етап от магнитнопраховия метод е оценяване на резултатите. Необходимо е да се
знае, че тези резултати са най-вече
качествени и служат само за определяне на размерите на дефекта, но
не и за неговата дълбочина. Обикно-

вено оценката на резултатите се
извършва от специалист с висока
квалификация по метода, тъй като
вероятността за откриване и определяне на една индикация като
дефект зависи от различни фактори като очертания, посока, ориентация и други. Много често се образуват заблуждаващи индикаторни следи при разсейване на магнитното
поле в мястото на рязко изменение
профила на изделието, на границата
между основен и заварен метал, по
краищата на обезвъглеродена зона,
при съединяване на два разнородни
метала с различна магнитна проницаемост. Поради това е необходимо специалистът да притежава и
достатъчно опит, за да определи
само тези индикации, указващи дефекти.
Като обобщение може да се каже,
че магнитно-праховият метод за
безразрушаващ контрол за разлика
от други методи притежава ред
предимства, измежду които възможност за приложение при всякакви
изделия, произведени от магнитен
материал, висока степен на надеждност при откриване на повърхностни дефекти, мобилност и относително ниска себестойност.
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Отопление
на производствени
помещения
З

а благоприятното протичане
на жизнените процеси в човешкото
тяло съществено значение оказват
температурата, относителната
влажност, подвижността на въздуха в обитаваните зони, повърхностната температура на ограждащите
строителни елементи, температурата на съоръженията в помещението. Съвместното действие на тези
фактори определя топлинните условия, в които обитателите извършват своята дейност. При избора на система за отопление на производствените помещения е необходимо да се обърне сериозно внимание
на всички тези фактори, тъй като
от това зависи не само качеството
и функционирането на намиращото
се в производственото помещение
оборудване, но също така оказва влияние и върху ефективността на работниците, които прекарват голяма
част от времето си на закрито.
Обикновено в производствените
помещения е необходимо поддържане на постоянна температура на
въздуха, без радикални промени, кои-
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то могат да окажат негативно влияние върху инсталираното оборудване и върху работещите. В някои случаи е необходимо в рамките на едно
помещение да се обособят отделни
с зони, в които се поддържа различна
температура. Необходимо е също да
се вземат предвид нормативните
изисквания по отношение на взривои пожаробезопасност. Също така
самите производствени помещения
обикновено заемат немалка площ,
върху която е разположено различно
производствено или техническо оборудване. Височината на тавана също
не е малка, което създава допълни
трудности при избора на подходяща
система за отопление.

Използвани решения за
отопление
Обикновено конвективните системи за отопление, водни или с пара,
се считат за не особено подходящи
и неефективни за отопление на производствени помещения. Необходимостта от прокарването на разпределителни тръбопроводи, както и
фактът, че топлият въздух се издига към горната част на помещение-
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то, а в случая това е много над работната зона, в която се намират
работещите, са сред причините
този вид отопление да отстъпва
пред лъчистото и топловъздушното.
Използването на топловъздушни
отоплителни системи позволява
поддържане чистотата, подвижността и минимално допустимата
стойност на температурата на
въздуха. Въздухът се подава в помещенията предварително загрят посредством калорифери или друг вид
топлообменници. За сравнително
чисти помещения, в които не се
отделят вредности по време на производствения процес, е възможно
използването на системи с пълна или
частична рециркулация на въздуха.
Възможно е използването както на
централизирано, така и на местно
топловъздушно отопление. Местното топловъздушно отопление обикновено се реализира с помощта на
въздухоотоплителни апарати или
агрегати, разположени равномерно в
близост до външните стени или колоните на отопляваното помещение.
Те могат да бъдат оборудвани с елек-
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трически нагреватели или да работят с топлоносител най-често вода
с температура до около 150 оС.
Възможно е и използването на пара.
Въздухоотоплителните апарати
работят предимно на рециркулация,
но при необходимост биха могли да
работят и с пресен въздух. Предназначени са предимно за таванен или
стенен монтаж. Загряването на
въздуха е индиректно. Използваното
гориво обикновено е газ или течно
гориво.
Топловъздушните агрегати са
сравнително лесни за монтаж, като
не изискват специални условия. Могат да се монтират вътре в сградата в непосредствена близост до
отопляваното помещение. Разпределението на загретия въздух в помещението зависи от изпълнението на
агрегата, което може да е хоризонтално или вертикално.
Въздухоотоплителните апарати
са подходящи предимно за отопление
на неотговорни помещения. Добре е
да се има предвид, че работата им е
свързана с генериране на допълнителен аеродинамичен и механичен шум.
Това е причината те да не се препоръчват за монтаж около постоян-
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ни работни места. Друг недостатък
е, че независимо от разпределението им те създават значителен градиент на температурата на въздуха в различните зони на помещението.
Централните топловъздушни
отоплителни инсталации обикновено освен за отопление се използват
и за общообменна вентилация на
помещенията. Загряването на въздуха е извън отопляваните помещения,
а топлият въздух се разпределя посредством въздухопроводна мрежа.
Тези системи успешно поддържат
чистотата, подвижността, минимално допустимата температура
на въздуха. Също така осигуряват
качествено регулиране чрез промяна
на температурата на подавания
въздух.
Като цяло, с топловъздушното
отопление се осигурява минимален
температурен градиент в работната зона на помещението. Има
възможност за обслужване на отделни зони от помещението и те са
съвместими с нагнетателната вентилационна система. Недостатъците са свързани преди всичко с топлофизичните свойства на въздуха

като топлоносител.
Използването на лъчисто отопление позволява постигането на подобри резултати при отоплението
на производствени помещения по
отношение на равномерността на
разпределение на температурата на
въздуха по височина и по хоризонтала. Повишената повърхностна температура на ограждащите елементи
позволява поддържане на по-ниска
температура на въздуха, като се
запазва топлинният комфорт на
работещите. Разположението на
отоплителните тела на значително
разстояние от пода или тавана улеснява реконструкцията и модернизацията на помещенията. Сред предимствата на този вид отопление е пониската запрашеност на помещенията. Сред най-често използваните
лъчисти отоплителни системи за
отопление на производствени помещения са излъчващите ленти и инфрачервените излъчватели. При тях
отоплението е посредством инфрачервена топлинна енергия, излъчвана
от разположените непосредствено
над работната зона излъчватели.
Чрез рефлектори тази енергия се
насочва към отопляваната зона,
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като се загряват както въздухът,
така и ограждащите повърхности.
Част от посочваните предимства
на лъчистото отопление е и краткият период, необходим за достигане
на топлинен комфорт.
При лъчисто отопление с излъчващи ленти е добре да се има предвид,
че те не се препоръчват за помещения, в който се предвижда поставянето на високи съоръжения и масиви
от материали. Също така те се считат за много неподходящи за ниски
помещения.
Отоплителните системи с инфрачервени излъчватели са предпочитано решение за отопление на помещения, в които не се отделя органичен
прах или пожароопасни аерозоли.
Препоръчват се за сгради с ниска
топлинна изолация и за отопление на
отделни зони в неотоплявани помещения. Сред предимствата им са
малка толинна инерционност,
възможност за експлоатация в режим на общо или зоново отопление,
икономична експлоатация, възможност за отопление на открити площадки, висока надеждност и лесна
поддръжка. Недостатъците им се
свеждат предимно до високата температура на излъчващата плоча, необходимостта от вентилация за
отвеждане на отпадните продукти
от горенето при използване на газови излъчватели. Добре е да се има
предвид, че не се препоръчва монтирането на инфрачервени излъчватели в помещения с повишена пожароопасност и в помещения, в които се
намират материали, които под
въздействието на инфрачервената
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радиация изменят свойствата си.
Инфрачервените излъчватели могат да работят с газ или електрическа енергия. Съответно, в зависимост от повърхностната температура обикновено се различават
светли и тъмни излъчватели.
За производствени халета много
подходящо се счита и отоплението
с високотемпературни тръбни нагреватели. Отоплителното тяло е
съставено от сноп тръби, покрити
с топлоизолиран ламаринен кожух.
Броят на тръбите в един сноп може
да варира, като обикновено е от 2
до 6, а диаметърът им обикновено
варира в диапазона от 180 до към
600 mm. Дължината им се определя
в зависимост от формата и размерите на помещението. Загряването
е чрез директно изгаряне на газово
или дизелово гориво. Отделените
димни газове се изхвърлят извън помещението. В практиката при отопление на помещенията с високотемпературни тръби се използват системи с рециркулация или правотокови системи.
За ограничаване на зони, в които
се поддържат различни параметри
на въздуха, приложение намират и
въздушните и топловъздушните завеси. Използват се и въздушни душове за поддържане на температурата и подвижността на въздуха в
ограничена зона от пространството.

