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Siemens достави ултразвукови топломери и система за
Направление Сградни технологии на Siemens достави на Топлофикация Русе
дистанционно
224 броя ултразвукови топломери за абонатни станции и система за тяхотчитане на
ното дистанционно отчитане, съобщиха от компанията. С това дунавскиТоплофикация Русе
ят град стана първия в страната, който ще отчита дистанционно изразходената топлоенергия.
„Ултразвуковите топломери за абонатни станции са от ново поколение, с
вграден радиомодул 868 MHz за предаване на данни. Те ще заменят част от
настоящите уреди в града, които са в експлоатация повече от десетилетие.
Целта на използването на съвременната технология е да се осигури коректност при събиране на данните, пестене на време на служителите на Топлофикация Русе и избягване на субективните грешки при отчет. Системата за
дистанционно отчитане към топломерите включва преносим терминал, антена и софтуер за дистанционно събиране на данни. Монтираните в топломерите радиомодули отговарят на стандарта EN13757 и са съвместими с
комуникационния протокол OMS (Open Metering System)“, поясниха от Siemens.
Новите ултразвукови топломери на Siemens са в процес на въвеждане в експлоатация, а 40% от тях вече са монтирани в абонатните станции. Технологията е приложима както за обществени сгради, така и за битови абонати.

БР Техника - сертифициран сервизен център на Bosch Rexroth
Бюро за Развитие Техника премина одит и получи сертификат за сервизен
център на Bosch Rexroth за България, съобщиха от компанията. В сервизния
център се ремонтират и възстановяват хидравлични помпи, хидравлични
мотори и цилиндри. БР Техника планира и разширение на дейността, включвайки хидравлични разпределители, клапани и пропорционална техника.
„За придобиването на сертификат за сервизен център преминахме сериозна подготовка. Като световен лидер в производството на хидравлика
Bosch Rexroth са създали стандарти и процедури за всички процеси – от чисто
административни през производствени до сервизни. За да бъдем официален
сертифициран сервизен център за България, въведохме и спазваме високите
изисквания на производителя съгласно процедурите, необходимото ниво на
оборудване и квалификацията на персонала, които са гаранция за качествено
обслужване и ремонт“, обясниха от българската компания.

АББ стартира блог на български език
АББ България стартира блог на български език, който е част от международната платформа ABB Conversations. Блогът „Дискусии“ предлага нови
възможности за комуникация, предоставяйки възможност на инженери, специалисти и служители на АББ да споделят своята гледна точка по различни
теми. Платформата предоставя шанс и на потребителите да изразят
професионалното си мнение по дискутираните теми, както и да получат
професионалната позиция на специалистите от АББ. „Тази иновативна платформа за диалог несъмнено ще подобри комуникацията и сътрудничеството
между нашите действителни и потенциални клиенти и специалистите от
АББ по теми от широк технически обхват“, сподели Екехард Нойрайтер,
регионален мениджър на АББ в България. Новата версия на корпоративния
блог на АББ ще се фокусира върху теми, свързани с областта на продукти
и системи ниско напрежение, а в бъдеще тематиката ще се разшири с теми,
покриващи все повече и различни технически области и въпроси.