Оразмеряване на
отоплителните
инсталации
Отоплителните инсталации се

оразмеряват за параметри на
вътрешния въздух, съответстващи
на нормите за проектиране. Тези
параметри са определени на основата на комплекс от хигиенни и икономически съображения. Температурният комфорт се дефинира чрез
температурните условия, удовлетворяващи намиращите се в помещението обитатели. Естествено, той
не може да бъде еднозначно определен. По тази причина се приемат допустими температурни условия,
които са залегнали и в основните
методики за изчисление на ОВК инсталации.
Важен момент при оразмеряването на отоплителната система е
определянето на топлинните загуби.
Прието е да се изчисляват при
стационарни условия, приемайки постоянни стойности за температурата, характеристиката на строителните елементи и т.н. При тяхното определяне е необходимо да се
вземе под внимание фактът дали
отоплението ще е с прекъсване или
не.
Добре е да се има предвид, че експлоатацията на отоплителните
системи е свързана с немалко разходи, формирани предимно от консумираната енергия. Препоръчително е още на проектен етап да се
вземат мерки за тяхното намаляване. Сред възможните мерки са
предвиждане на добра топлинна
изолация на сградите; регенерация
и рекуперация на топлината на изхвърления въздух; избор на сигурна
система за автоматично регулиране и други.
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осветление

Взривобезопасно
осветление
И

ндустриалните осветителни
системи са подложени на множество
фактори, нетипични за други приложения. Сред тях са тежките работни условия и неблагоприятната среда в обработващите и производствените предприятия, които до
голяма степен се дължат на спецификата на обработваните материали и вторичните продукти от промишлените операции. Независимо
дали едно съоръжение се занимава с
обработка на опасни нефтохимикали или на хранителни продукти като
зърно и захар, винаги съществува
сериозен риск от случайно възпламеняване на леснозапалими или експлозивни материали. За безопасността
на хората и съоръженията в експлозивните зони е от съществено значение да се спазват правилата на
експлоатация, както и компетентното подбиране на съоръженията и
системите за защита, в това число
и осветителите, съобразно експлозивната зона на помещенията, в които ще се използват, и параметри-
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те на експлозивните компоненти.
От основно значение за предотвратяване на пожар или експлозия е
премахването или изолирането на
потенциални източници на възпламеняване. Това включва обезопасяване
на всичко, което е в състояние да
произвежда искри, пламък или достатъчно топлина и да запали възпламеними материали в близост. Необходимите за наличие на горене фактори обикновено се описват като
т.нар. „триъгълник на пожара“. Този
триъгълник има три страни - гориво, кислород и топлина. Ако премахнем само едно от тези условия, горенето няма да може да се осъще-

стви. В промишлените среди не е
възможно да се отстрани горивото,
тъй като често самите обработвани материали са леснозапалими. Аналогично, кислородът е част от околната атмосфера и също не може да
бъде премахнат от уравнението.
Това прави топлината единствената страна на „триъгълника“, която
може да бъде елиминирана.
С цел да се премахнат или изолират източниците на потенциално
непреднамерено запалване е необходимо тези източници първо да се
идентифицират. В индустриални условия основните такива източници
са електрическите системи и уст-
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осветление
ройства. Те са многобройни и е
невъзможно да бъдат отстранени
от производствения процес. Машини, оборудване, електрически контакти, ключове и контролни табла, комуникации и осветление – всичко
това са необходими елементи на
индустриалното производство, захранвани с електричество. Всички те
представляват и потенциални източници на пожар поради способността им да произвеждат топлина,
искри и дори открит пламък.
От всички източници на електрически предизвикани запалвания, осветлението е може би най-често
срещаната причина. Независимо от
типа на съоръжението, осветлението играе важна роля в операции, които обикновено не могат да бъдат
изключени от производството. В
зависимост от големината на съоръжението броят на осветителните
тела може да достигне стотици,
всяко едно от които е потенциален
източник на пожар или експлозия. За
да е защитено от подобни инциденти, осветлението, което се използва в считани за опасни производствени зони или съоръжения поради
наличието на запалими или експлозивни материали, трябва да бъде специално разработено за целта и сертифицирано за инсталиране и експлоатация на такива локации. Според
нормативните уредби в производствени зони помещения и съоръжения, считани за потенциално взривоопасни, трябва да бъде инсталирано
електрическо оборудване, проектирано специално за такива цели. Към
този тип оборудване спада т.нар.
„взривобезопасно осветление“, категоризирано още като „искробезопасно“, което има критична роля в обезопасяването на работните помещения срещу инциденти, свързани с
непредизвикано възпламеняване или
експлозия.
Взривозащитените осветителни
технологии предотвратяват възпламеняване на външната атмосфера,
причинено от запалване на газове и
изпарения вътре в корпуса на осветителното тяло. Искробезопасните
компоненти са по-специализирани и
осигуряват безопасност посредством по-слабо захранване, което не
е в състояние да произведе достатъчно топлина или искра, за да предизвика запалване. За повечето приложения взривозащитените тела са най-
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често използваното решение. Този
тип осветление трябва да бъде сертифицирано за употреба, което означава, че е преминало успешно необходимите тестове и притежава подходящи показатели в зависимост от
вида на средата, в която ще бъде
експлоатирано и тежестта и въздействието на тази експлоатация.
Взривозащитените осветителни
тела се различават значително по
дизайна си от стандартното индустриално осветление. Основните разлики се състоят в способността на
взривозащитените осветителни
тела да предотвратяват възпламеняването на атмосферата извън устройството, която съдържа запалими изпарения, газове или горими прахове. При стандартните осветителни системи светлоизточникът, контактите, окабеляването и всички
ключове са в пряк досег с атмосферата. Искра от недобър контакт или
при затваряне на веригата, а дори и
самата топлина, излъчвана от крушката, могат да бъдат достатъчно
условие за възпламеняване на атмосферата, което ги прави неподходящи
за опасните индустриални среди.
Взривозащитените осветителни
тела трябва да бъдат с много здрава конструкция, направена от висококачествен материал, за да бъдат
ефективни и надеждни. Всички компоненти в структурата на осветителните тела също трябва да бъдат
подсилени и високоустойчиви, изработени от специални материали,
които могат да издържат натоварванията, на които ще бъдат подложени в тежките индустриални среди.
Въпреки че взривозащитеното
осветление е задължително изискване в опасни производствени зони,
съоръжения и помещения, цената му
може да е по-висока от конвенционалните осветители. Това принуждава някои предприятия да залагат
на по-евтини варианти, които не
осигуряват необходимото качество
и безопасност в опит да спазят
изискванията, без да правят прекалено големи инвестиции. Това може
да се окаже сериозна грешка, тъй
като потенциалните загуби и щети
при използването на второкачествени взривозащитни системи
могат да бъдат огромни и крайно
несъизмерими с евентуалните финансови икономии.
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Възможности за
за финансиране
на машини и оборудване
през новия програмен период
2014-2020 г.
Във връзка с отправено от нас запитване относно вариантите за
финансиране на закупуване и модернизация на машини през периода
2014-2020 г., в редакцията постъпи следният отговор от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“:
През последните години процедурите за технологична модернизация се превърнаха в един от основите инструменти за повишаване на конкурентоспособността
на българските предприятия от
различни сектори чрез насърчаване на инвестициите в съвременни
технологии и оборудване. В тази
връзка Управляващият орган на
ОП Конкурентоспособност полага
непрекъснати усилия за подобряване на условията за кандидатстване по тези процедури, тяхното
навременно обявяване и удовлетворяване на изискванията на възможно най-широк кръг от потенциални бенефициенти. До момента
по настоящата оперативна програма са обявени общо 8 процедури
за технологична модернизация (2
от които за големи предприятия).
На 27 декември 2013 г. приключи и
подаването на проектни предложения по процедура BG161PO0032.1.14 "Технологична модернизация
в малки и средни предприятия",
която е поредната процедура, насочена към подобряване на технологиите, закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване от
българските МСП. Бюджетът на
процедурата е 97 791 500 лева (50
000 000 евро). Общият брой подадени проектни предложения е 1168,
като в момента се извършва оценка на тези проектни предложения.
Усилията на Управляващия
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орган и подкрепата за обновление
на технологиите в предприятията ще продължат и през следващия програмен период 2014-2020 г.
чрез новата оперативна програма, насочена към българския бизнес. Проектът на Оперативна
програма "Иновации и конкурентоспосбност" 2014-2020 от м. октомври 2013 г. адресира две основни предизвикателства пред икономиката на България - постигането на ускорени темпове на растеж на икономиката с цел "догонващо развитие" (Приоритетна
ос 1 "Предприемачество, експортен и производствен потенциал"),
като едновременно с това се акцентира, че ускорените темпове
на растежа ще бъдат устойчиви
- с акцент върху екологията и
енергетиката, и като цяло, ресурсната ефективност (Приоритетна ос 2 "Зелена и ефективна икономика"). В този смисъл, оперативната програма е насочена към
постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с
висока добавена стойност.
Финансирането на закупуване и
обновление на машини би могло да
попадне в следните примерни дейности за финансиране:
- обновление и усъвършенстване
на технологиите с цел подобрява-

не на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите чрез
въвеждане на водещи технологични решения - включва представяне
на подкрепа за инвестиции в съвременни технологии и оборудване
(ДМА и ДНА) за развитието на
нови продукти и услуги с висока
добавена стойност и подобряване
на производствените процеси; подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги,
свързани с въвеждането на нови
продукти/процеси/услуги.
В допълнение, съгласно европейските и национални правила за разходване на средствата по оперативните програми през новия програмен период, финансирането ще
се предоставя на конкурентен
принцип. Потенциалните кандидати за безвъзмездна финансова помощ ще кандидатстват с проектни предложения, които ще се изготвят съгласно изискванията и
образците на формуляри, подробно
указани в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях
по съответните процедури, като
условията за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, сроковете за подаване на проектните предложения, минималният/максималният размер на
предоставяната безвъзмездна финансова помощ ще са специфични
за всяка отделна процедура.
Ели Милушева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ и ръководител
на УО на ОП „Конкурентоспособност“
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Лепила и уплътнители на Хенкел
за оптимални решения в тежкото машиностроене
Това е машина на суперлативите: висока четири етажа, с 82 метра дължина
колкото лежаща настрана 20-етажна висока сграда и по-тежка от четири Боинга 747. Със свредловъчна глава с диаметър повече от девет метра този гигант
прониква бавно през дълбочините на земята. Това, което може да звучи като
научнофантастичен роман, в действителност е описанието на гигантска пробивна машина за работа в тунел (TBM),
чийто производител - немското дружество Herrenknecht AG - разчита при производството на лепила от Хенкел.
В Куала Лумпур през 2006 г. с тази машина бяха пробити два тунела с дължина 5,4 респ. 3,9 километра. Сега тя се използва в Швейцария за строителството
на Готардския базисен тунел, който
след завършването му през 2017 г. ще бъде най-дългият в света транспортен
тунел с дължина повече от 57 километра. Поради геоложките условия този проект е изключително претенциозен, тъй
като тунелът преминава през девет геоложки зони и TBM трябва да фрезова пътя си през гранит и кварц, покрай територии на тектонични нарушения и под
пласт от доломитен мрамор.
За да издържат всички винтове на огромния натиск при този път през скалата, те са обезопасени с oсигурител за резби на Хенкел LOCTITE 243. При монтажа
на задвижването на режещата глава, което се състои от променлив брой отделни двигатели, фланцовият пръстен, основният лагер и корпусът на предавателния механизъм се фиксират с LOCTITE
586. По този начин може да се предаде 2
до 2,5 пъти по-голям въртящ момент. За
уплътняването на резбата накрая се използва LOCTITE 577.

При огромни пробивни машини за работа в
тунел, винтовите съединения се гарантират
с винтово осигуряване на Хенкел LOCTITE 243,
за да могат да издържат на огромния натиск

Новаторски производствени
процеси за минни и обогатителни
машини
Хенкел разработва специални решения за машини, които се използват в рудодобивната промишленост и при обогатяването на руда. Благодарение на големия си опит в отрасъла Хенкел разполага с изключително ноу-хау, познава типичните източници на грешки и може да
предложи интегрирани решения за всички стъпки от монтажа до поддръжката,
които позволяват значителна икономия
на разходите през цялата продължителност на живота на машината. Решенията на Хенкел намират приложение не
само в производствени предприятия, но
и са на разположение на ремонтни сервизи чрез различни магазини и официални доставчици. Това гарантира оптимални решения във всяка жизнена фаза
на машините - предимство на добавената стойност, което прави Хенкел найдобрият технологичен партньор за многобройните клиенти.
Основен пример са "жертвените" пок-

76

рития на полимерна основа за защита на
повърхности, изложени на износване и
корозия. Тези покрития могат да бъдат
нанесени по време на производствения
процес, могат също така да бъдат обновени при по-късен ремонт на износени
области със същото качество и това е
истинско добавяне на стойност за крайните потребители. Лесната процедура
възпрепятства повреди на компоненти,
удължава продължителността на използване на машините, увеличава оперативната ефективност и предотвратява
скъпоструващи престои.

Продуктите на Хенкел намират приложение в
тежки минни машини

Уплътнения на системи за
транспортиране на течности
Със своя широк избор на уплътнители
за резби и течни гарнитури, Хенкел предлага решения за най-честите проблеми
при уплътняването на флуиди: от системи с ниско налягане и хидравличен дренаж
или циркулационни устройства, които
могат да бъдат уплътнени със специална корда за резба, до хидравлични и пневматични системи с високо налягане, за
които са необходими анаеробни високоефективни уплътнители.
Към последните иновации в серията
на Хенкел за уплътнители за резби принадлежи уплътняващата корда LOCTITE
55. Този продукт обединява всички предимства на кълчищата и PTFE лентите,
но няма техните недостатъци. Съединенията на резба се уплътняват безпроблемно и с мигновено действие, при което частите могат да бъдат допълнително
регулирани в случай на нужда. С ергономичната опаковка на LOCTITE 55 могат да
бъдат уплътнени около 50
пъти повече резбови съединения от количеството, което уплътнява една ролка
PTFE-лента. Няма ги проблемите с лепкави, замърсени с масло кълчища.
Осигурителите за резби струват
колкото подложните шайби
Анаеробните осигурители LOCTITE
значително се усъвършенстват след
първите приложения. Така Хенкел успява постоянно да запази своята водеща
позиция в тази технология. Характеристики като устойчивост на високи температури (често до 200 °C), адхезия върху
омаслени основи и пасивни повърхности
(неръждаема стомана или пасивирани
метали) бяха включени постепенно в
производствената програма на Хенкел.
Подобрената им съвместимост с различни материали прави анаеробните продукти LOCTITE решение с най-добро качество в производството и ремонта.
Машиностроителите отдавна са запознати с осигурителите за резби, но все
още мислят най-често само за приложение при много натоварени винтови съединения. Осигурителите са също толкова изгодни по цена както подложните шайби,

но допринасят много повече за запазването на силата на предварителен натяг.
Освен това трябва да се има предвид, че
вибрациите не са единствената причина
за разхлабването на винтове. Температурните изменения, колебания на налягането, процеси на слягане и други фактори
също играят роля. Предимството на осигурителите на резби става все по известно и те се използват все повече от производителите, вместо подложни шайби и
други механични решения.
С анаеробни уплътнители се
предотвратява фретинг-корозията
Фретинг-корозията при триене е
друг проблем, който може да се предотврати с анаеробни продукти. Течните
гарнитури защитават фланците не само срещу пропускането или проникването на течности, но също така увеличават якостта на сглобката и предотвратяват микродвиженията. Съединението може да поеме големи напречни натоварвания, така че е възможно по-добро
предаване на силите без изменение на
конструкцията.
Цилиндричните съединения също могат да бъдат осигурени с анаеробно лепило значително по-ефективно. Разпределението на напреженията е много поравномерно и се предотвратяват престои вследствие на умора на материала,
които са типични при съединения със
шпонки и други механични методи. За
разлика от заваряването при този метод няма високи температури, които
биха могли да променят основния метал
и не се появява вътрешно напрежение.
Най-накрая, но не на последно място,
драстично се намаляват работите за
балансиране до необходимия размер, тъй
като е възможно регулиране на частите,
докато се втвърдява лепилото.

Новаторските технологии на Хенкел - тук във
формата на анаеробни високоефективни уплътнения - позволяват на машиностроителите
по-големи силови предавания на фланцови съединения без изменения на конструкцията.

Анаеробните лепила се използват не
само за много натоварени части като
валове, предавки или валяци, но също така за лагери и статични връзки. Лагери,
които са монтирани изключително с помощта на анаеробни лепила, са по-добре
регулирани и нямат вътрешно напрежение, което по-късно може да причини
усуквания. Тези предимства водят до
значително по-висока продължителност
на живота при механичните елементи.

София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сграда 2, ет. 4
тел.: +359 886 10 10 96, факс: +359 2 806 39 01
www.loctite.bg
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Trelleborg Sealing Solutions
предлага богат избор от
приложения за мобилни
устройства
Изборът от приложения за мобилни устройства, достъпни от
Trelleborg Sealing Solutions, непрекъснато нараства. За да намерите линкове към всички наши приложения, моля преминете към раздел "Услуги" на нашия уебсайт и от
падащото меню изберете "Мобилни услуги & приложения".
Актуалната ни гама включва
следните приложения:

цата, а при въвеждане на стойност
входящата информация по желание
може да бъде превърната в друга
мерна скала за твърдост. Приложението е достъпно на английски и
немски език.

Записите са разделени в две групи.
Първата група изброява записите,
които съдържат ключовите думи
в заглавието си, а втората показва всички записи, които съдържат
тези думи в текста си. Потребителите могат да организират дефинициите в речника по азбучен
ред, като използват бутона за подреждане "От А до Я".

Калкулатор за О-пръстени
Когато потребителят въведе
инсталационни спецификации в
приложението "Калкулатор за Опръстени", като например отвора или диаметъра на пръта / вала, калкулаторът бързо изчислява размерите на О-пръстена и
отвора в сантиметри или инчове. В допълнение, приложението
извежда препоръчителни размери
за О-пръстена в съответствие с
ISO 3601, за улеснение на избора
на съответния детайл. "Калкулаторът за О-пръстени" включва и
секция за бързо търсене, която
ви позволява да намерите размери за O-пръстени според различни международни стандарти.

Конвертор за твърдост
и величини
"Конверторът за твърдост" е
приложение, което е интуитивно и
много лесно за използване. Просто
изберете размера и въведете стойността за конвертиране, а приложението ще изведе резултата в избраната от вас мерна единица. При
конвертирането на твърдост потребителите могат да изберат подходящия тип материал от табли-
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Android App

Сглобки и допуски по ISO
При въвеждане на номинален диаметър потребителите трябва
просто да изберат класовете на
точност за отвора и вала. Приложението извежда пълните дефиниции по ISO за сглобките с всички съответни стойности, включително
вида на сглобката. Показани са допуските за най-често използваните класове по ISO, илюстрирани с
подходящи графики.
Насочено към инженери, това приложение осигурява резултати, базирани на системата ISO 286 за гранични отклонения и сглобки. То е достъпно безплатно в iTunes или чрез Apple
App Store за вашия iPhone и iPod Touch
(търсете 'Trelleborg ISO Fits.').

iPhone App

Мобилно приложение за
списание In the Groove
Списанието на Trelleborg Sealing
Solutions - In the Groove, предлага новини, техническа и продуктова информация от сферата на уплътненията, както и поглед върху пазарите,
в които са приложими - както в хартиен вариант, така и като интерактивен Pdf и приложение за таблет.

Технически речник
Това приложение съдържа дефиниции на повече от 2000 термина
от сферата на уплътненията и
инженерните решения.
След въвеждане на ключови думи
за търсене, потребителите виждат общ преглед на резултатите.

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД
София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 80, ет. 7
Т: 02 969 95 10; 969 95 99; Ф:02 968 90 01
e-mail: tssbulgaria@trelleborg.com
www.tss.trelleborg.com
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Стругови центри
В

ъпреки че конвенционалните стругове все още се радват на
широка популярност, с напредъка на технологиите мултифункционалните стругови центри в
конфигурация с един или повече
шпиндела се налагат като оптимално решение за множество операции по обработка на ротационни детайли. С добавянето на
допълнителни стругови шпиндели, въртящи се вретена в револ-
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верни глави, възможности за пробиване с контролирана скорост
на шпиндела, фрезоване и дори
шлайфане, струговете постепенно се превръщат в

комплексни стругови
центри
Съвременните стругови машини могат да бъдат оборудвани с
патронник, комбинация от патронник и център, както и прътоподаваща система със или без
център на задното седло.