ИПО ще участва за пети път на Hannover Messe
За пета поредна година ИПО ще вземе участие на международния панаир
зa индустриални технологии и оборудване Hannover Messe, който ще се проведе между 7 и 11 април т. г. в Хановер, съобщиха от компанията. На щанд
А07, в палата 5 ИПО ще представи индустриални продукти и услуги в сферата на машиностроенето, минната, строителната, селскостопанската и
транспортна индустрия. "Акцент на изложението ще бъде капацитетът на
машиностроителната компания в центробежното леене на бронзови и месингови втулки и пръстени за минно-обогатителната промишленост, пътно-строителната техника, кораборемонт, силови машини и агрегати. Посетителите
ще могат да научат повече за механичното производство и леярната на ИПО,
предлагаща богато разнообразие от отливки от черни метали със специално
предназначение от средно- и високолегирани стомани - облицовъчни плочи от
високо износоустойчиви стомани, работни органи на земекопна техника, питатели на мелници, конуси, чукове и тела на трошачки и шредери, пластини за
пластинчати питатели, редлери и др.“, съобщиха от дружеството.
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Технологията GestIC на Microchip спечели 11 престижни награди
Патентованата от Microchip технология GestIC, която позволява използването на 3D жестов безконтактeн потребителски интерфейс за широк
кръг от крайни продукти, спечели 11 престижни награди на електронната
индустрия, съобщиха от компанията. Контролерът за жестов интерфейс
MGC3130, базиран на технологията GestIC, спечели пет технологични отличия в Америка, три в Европа, включително годишните награди Elektra за
аналогов електронен продукт на годината, и три в Азия.
„MGC3130 e първият в света контролер за жестов интерфейс на базата
на електрическо поле. Той има възможност за конфигуриране и предлага
възможности за проследяване движението на ръката, предлагайки ниска
консумация на енергия, висока точност, бързина и стабилност. При консумация едва 150 микровата в активно състояние контролерът позволява реализирането на разпознаване на 3D жестове дори и при сравнително евтини
продукти с батерийно захранване. Ниската консумация на енергия на
MGC3130 и разнообразието от конфигурируеми режими на захранване осигуряват най-ниската консумация на енергия от всички известни 3D сензорни
технологии - до 90% по-ниска в сравнение със системите, използващи видеокамери“, допълниха от компанията.

Шнайдер Електрик пуска на пазара нов температурен регулатор
Новият Zelio RTC 48 е надежден терморегулатор, създаден според изискZelio RTC 48

ванията за енергийна ефективност при управление на температурата,
съобщиха от компанията. Включва в себе си оптимизирани PID и autotuning
алгоритми за точно и устойчиво достигане на зададената стойност. „Устройството е готово за работа след настройка в няколко лесни стъпки.
Новият Zelio RTC48 има компактни размери и интелигентен 3-цветен дисплей, който може да променя цвета си спрямо зададената и измерената
стойност. В допълнение панелът може да се конфигурира така, че да показва
само най-критичните параметри. One-touch достъпът до менюто за задаване на стойности позволява бърза настройка и промяна на параметрите.
В допълнение Zelio RTC 48 има IP66 защита на лицевия панел, която не
допуска прах и вода. Тялото и дисплеят са отделни елементи, което многократно скъсява времето за монтаж и демонтаж при нужда от поправка и
осигурява възможно най-бърза замяна и минимален престой на машините.
Терморегулаторът Zelio RTC 48 не изисква периодична поддръжка“, заявиха
от Шнайдер Електрик.

Rohde & Schwarz придобива Adyton Systems
Rohde & Schwarz обяви, че разширява портфолиото си от решения в областта на IT сигурността чрез придобиването на базирания в Лайпциг производител на продукти и системи за мрежова сигурност Adyton Systems. Rohde
& Schwarz инвестира в Adyton Systems от 2011 г. От декември 2013 г. производителят на решения за IT сигурност оперира като независима дъщерна
компания на Rohde & Schwarz, като в момента е в процес на преустройство
в дружество с ограничена отговорност. Основаната през 2011 г. Adyton
Systems предлага решения за мрежова сигурност и защита от загуби на данни
чрез интегриране на всички функции за сигурност в едно решение. Наскоро
компанията представи версия 5.0 на защитната стена от следващо поколение Network Protector.
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Трелеборг Сийлинг Солюшънс България взе участие на WIN
Трелеборг Сийлинг Солюшънс България участва за трети пореден път на
Automation 2014

изложението WIN Automation, което се проведе от 19 до 22 март т. г. в
конгресния център Tuyap в Истанбул, съобщиха от компанията. Изложението по традиция бе фокусирано в четири основни направления: автоматизация; хидравлика и пневматика; енергетика и електротехника, логистика и
транспорт. "Акценти в представянето ни на тазгодишното издание бяха
новите патентовани материали и типове уплътнения, използвани в уплътнителните системи като Zurcon® Z13, Turcon® M12, RU9, Turcon® Stepseal® V.
Допълнителен акцент бяха приложенията в Life Science на изделия от Liquid
Silicone Rubber и гамата от продукти и материали с приложения в т. нар.
"чисти среди".
"Изложбата не беше така голяма, както преди година например. Посетителите също бяха по-малко в сравнение с други години. Все пак нашият щанд
беше посетен от значителен брой представители на местни компании, с
някои от които вече успешно работим. Също така изложението бе и добра
възможност да се срещнем с представители на български компании, които
са наши дългогодишни партньори", допълниха изложителите.