60% от стругованите детайли
изискват захващане посредством
патронник при обработка, като
зареждането и отнемането на заготовките може да е ръчно или автоматично. Патронниците захващат единия край на по-късите
заготовки. Симетричните ротационни компоненти обикновено
трябва да бъдат зареждани два
или три пъти последователно, за
да се обработят детайлите и от
двете страни. Съвременните патронни стругови центри с два
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шпиндела (хоризонтални или вертикални) правят възможна цялостна двустранна обработка на детайлите, което в миналото налагаше използването на две или повече машини. Вече може едновременно да се обработват страна А
и страна Б на детайла, както и две
заготовки наведнъж.

Вертикални патронни
стругове
Новите тенденции за производство на компоненти с максимално близка до крайния продукт форма правят мултифункционалните
решения за металообработка изключително търсени. Обикновено
хоризонталните патронни стругове с предно подаване се предпочитат за компоненти като главини, заготовки за зъбни колела, касети на диференциали и др., с диаметър до 200 mm. Вертикалните
патронни стругове се използват
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за обработка на по-тежки компоненти като маховици, а силата на
гравитацията се използва за допълнително придържане на заготовката към патронника. Порталните зареждащи устройства се
предпочитат за хоризонтални
стругови центри с предно зареждане, за да подпомогнат зареждането, обръщането и разтоварването на заготовки. Новост в двушпинделните стругови технологии са съосните (коаксиални) хоризонтални стругови центри и струговите машини с помощен шпиндел.

Хоризонтални стругови
центри с два шпиндела
При тези машини дясното вретено е съосно спрямо еквивалентното ляво вретено и поема директно детайла от него. Обикновено
две револверни глави (по една за
всеки шпиндел) извършват еднов-

ременна обработка. Най-подходящи за тези стругови центри са
детайли, при които се извършват
еднакви или сходни обработки в
двата края и които изискват използването на ротационни инструменти за фрезоване и напречно
пробиване.

Стругови машини с
помощен шпиндел
Струговите машини със спомагателен шпиндел са оборудвани с
второ вретено с много по-малък
капацитет от основното. Помощното вретено поема детайла
от главния шпиндел. Тези машини могат да бъдат конфигурирани с от една до три револверни
глави и разнообразие от други инструменти. Струговите машини
с помощен шпиндел и цифрово управление са най-подходящо решение за детайли, при които единия
край изисква значително по-лесна
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обработка от другия, което е и
най-често срещаният случай. Актуална тенденция при тези машини е спомагателното вретено
да е с около половината от капацитета на основното вретено.
Времето за обработка при такива конфигурации е с 20 до 30% помалко в сравнение с конвенционалните двушпинделни стругови центри. Когато ги сравняваме с две
отделни машини с цифрово управление, струговете със спомагателен шпиндел осигуряват до 30-40%
по-кратки времена за обработка.
Модерните системи за управление синхронизират втория шпиндел с първия изключително прецизно, за да позволи компоненти с
некръгла форма да бъдат премествани между шпинделите при
високи обороти. Системата за
управление осигурява и подходящия затягащ момент и натиск от
втория шпиндел към детайла, зах-
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ванат в първия шпиндел, за да се
извърши трансфера му без излишно натоварване на първото вретено.

Обърнати вертикални
стругови центри
Напоследък на пазара навлиза
ново поколение обърнати вертикални стругови центри. Тези машини са подходящи за едросерийно производство на детайли с диаметър 200-500 mm като ротори,
главини, барабани и зъбни колела.
Подвижното интегрално моторно
вретено захваща детайла отгоре,
а силата на захващане се противопоставя не само на центробежните и режещи сили, но също така
и на гравитацията. Обърнатите
вертикални стругови центри елиминират нуждата от подаващо/
зареждащо устройство, като поемат и разтоварват детайла директно от конвейера. Работната

скорост на трансфер от момента
на захващане до стартирането
на обработката обикновено е не
повече от пет секунди, за разлика
от 15 до 20 сек. при трансфер с
портални подаващи устройства.

Мултифункционални
конфигурации
Днес на пазара са достъпни
множество конфигурации от различни производители, извършващи
две операции за обработка. Съществуват вертикални варианти с
два шпиндела, които използват
комбинация от обърнато вретено за първата обработваща позиция и конвенционално ориентирано вретено за втората. Високоскоростните стругови центри с
ЦПУ постепенно изместват многошпинделните машини, дори при
едросерийни производства. Различните профилни инструменти
биват заменени от единични мул-
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тифункционални варианти, които могат да реализират всякакви форми. Специални пластини/
вложки се изискват само за прорязване на резби и канали.
За по-дълги цилиндрични детайли (например валове) подходящо
решение са стругови центри, оборудвани с люнет, който държи об-
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работвания детайл между предното и задното седло. Използват
се различни типове оборудване за
задържане на детайла. За компоненти с неконвенционална форма,
като шарнири и носачи от системи за предно окачване на леки или
тежкотоварни автомобили, се
монтират специални захващащи
модули на предното седло. Валове
с достатъчна опорна площ в двата края могат да бъдат обработвани наведнъж с преден държач и
център на задното седло. Четириосните стругови центри стават
все по-привлекателни за индустриалните производители. Тези машини имат две револверни глави,
като всяка една се движи независимо от другата по отделен комплект напречни шейни.
Инструментите на четириосните стругови центри с ЦПУ и две
револверни глави работят едновременно и на двете позиции, като
така значително намаляват времената за обработка. CNC струговите машини със задвижващ
център са друга машинна конфигурация за едновременна обработка на двата края на цилиндрични
детайли (например валове).
Съвременните стругови центри
могат да извършват практически

всякакви операции по
обработка
включително обработка на резби,
полиране и дори цилиндрично шлифоване. С добавянето на автоматични инструменти в револверната глава и контролирана ос на ротация на обработващия шпиндел,
вторичните операции като фрезоване, пробиване и др. могат да
бъдат планирани в едно и също
зареждане на детайла в машината. Този тип машини могат да
струговат, фрезоват и пробиват
успоредно или перпендикулярно на
шпинделната ос. По-рядкото местене/презареждане на детайла
автоматично спомага за повишаване на качеството.
Мултифункционалното струговане има много предимства, сред
които са по-рядкото местене/обръщане/презареждане на детайла,
по-малкото необходими инструменти за обработка и захващане,
и по-високата прецизност на детайлите, както и равномерната
производителност. Концентрирането на всички нужни операции на
едно място, вместо пренасяне на
детайла от машина на машина,
води и до предотвратяване на загубите на важна информация за
детайла. По-малкият брой меха-
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нични операции върху детайла
(захващане, зареждане, разтоварване) води и до по-малка опасност
от повреждането му. Съвременните стругове са се развили дотолкова, че спокойно могат да бъдат
наричани

обработващи центри с
функции за струговане
При тях една металообработваща машина извършва накуп множество операции, за които доскоро бяха необходими 5-осни обработващи центри и няколко струговащи машини.
Изпълнението на много задачи
от една машина, което беше подходящо само за малки и средни производства, постепенно се пренася
и в много по-мащабни приложения,
изискващи високоскоростна обработка и изключително бърза смяна на инструментите.
Разбира се, развитието на
струговите центри следва тенденцията

обработваните
компоненти да стават
все по-сложни
За да постигнат по-високо качество и здравина,проектантите
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все по-често се опитват да създават цели детайли с комплексна
структура, които в миналото са
били произвеждани като сглобени
единици от няколко отделни компонента. В някои конфигурации се
комбинират ротационно симетрични и призматични повърхности. Дадени модели модерни стругови центри позволяват с едно
захващане да се обработват обли
и призматични повърхности, изискващи както радиална, така и аксиална обработка, без да е необходима друга машина. В допълнение
към традиционните X- и Z-оси,
съвременните стругови центри
могат да включват и ротационна
С-ос, Y-ос (която позволява ход на
напречната шейна извън центъра), а напоследък и B-ос, която
прави възможно накланянето на
револверната глава или инструмента към обработвания детайл.
Някои производители интегрират
в съвременните стругови центри
автоматични системи за смяна
на инструментите, които могат
да боравят с над 100 инструмента. Основна цел е детайлите да се
обработват до максимална готовност от една и съща машина, вместо многократно да се зареждат,

захващат и преместват на множество машини.

Високоскоростно
струговане
Повечето съвременни приложения не изискват скорости на струговане, по-високи от 6000 об./мин.
При прекалено високи центробежни сили и скорости в основен проблем се превръща осигуряването
на безопасността. Изхвърчането
на детайли от патронника при високоскоростна обработка може да
доведе до сериозна опасност за
оператора и оборудването. Дори
при добре проектирани и балансирани патронни стругове за високоскоростна обработка, опасност
все пак съществува. Ето защо корпусите на машините трябва да
бъдат изключително здрави и устойчиви на удар. Съвременните
тенденции в струговането клонят
към повишаване на скоростта на
шпинделите за по-висока производителност. Струговането на
трудни за обработка материали,
производството на компоненти с
максимално близка форма до крайния продукт и диамантеното
струговане на алуминиеви детайли (например бутала) изискват все

февруари 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2014

89

машини
по-високи скорости. Високоскоростната обработка генерира и повече топлина, а това налага използването на охлаждаща течност под
налягане, която да поддържа обработваната повърхност студена и
без стружки. Охлаждащите системи с високо налягане обаче често
водят до отмиване на смазката
на патронника по време на обработка и попадане на стружки и
замърсявания върху подвижните
части на патронния струг. Решение за такива ситуации е напълно
уплътнен/капсулован патронник,
който не изисква поддръжка и е
снабден с бързо сменящи се челюсти за по лесен преход между отделните детайли.

С развитието на
струговането в наши
дни
значително се подобрява и прецизността на операциите, благодаре-
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ние на множество иновации, въведени от различни производители.
С данните от различни измервателни устройства, поставени на
ключови места по оборудването,
може да бъде съставена “термокарта” на машините, информацията от която да бъде използвана
за компенсиране на температурните проблеми. Здравината на
машините също се подобрява с
новите технологии, включващи
нови материали и конструкции,
осигуряващи по-добро гасене на
вибрациите или намаляващи вибрациите като цяло. Подобренията
в технологиите на струговане водят до оптимизиране качеството
на обработените повърхности,
както и до значително удължаване на експлоатационния период на
инструментите в сравнение с конвенционалните решения. Ще се
отнася до точността при обработката, вече са лесно достижи-

ми допуски по-малки от 25 микрона. Възможно е струговане със скорост от 20 000 об./мин. с 4,5-секундно време на ускоряване и време на
спиране от 3 секунди. Циклите на
обработка при съвременни стругови центри за високоскоростна обработка са около 3 пъти по-кратки от тези при конвенционалните
стругове.
Модерните стругови машини с
ЦПУ позволяват фино струговане,
което елиминира нуждата от вторични операции за подобряване на
качеството на обработваната
повърхност като шлайфане. Това
се постига посредством отделна
програма за фино струговане или
чрез високоскоростна обработка с
високопроизводителни инструменти. При производство на спирачни дискове например, вече няма
нужда готовите детайли да се
подлагат на шлайфане след струговането.
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Високото качество на металорежещата
машина се определя от качеството на
използваните в нея компоненти
Високото качество и технологично ниво на
една металорежеща машина се определят от
използваните в нея компоненти. При голямото многообразие на предлаганите на пазара
елементи от съществено значение е производителят, в частност конструкторът, да подбере тези, които удовлетворяват най-добре
изискванията, които пазарът поставя пред
крайното изделие - машината.
Въз основа на многогодишен опит в областта на конструирането на металорежещи машини, проектиране на автоматизирани системи, както и в машиностроенето като цяло, фирмата Атлас Техник предлага на своите
клиенти богата програма съвременни изделия,
произвеждани от водещите фирми в света. Намирането съвместно с клиентите ни на оптималното решение и компонентите за неговото реализиране при всеки конкретен случай
е основен акцент в нашата работа.
Така в базовата машина - например струг
или обработващ център клиентите ни предпочитат линейните направляващи на
SCHNEEBERGER, кабеловодещите вериги на
KABELSCHLEPP, прецизните лагери и готовите за монтаж вретенни възли на GMN, както
и конусните затегателни елементи и СВД,
доставяни от нас.
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При изграждането на автоматизирани комплекси широко приложение намират захранващите устройства и известните "червени" модули на AFAG, както и сервозадвижванията и
вълновите редуктори на HARMONIC DRIVE.

При въведените в експлоатация машини е
от особено важно значение бързото доставяне на резервни елементи. Без значение на това, кой е първоначалният производител, Атлас Техник реагира професионално, максимално бързо и предоставя резервните изделия във
възможно най-кратък срок, включително "от
днес за утре"!

Ще се радваме на Вашите въпроси и
конкретни запитвания и оставаме на Ваше
разположение!
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Нов високотехнологичен пет-осен вертикален
машинен център MCU 1100V(T)-5x от KOVOSVIT!
Добавянето на следващия по големина пет-осен център след MCU1100, започва с решението за разширяване на
по-малката MCU320 - 2009. Запазва се
принципа две въртящи оси на детайла
и три линейни оси на инструмента.
Максималното тегло на заготовката
се увеличава до 2000кг. Това налага изработването на модулни машинни части. При проектирането на основните
компоненти се набляга на изискването
за стабилност на инструмента. Основна цел е усилването на големи части от страничната рамка, което променя начина на смяна на инструментите. Друга основна цел за увеличаване на стабилността е използването на
усилена напречна греда. Използването
на хибридни (плъзгащо - търкалящи)
направляващи, доведе не само до увеличаване на стабилността, но и до гасене на вибрациите в процеса на механична обработка. Конструкцията включва и мерки за температурна стабилност като: отделяне на лагеруващите части от термичното влияние на
работното пространство, цялостно
облицоване на работното пространс-
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тво, ефективно активно охлаждане което стабилизира температурата на
двигателите, лагерите и съчмено-винтовите двойки. За някои източници на
топлина са използвани щитове или принудителна циркулация на въздух. Важна част от машината е дву-осната
люлка с маса за обработваемия детайл.
Управлението на машината е
HEIDENHAIN TNC 640. Автоматичната инструментална смяна е напълно
ново решение в производството на
Kovosvit. Изискванията за брой и големина на инструментите довежда до
използването на магазинен шкаф и манипулатор. Предимство на модулния
магазин е бързата смяна и използването на инструменти със екстремни
размери. Сложността на възела изисква система за управление и разработка на софтуер за управление. Активните компоненти са производство на
FESTO, които идеално свързват електрическите и пневматични функции на
манипулатора. Перспективата представена от машината е многофункционален дизайн с възможност за стругови операции. Друга възможност е изпол-
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Златен медал от MSV BRNO 2013
зването на палетна смяна. MCU1100 е
придружен от обичайния комплект от
допълнителни екстри, включително
централно охлаждане (до 80bar ), филтър за изпаренията от зоната на работа, набор от сонди, хидравлично затягане на масата, отваряне на тавана на работното пространство и т.н.

София, бул. Д-р Г. М. Димитров
бл. 60, вх. Г, ет. 1, ап. 74
тел: 02/ 963 2949
факс: 02/ 963 2940
e-mail: cnc@esd.bg
www.esd.bg
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Системи за дозиране
при опаковане
на хранителни
продукти и напитки
Д

озирането по своята същност е спомагателна технологична операция, присъща на редица
технологични процеси в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Анализът на
производствения цикъл на какъвто и да е продукт показва, че на
различни негови етапи, под различна форма, е необходимо подаването на определено количество суровина, продукт и други съставки с
определена точност и ритмичност, изисквана за правилното
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протичане на производствения и
спомагателния технологични процеси. Това определя дозирането
като една от най-често срещаните операции в цялостния производствен процес. По своята
същност то е транспортна операция, тъй като характеризира преместването на обекта (без значение на това какви свойства притежава) от зоната за съхранение
към зоната за извършване на някакво конкретно технологично
въздействие или някоя друга спомагателна или основна операция.
Съществената разлика, която от-

личава двете операции, е точността и ритмичността, с която те
се извършват. На двете схематично изобразени операции на фиг. 1
могат да се видят разликите. Това
води до определянето на дозирането като технологична операция,
осигуряваща зададено количество
продукт по маса (обем) или поддържането на зададен разход с
определена точност.
По структурата на работния
цикъл дозирането бива дискретно
и непрекъснато. Дискретно дозиране на суровини, продукти и готови изделия се прилага в случаите на
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Фиг.1. Различия между процеса на транспортиране и дозиране.

опаковане и при технологични процеси, при които техническите
средства, които ги осъществяват,
са с периодично (дискретно) действие.
Непрекъснато дозиране се използва предимно при дозиране на
суровини и продукти, с които се
захранват машини, апарати и
съоръжения, имащи непрекъснат
цикъл на работа и работещи в
непрекъснат технологичен процес.

Функции на дозирането
Функциите, които има едно дискретно дозиращо устройство, могат да се обобщят накратко като
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подаване на продукта в системата за технологично въздействие в
точно определено време, в точно
определено съобразно изискванията количество (дозираща функция)
и с необходимата скорост.
Дозирането може да се разгледа
като процес или операция, изпълнявана на няколко етапа от
съответните системи. В първия
етап продуктът, подлежащ на
дозиране, се подава с помощта на
система за преместване от зоната за съхранение към системата
за измерване. Вторият етап е неговото измерване от съответната система. На третия етап, с

помощта на система за преместване, измерената доза се изнася от зоната, където е станало
измерването и се подава по-нататък по технологичната схема.
При опаковъчните процеси дозата
се подава в опаковката.
За да се извърши качествено
операцията дозиране и трите нейни етапа трябва да протекат с
достатъчна прецизност. Правилното и точно измерване на масата или обема до голяма степен
зависи от подаването на продукта и от неговото извеждане от
системата за измерване.
В практиката е прието техническите средства, осъществяващи
операцията дозиране, да се наричат дозиращи устройства или за
по-кратко дозатори. Голямото им
многообразие по отношение на
конструкцията е довело в редица
случаи до техните конкретни наименования като например: дозираща машина, дозираща глава,
пълначна машина, пълначна глава,
дозиращ или пълначен агрегат,
дозираща помпа и др.
По отношение на структурата
на операцията може да има елементи, които да изпълняват комбинирани действия (например пре-
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Фиг.2. Структура на процеса дозиране.

местването и отмерването на
дозата да се комбинира в известна степен). Като пример в това
отношение може да се посочи шнековият дозатор (фиг. 3). Основен
работен орган при него е шнекът.
В случая той се използва както за
транспортиране на продукта от
зоната за съхранение (обикновено
бункер) към зоната за опаковане,
така и за определяне на количеството продукт чрез ъгъла му на
завъртане. По този начин шнекът
се явява и като основен изпълнителен елемент на измервателната система на дозиращото устройство.
Разгледаната на фиг. 2 структура на процеса дозиране дава
възможност да се направи класификация по отношение: системата, използвана за съхранение на
продукта, подлежащ на дозиране;
системата за преместване до позицията за измерване на дозата
продукт (входяща система); системата за измерване на дозата;
системата за извеждане на измерената вече доза от системата за
измерване и преместването й до
зоната за технологично въздей-
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ствие (смесване, опаковане), изходяща система.
По отношение на системата за
съхранение на продукта преди неговото дозиране и последващо опаковане съществува разнообразие,
което е свързано с характеристиките му и неговото поведение по
време на дозирането. Обикновено
продуктите за дозиране и опаковане се съхраняват в бункери (при
насипни продукти), резервоари
(при течни продукти) и в магазинни захранващи устройства (при
дискретни изделия). Могат да са
съоръжени с разбъркващи устройства при насипните и течните,
което да даде възможност за правилно протичане на дозирането.
В зависимост от технологичните условия, създавани при преместване на обекта за дозиране, входящата и изходящата системи
могат да бъдат без принудително
преместване на обекта за дозиране (на продукта) и с принудително преместване.
Системи без принудително преместване се прилагат в случаите,
когато свойствата на продукта
позволяват неговото свободно из-

тичане през отвор без възникването на проблеми по отношение на
постигане на изискваната скорост и свързаната с това производителност. Като правило, създаващи проблеми при изтичането са
течни продукти с по-висок вискозитет и плътност. При тях се
прилагат системи с принудително преместване.

Дозиране на течни
продукти
При дозирането на течни продукти за преместването им се
прилагат барометричен, свръхбарометричен и вакуумен метод. В
първия случай движението на течността от резервоара към опаковката става под действието на
гравитационните сили при нормално налягане. При тези условия
се дозират течни продукти,
несъдържащи летливи компоненти. Известно е още като гравитационно или изобарометрично.
Свръхбарометричното дозиране
също се характеризира с изтичането на течностите под действие
на гравитацията, но при надналягане в резервоара и в опаковката.
Среща се в литературата и като
изосвръхбарометрично. Дозирането под вакуум има два варианта:
ако разреждането се създава само
в опаковката, то изтичането на
продукта е вследствие разликата
в наляганията; ако разреждането
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се създава в опаковката и в резервоара, то изтичането е вследствие на гравитацията. По аналогия с гореспоменатите варианти
дозирането в този случай се нарича изовакуумно. Създаването на
споменатите условия е възможно
както при дозирането по ниво,
така и при дозирането по доза.
Прилагането на конкретна система за преместване зависи от редица фактори, но най-вече от свойствата на продукта за дозиране
(на обекта) и опаковката, в която
се дозира.
Голямо разнообразие съществува при системите за измерването
на дозата. Съществуват различни
класификации, даващи възможност да се направи паралел между
тях, въз основа на който по-правилно впоследствие да се извърши
изборът им за конкретен продукт
и условия. Съществен критерий,
по който може да се направи една
тяхна класификация, е елементът, спрямо който се прави
дискредитизацията на дозирания
продукт. Това могат да са: масата на продукта в дозата; обемът
на продукта в дозата; нивото на
продукта, попаднал вече в опаковката; времето, за което про-
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Фиг.3. Пример за дозиране.

дуктът се дозира; броят на дискретните изделия, които ще се поставят в една опаковка.
Във връзка с конкретните свойства на течните продукти последният не е приложим за тях. Останалите методи се основават на
два основни принципа на дозирането - тегловния и обемния. Методите на дозиране “по доза”, “по
ниво” и “по време” се основават на
обемния принцип на дозиране, тъй
като фактически използват система за измерване на обема на
течността, поместен в дадено
пространство (“по доза” и “по
ниво”) или преминала за определен
период от време с определена скорост през дадено сечение.
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Експлоатационни
показатели на
дозиращите устройства
Като най-важни показатели,
свързани с експлоатацията на дозиращите устройства и имащи количествена оценка, могат да се посочат производителността и точността на работа.
Прието е производителността
на дискретните дозиращи устройства да се измерва в брой отработени дози за време например брой/
минута. Свързано е с естеството
на работа им - те са устройства
с циклично действие. Използването на дименсията количество
течен продукт по обем за време не
дава реална представа за протича-
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щите динамични процеси при дискретното дозиране. Като косвена
мярка, определяща производителността на дозиращото устройство, е времето за пълнене на опаковката.
Голямото разнообразие от дозиращи устройства за течни продукти не позволява разработването
на единна методика за определяне
на производителността им.
Съществуват методики за определянето на производителността на пълначи устройства за течни хранителни продукти с нисък
вискозитет. По данни в литературата вискозитетът на продуктите, дозирани с помощта на
пълначните устройства, може да
достигне до 9 сР. С нарастването
на вискозитета им загубите на
производителност на този тип
дозиращи устройства се увеличават, което ги прави икономически
неефективни.
Определящ при установяване на
продължителността на пълнене
на опаковките е коефициентът на
разход µ, стойността, на който се
колебае в широки граници. Известни са някои опитни данни, установяващи влиянието на размера,
формата и разположението на
отворите и накрайниците, а също
налягането, вискозитета и температурата върху стойността на
коефициента на разход.
Факторите, влияещи на производителността на дозиращите устройства, са: вискозитет на течните продукти, склонност към пенообразуване и прокапване, гранулометричен състав, плътност и
др.
Точността на работа на дискретните дозиращи устройства е
най-важният показател, влияещ
на приложимостта им в конкретен опаковъчен процес. В подкрепа на твърдението е наличието на
установени норми за отклонения-
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та от номиналните количества
опакован продукт. Съгласно Наредбата за предварително опаковани хранителни продукти отклоненията се дават в проценти от
номиналното количество продукт
или в абсолютни стойности. В
много случаи покриването на посочените изисквания не е достатъчно процесът на дозиране и опаковане да е икономически ефективен,
което води до стремеж за намаляване от страна на производителите на отклоненията.
Въпреки стремежа процеса на
дозиране да се държи на постоянно ниво, количеството на продукта в опаковките има различни
стойности. Това разсейване на
стойностите на масата може да
се раздели на две категории: отстраними и неизбежни.
За повишаване на точността
на дозиране се работи в няколко
направления: усъвършенстване на
конструкциите на дозиращите
устройства; оптимизиране на режимите им на работа, водещо до
подобряване на повторяемостта
на отработваните от тях дози;
въвеждане на допълнителни елементи за контрол и управление на
дозирането.
Гъвкавостта на дозиращите устройства е качествен показател
и отразява способността им да
дозират различни продукти, да
пълнят разнообразни опаковки с
обеми, вариращи в широки граници и реализиращи различни режими
на работа в съответствие с изискванията на опаковъчния процес.
Анализът на източниците сочи, че
това е най-експлоатираното направление в момента от водещите фирми в областта на дозирането. Този факт се дължи на възможността на гъвкавите дозиращи
устройства да решават широк
кръг от задачи при дозирането, без
необходимостта от допълнител-
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ни капиталовложения.
Решение на проблема с гъвкавостта на дозиращите устройства
е прилагането на съвременни задвижвания и управления. Възможността за промяна на някои от основните характеристики на дозиращите устройства е намерила
решения и при по-стари конструкции бутални дозатори с безстепенно регулиране на хода на буталото. Недостатък обаче е, че това
става по механичен път и с намесата на оператор.
Съвременни решения на дозатори с висока гъвкавост включват
нетрадиционни решения с линейни
двигатели, при които освен гъвкавост се постига и висока скорост
на движение на работния орган.

Хигиенен дизайн
Хигиенният дизайн е важен показател за всички машини, апара-
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ти и съоръжения, използвани при
производството и опаковането на
храни и напитки. Дозиращите устройства, като елемент от тази
система, е необходимо да са проектирани и изработени така, че
да не позволяват в процеса на
тяхната експлоатация да създават риск за здравето на потребителите на храни и напитки, дозирани от тях. Необходимо е материалите, от които са изработени,
да отговарят на изискванията за
контакт с хранителни продукти,
да не създават условия за задържане на хранителни вещества,
даващи възможност в последствие да се развие микрофлора и
т.н.
При дозиращите устройства за
хранителни продукти от значение
е предлагането на възможността
за почистване. Съществуващите в
момента In-Line-Reinigung систе-
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ми са от типа CIP (Cleaning-inplace), FIP (Flushing-in-place) и SIP
(Sterilization-in-place).
При съвременните производства от съществено значение е
възможността за работа на оборудването в система. Това изискване важи и за дозиращите устройства, които в състава на опаковъчното оборудване трябва постоянно и с необходимата точност да реагират на промените в
производителността му. Във
връзка с това все повече на пазара
се появяват елементи, удовлетворяващи тези изисквания. Това са
например пневматични цилиндри с
възможност за точно позициониране в рамките на определени граници, задоволяващи изискваната
за дозирането точност.
Проф. д-р инж. Стефан Стефанов,
Университет по хранителни технологии, Национална академия по опаковане
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механични системи

Вариатори
Част 1. Особености на различните конструкции вариатори

В

ариаторите са механизми,
които осъществяват плавно (безстъпално) изменение, по време на
движение, на ъгловата скорост на
задвижвания вал при постоянна
ъглова скорост на задвижващия.
Те се състоят от една или няколко предавки и устройства, които
осигуряват тяхното функциониране. За разлика от зъбните механизми с постоянно предавателно отношение (i) - редукторите и
мултипликаторите, както и от
тези със стъпално променящо се
i - скоростните кутии, при вариаторите предавателното отношение може да приема всички
възможни стойности в определен
диапазон.
При плавното (безстъпално) изменение на предавателното отношение i между задвижващия и
изпълнителния механизъм и точното регулиране на скоростта му
има възможност за избор на оптимален режим на работа, улеснява
се автоматизираното управление
по време на движение и с това се
постига повишаване на производителността на машините.

Механични, електрически
и хидравлични
В зависимост от начините за
предаване на енергията, от които
зависи и конструкцията на вариаторите, те могат да бъдат механични, електрически, хидравлични
и други. Използват се и в безстъпалните трансмисии на превозните средства.
В съвременната техника се използват механични вариатори,
които могат да работят на различни принципи - на триене, на
зацепване (зъбни, верижни, вълнови), импулсни и др. Поради по-простата и евтина конструкция значително разпространение като
самостоятелни механизми имат
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Фиг. 1.

вариаторите с триещи предавки,
наречени фрикционни. Фрикционните вариатори се изпълняват с
директен контакт между триещите елементи (ролки, триещи
шайби) (фиг. 1) или с междинен елемент (клинов ремък, метален
пръстен) (фиг. 2).
Фрикционните вариатори намират широко приложение като готови изделия за вграждане в задвижванията или като първо
стъпало на многостъпалните редуктори и моторредуктори. Използват се в транспортната техника, в хранително-вкусовата,
хартиената и химическата промишленост, в машиностроенето
за задвижването на преси, металорежещи, заваръчни и текстилни
машини, на голямогабаритна бяла
техника, както и в уредостроенето главно в конструкцията на
уреди, където се изисква плавна и
безшумна работа и безударно
включване.
Основна характеристика на вариаторите е диапазонът на регулиране D, който представлява отношението на максималната към
минималната ъглова скорост на
задвижваната ролка (ω2) при постоянна ъглова скорост на зад-

Фиг. 2.

вижващата ω1 = const, (вж. фиг.
1) т. е. D = ω 2max / ω2min , (ω1 =
const).
За едностъпални вариатори
обикновено диапазонът на регулиране е от 3 до 8.
Материалът продължава в следващ брой
на списанието.
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ВиК

Резервоари
за съхранение
на питейна вода
Н

епрекъснатият достъп до
питейна вода е от ключово значение както за бита, така и за промишлеността. Днес в голяма степен осигуряването на питейна
вода е чрез централна водоснабдителна система или в случаите,
когато е трудно да се осигури
достъп до мрежата, чрез алтернативни източници като кладенец, сондажи и други. Независимо
от начина на осигуряване на питейна вода обаче е възможно в
определен момент да настъпи
недостиг на вода. Причина за
това могат да бъдат авария,
текущ ремонт и други. Използването на резервоари за вода е под-
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ходящо решение за подобни ситуации за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването.
Резервоарите за вода са подходящо решение и за изравняване на
разликата между водния приток
и променливия разход, за поддържане на необходимото налягане във водоснабдителната система, както и за съхраняване на
резерв от вода за пожарни и аварийни ситуации. Те са широко използвано решение в редица отрасли на промишлеността, където
могат да изпълняват ролята и на
основен източник на питейна
вода. Незаменими са в случаите,
когато е необходимо осигуряването на голямо количество вода, която трудно би могла да се набави

чрез системата за водоснабдяване. Широко използвани са в строителството и в минната индустрия. Използват се на нефтодобивни платформи, на сондажни станции за петрол и газ, сметища и
други обекти, намиращи се на места, в които е трудно да се осигурят необходимите комуникации.
Често резервоарите за чиста вода
паралелно изпълняват функцията
и на противопожарни резервоари.
Принципно основните им функции
се свеждат до равномерно разпределение на водата в часове с неравномерно потребление, противопожарна функция, осигуряване на водоподаване при прекъсване на централното водоснабдяване или при
липса на такова.
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Конструктивни
особености
Резервоарите за вода представляват цилиндрични затворени
съдове, оборудвани с щуцери и люкове. Съществува голямо разнообразие от различни видове резервоари за питейна вода. Те могат да
бъдат класифицирани в зависимост от изпълнението, ориентацията в пространството и начин
на монтаж. В зависимост от изпълнението обикновено се подразделят на едностенни и двустенни
резервоари.
Двустенните резервоари се характеризират с висока механична
якост и надеждна защита срещу
повреда. Но в същото време подобна защита може да се окаже ненужна. Също така двустенните
резервоари се характеризират и с
по-голямото си тегло. По отношение на формата производителите
предлагат резервоари предимно с
цилиндрична и правоъгълна форма,
като също така те могат да
бъдат хоризонтални или вертикални. Предлагат се резервоари за
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наземен монтаж и за вкопаване в
земята. Наземните резервоари се
монтират на повърхността или в
помещение, подходящо за целта.
Резервоарите за вкопаване са проектирани и конструирани за директно вкопаване в земята. Обикновено конструкцията им е устойчива на подземните натоварвания
за голям период от време и в повечето случаи не е необходимо допълнително укрепване или подсилване на изкопа с бетон.
Резервоари се предлагат в широк диапазон от обеми, предназначени за изпълнението на конкретни задачи по осигуряването на
определено количество вода за определен период от време. Обикновено обемът за аварийни нужди се
определя въз основа на риска от
възможни аварии в довеждащия
водопровод, водовземните съоръжения, помпените станции и контролните системи, както и на
свързаните с тези аварии неблагоприятни последствия. Обемът
за пожарни нужди се предвижда в
случаите, когато е технически
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невъзможно или икономически неизгодно да се осигурят необходимите водни количества за пожарогасене непосредствено от водоизточника.
Сред техническите характеристики на резервоарите са работен
обем, работно налягане, материал,
форма на дъното на резервоара,
минимална и максимална температура на работната среда, както и минималната температура
на обкръжаващата среда.
Използването на конкретен вид
резервоар за питейна вода се определя в зависимост от конкретното предназначение на съответния
обект и възможностите за монтаж.

Използвани материали
Материалите, от които се произвеждат резервоарите, включват
както метали, така и полимерни
или композитни материали. В последно време популярността на
металните резервоари постепенно намалява, а сред посочваните
причини за това са както опасно-
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стта от корозия, така и по-голямото тегло и трудностите по пренасянето. Сред използваните метали за производството на резервоари е стоманата,
като обикновено се използва специална стомана, предназначена за хранителни цели, която не е податлива
на корозия. Върху вътрешната повърхност на резервоарите обикновено се нанася антикорозионно покритие, което е безопасно за хората. Най-често са предназначени за надземен монтаж.
Резервоарите, изработени от пластмаса, са с помалко тегло и по-лесни за транспортиране. Също
така те изискват и по-малка инвестиция, което ги
превръща в по-предпочитаното решение. Предлагат
се в стандартни размери, а също така и по задание
на клиента. Сред използваните материали за изработването им са полиетилен, полипропилен и други.
Обикновено резервоарите не са податливи на въздействието на околната среда и слънчевата светлина.
Устойчиви са на механични въздействия и в случай
на необходимост позволяват извършване на ремонтни дейности. Освен за съхранение на питейна вода,
често тези резервоари могат да бъдат използвани за
съхранение и на други течности. Също така някои
производители предлагат резервоари, които могат
лесно да се използват в дозиращите станции за водоподготовка. За тази цел резервоарите се оборудват
с превключватели за ниво, клапани, филтри и други.
Конструкцията им позволява да бъде поставена и
дозираща помпа или друго подобно оборудване.

Използват се и резервоари, изготвени от стоманобетон. Характерно за тези резервоари е, че необходимата първоначално по-малка инвестиция след това
рефлектира във високи експлоатационни разходи.
Обикновено са предназначени за подземен монтаж,
като се предвижда и хидроизолация.

Монтаж
При монтаж на резервоарите е добре да се спазват
някои условия като монтирането им над нивото на
подземните води. Типът и местоположението на резервоара обикновено се определят в зависимост от
неговото предназначение, експлоатационния режим на
водоснабдителната система, категорията на обезпеченост на водоподаването, качеството на водата,
като е необходимо да се отчетат и топографските
условия, хидравличните характеристики на водопроводната система и технологичните изисквания. Добре е резервоарът да се разположи в непосредствена
близост до водоснабдявания обект за осигуряване на
по-голяма безопасност, защита от аварии и намаляване на загубите на налягане. При избора на място е
добре да се отчете и видът на почвата за засипване,
покривните покрития и озеленяването с оглед поддържане на територията около резервоара. Необходимо е да се предотврати навлизането на външни води
и/или на други замърсители през стените, покрива,
отворите, входовете или през тръбопроводите. За
предотвратяване загряването или охлаждането на
водата се предвижда топлоизолация, чиито технически характеристики се съобразяват с местните климатични условия, експлоатационните изисквания и
намаляването на кондензацията във водните камери.
Резервоари, в които съхраняваната вода е предназначена преди всичко за обезпечаване на водоснабдяването при аварийни ситуации, обикновено се поставят на височина, при която водата от резервоара
постъпва във водоснабдителната мрежа при спад в
напора в мрежата. Необходимо е резервоарите да
бъдат оборудвани с устройство за обмен на вода и
преливни устройства в случай на повреда на обратния клапан.
Пълненето на резервоара обикновено е посредством
помпа, като при добиване на вода от кладенец или
сондаж например процесът може да бъде автоматизиран.

Почистване и дезинфекция
При проектирането на резервоарите се определя
начинът на тяхното промиване и дезинфекция при
спазване изискванията на БДС EN 1508. Резервоарите се промиват с чиста питейна вода, като използването на химични почистващи средства се ограничава максимално и се съобразява с изискванията на
нормативните актове за опазване на околната среда. За дезинфекция на резервоарите се използват дезинфектанти и неутрализиращи реагенти. За контактно време се приема не по-малко от едно денонощие.

106

февруари 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

инструменти, материали

Високотемпературни
изолации
В

редица отрасли на промишлеността много от използваните технологии за производство включват
процеси, протичащи при високи температури. Такива процеси са например нанасянето на покрития, сушенето, производството на енергия и
много други. В подобни случаи осигуряването на добра топлинна защита на използваното производствено оборудване, както и на техническия персонал, е посредством използването на изолационни материали
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устойчиви на високи температури,
с висока точка на топене и добри
противопожарни свойства. Принципно, разнообразието от изолационни
материали е голямо. Предлагат се
материали с различни характеристики, структура, специфични свойства,
в различни варианти на изпълнение
като рула, панели, вата и т.н., с различна дебелина и други.

Изолации от керамични
влакна
Керамичните влакна са сред найчесто използваните материали за
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високотемпературни изолации. Те са
лек изолационен материал, а направените от тях разнообразни по форма изолационни продукти се характеризират с гъвкавост и устойчивост
на повечето киселини. По отношение
на устойчивостта на киселини изключение правят хидрофлуорната
киселина, фосфорната киселина, силните алкали. Изолациите от керамични влакна са устойчиви и на основи,
както и на корозионни процеси. Издържат на температури, достигащи
до около 1400 °C. Съответно, изолационните продукти се характеризи-

107

инструменти, материали
рат с ниска топлопроводимост, изключителна термоустойчивост,
малко тегло и висока корозионна устойчивост. При намокряне с вода,
масло и други след изсушаване температурните и физически характеристики остават същите. Изолационните материали от керемични влакна се предлагат в разнообразни форми, сред които керамична вата на
рула, плочи, в насипно състояние, хартия и филц, модули, текстил, покрития и смеси.
Керамичната вата обикновено е
с работна температура до 1100 °C.
Тя е устойчива на термичен шок.
Характеризира се с ниска топлопроводимост, висока гъвкавост, нисък
коефициент на свиване. Тя е материал, който не гори и не поддържа горенето. Като изолационен продукт
керамичната вата обикновено се
предлага под формата на рула или
плочи. Керамичната вата на рула се
произвежда от дълги, неорганични
фибри, които осигуряват изключителна здравина на материала. Характеризира се с висока ефективност
и е устойчива на топлинен шок.
Керамичната вата на плочи се
използва предимно в приложения,
изискващи изолационният продукт
да издържа на ерозия, вибрации, механични въздействия. Плочите обикновено са твърди, неогъваеми, огнеупорни и се предлагат с различна
дебелина. Лесно се режат и пробиват. Често използвани са за изолиране на различни видове пещи.
Хартията и филцът от керамични влакна са подходящи за индустриални и битови приложения, като
тяхно предимство е възможността
за лесно разрязване, без да е необходимо използването на специално
предназначени за целта инструменти. Работната температура обикновено е до около 1200 °C. Предлагат се с различна дебелина и ширина. Сред предимствата им са ниска
термопроводимост, добра якост при
обработка, лесното огъване и увиване, което гарантира висока ефективност на топлоизолацията в много
индустриални приложения. Считат
се за много подходящи в приложения,
изискващи висока степен на чистота и устойчивост на материала на
високи температури. Намират ши-
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роко приложение за термоизолация и
уплътнение на индустриални и битови уреди, леярска екипировка, като
разделящ материал при спойки и заварки, като допълнителна изолация
в металолеенето и други.

Технически текстил
Принципно техническият текстил може да бъде разделен в много
категории в зависимост от материалите, от които е произведен, технологията на производство му, както и в зависимост от приложението. Топлоизолационните тъкани могат да се използват като материали за защита от топлина, огън, срещу разтопени метали, при изработването на противопожарни одеала,
топлинни завеси, защитно облекло,
за направата на филтри и др. Намират приложение и като изолационен
материал в строителството, могат да бъдат използвани и при изработването на текстилни компенсатори, уплътнения при високи температури и агресивни среди.
Плат от керамични влакна например се използва за изграждането на
топлинни екрани и щитове за температури от порядъка на 800/1200
° C. Подходящ е за изолиране на машини и системи, изложени на висока
температури. Много често се използва за топлинни екрани, изолация в
заваръчната техника, пещи или за
щитове за кабели и маркучи, намиращи се в близост до източници на
висока температура.
За облицоването на високотемпературни съоръжения като котли,
пещи, високотемпературни тръби,
турбини и други, често използвани
са одеялата от керамични влакна. Те
са труднозапалими, имат малко тегло и голяма гъвкавост, висока издръжливост на разтягане, ниска свиваемост, отлична издръжливост на
корозия, висока еластичност, добра
звукова абсорбция. Считат се за подходящи за температури до около
1400 оС. Характеризират се с много
ниска топлопроводимост, висока
устойчивост на резки промени в
температурата, ниско акумулиране
на топлина. Освен топлинна осигуряват и добра звукова изолация. Считат се за подходящо решение и за
сухо облицоване на строителна сто-

мана и за защита от пожар. Сред
възможните им приложения са и противопожарни системи, изолация на
парни и газови турбини, изолация при
заварки, изолация на пещи за стъкло,
облицовка на комини и други.
Тъканите, изработени от армидни влакна, се характеризират с много добри топлоизолационни свойства и механична якост. Максималната им работна температура обикновено е около 300 оС.
Максималната работна температура на тъканите, изработени от
стъклени нишки, може да достигне
и до около 700 оС.
Предлагат се и тъкани от силикатни влакна. Силикатните влакна се
получават чрез прибавяне на специални химикали при процеса на получаване на стъклените, третират се
термично, за да се получи състав с
възможно по-висока чистота на Si.
Максималната им работна температура е до около 1000 оС.

Изолационни въжета
Изолационните въжета обикновено се изработват чрез усукване или
изплитане на нишки от изолационен
материал. Съответно, в зависимост от използваната технология
се делят на усукани и плетени въжета. Усуканите се получават чрез
взаимното усукване на голям брой
нишки. За предаване на по-голяма
стабилност на въжетата често те
се предлагат с външна оплетка.
Използват се за изолиране на тръби,
кабели, уплътняване на фуги и други.
Плетените въжета се характеризират с добра еластичност и бърз и
лесен монтаж и в трудни работни
условия. Плътно изплетените въжета или познати още като набивки се
произвеждат чрез преплитане на
прежди върху една компактна сърцевина от усукани или оплетени нишки. Това ги прави компактни, плътни,
с висока механична устойчивост и
уплътняващи свойства. За да се постигне по-голяма механична здравина, твърдост и плътност, могат да
се направят две или повече външни
оплетки. Предлагат се с кръгло, квадратно и правоъгълно напречно сечение.
За производството на изолацион-
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ни въжета се използват керамична
прежда, стъклени нишки, фибростъкло.
В зависимост от използвания изолационен материал въжетата се
използват при различна работни
температури. Например плетените
въжетата от фирбростъкло са с
температурна устойчивост до около 650 °C.
Сред намиращите приложение
високотемпературни изолации са и
топлоизолационните ленти. Те се
произвеждат от различни материали, като изборът на материал определя и границите на приложение.
Сред използваните материали са
керамични, стъклени, силикатни нишки. За специални приложения те могат да бъдат допълнително обработени: с графит, тефлон (PTFE), силиконизирани, покрити с каучук, алуминиево фолио и др. Плетените ленти
от фибростъкло например са подходящи за температури до около 500
°C. Обикновено се използват за уплътняване на капаци, врати, прозорци
в отоплителни камини, котли, печки
и др. От своя страна, лентите от
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керамична прежда могат да се използват до температури от порядъка
на 1100 оС. Самата керамична прежда може да бъде армирана. С оглед на
улесняване на монтажа производителите предлагат и самозалепващи се
ленти, но е добре в този случай да
се вземе предвид температурната
издръжливост на самозалепващия се
слой.

термошок и може да се монтира в
пещи в непосредствен контакт с
източника на топлина. Характеризира се с висока термоустоичивост,
добра химическа устойчивост на
киселини, основи и изгорели газове,
добра механична здравина, ниска
топлопроводност. При нагряване
вермикулитът не отделя вреден дим.
Той е незапалим и е лесен монтаж.

Вермикулитни плоскости

Каменна вата

Вермикулитът е естествен изкопаем минерал, съдържащ комплекс от
различни видове силикати. При термична обработка той експандира и
формира гранули с различна структура и големина, които притежават
много добри топлоизолационни свойства. Изолационните продукти от
вермикулит се характеризират с
ниско относително тегло и сравнително лесна обработка. Те не
съдържат агресивни минерали или
азбест и се счита за екологично чист
материал.
Като изолация вермикулитът се
предлага предимно под формата на
изолационни плочи. Той е устойчив на

Каменната вата обикновено се
произвежда от напълно естествена
суровина – вулканична скала. Изолацията от каменна вата притежава
освен добри топлоизолационни свойства и много добри звуко- и пожароизолационни свойства. Каменната
минерална вата е непромокаема изолация, пропускаща пара и издръжлива
на химикали и микроорганизми. Тя
ограничава развитието на бактерии
и задържането на прах, а освен това
може да бъде рециклирана. Често се
определя като една най-ефективните високотемпературни изолации.
Предлага се под формата на рула,
плоскости и други.
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W5500 - Åòåðíåò êîíòðîëåð ñ
èçöÿëî õàðäóåðåí TCP/IP ñòåê,
ìàêñèìàëíî óëåñíÿâàù
ðåàëèçèðàíåòî íà èíòåðíåò
ñâúðçàíîñò çà âàøèòå embedded
ñèñòåìè
Îñíîâíè
õàðàêòåðèñòèêè:

l 10baseT/100baseTX Ethernet
MAC/PHY;
l Õàðäóåðíà ïîäðúæêà íà TCP/IP
ïðîòîêîëåí ñòåê (TCP, UDP,
ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE);
l 8 TCP/UDP Sockets;
l 32KB RAM áóôåð;
l Power-Down, Wake-On-LAN over UDP, Auto-Negotiation;
l Fast SPI (ïîääúðæà äî 80 MHz òàêòîâà ÷åñòîòà);
l 3.3V çàõðàíâàíå, 5V âõîä/èçõîä;
l Èçõîäè çà óïðàâëåíèå íà ñâåòîäèîäè (Full/Half Duplex, Link,
Speed, Active);
l 48-èçâîäåí LQFP Lead-Free êîðïóñ.
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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