ВиВ Изоматик представи системи за енергиен мениджмънт на
На семинар в рамките на изложението за енергийна ефективност и възобCIRCUTOR

новяема енергия фирма ВиВ Изоматик представи решения за енергиен мениджмънт и мониторинг на фирма CIRCUTOR. Водещият презенацията инж.
Марин Шишков, търговски директор във ВиВ Изоматик, изтъкна предимствата и спецификите на системите и ползите за производствените предприятия от внедряването им. Акцент в представянето бе прегледът на
пълната гама продукти на CIRCUTOR за изграждане на подобни системи и
интегрирането им в енергийната мрежа на предприятията. Бяха представени устройства за мерене и следене на енергия - електромери, стационарни и преносими мрежови анализатори, комуникационни устройства и
уредби за компенсация на фактора на мощността. „Базирайки се на дългогодишния опит на ВиВ Изоматик в областта на индустриалната автоматизация и пълната гама високоефективни продукти на CIRCUTOR, можем
да изградим цялостна ефективна система за мониторинг, която да обхване всички източници, включително и тези, които измерват неелектрически показатели като разходомери за газ, топломери и др.“, заяви инж. Шишков.
„Като допълнение CIRCTOR предлага и още едно улеснение за своите клиенти - специализирания софтуер за управление на енергийни системи - Power
Studio, благодарение на който изграждането и управлението на системите
е значително улеснено, а допълнителните възможности за анализ и съпоставка на данните могат да донесат на клиентите икономии от порядъка на
20-30%“, допълни Марин Шишков.

Xylem монтира помпена група Lowara GHV30 в италианска винарна
Xylem подобри водопроводната система в семейната винарна Паска във
Верона, като монтира помпена група Lowara GHV30, съобщиха от Аквастарт, представител на компанията у нас. "Стабилната и напълно функционираща водопроводна система е изключително важна за производствения цикъл на винарната, която произвежда над 15 милиона бутилки вино
годишно. За подобряване на съществуващата система бе избрана помпена
група Lowara, тъй като тя осигурява двойни ползи за винарната. Първо,
помпената група поема водата от съществуващата водопроводна система и я припомпва към системата за обратна осмоза, за да може да бъде
използвана в процеса на производство на вино. Второ, помпената група
Lowara GHV30 поддържа водопроводната система, като отстранява "остатъчната вода" - вторичен продукт от процеса на осмоза, от системата за производство на вино и я отклонява в три различни силоза. След
това "остатъчната вода" се преразпределя във винарната и може да се
използва за напояване на културите или за миене на машините на компанията. Освен това помпената група осигурява непрекъснатостта на водния поток във винарната, управлението й се извършва с променливи обороти, като така се напасва към променящите се изисквания на производствената линия. Новата интегрирана система предлага по-голям контрол
над производствения процес и допринася за подобряване продукцията на
винарната", допълниха от Аквастарт.
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накратко
СДС Сървиз представител на Sewerin у нас
Отскоро СДС Сървиз представлява немската компания Sewerin в България, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирмата. „Sewerin е със седалище
в гр. Гютерсло, Германия. Компанията притежава над 85-годишен опит в
разработването на технологии за откриване на течове в газовата промишленост и водоснабдяването. С най-високо ниво продукти и обслужване тя е
лидер на пазара на измервателни средства за газоснабдяването и водоснабдяването“, заявиха от представителството.
С новото партньорство СДС Сървиз разширява предлаганата на българския пазар гама оборудване за газовия сектор на RMG Group. Компанията ще
извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички продукти на
фирма Sewerin и на фирма RMG и фирма GFO – Холандия.

Atlas Copco връчва награди за иновации
Шведската компания Atlas Copco Group ще връчи двете си престижни
фирмени награди за най-иновативна разработка и най-добра пазарна стратегия – Peter Wallenberg Award и John Munck Award, на официална церемония в рамките на традиционната Генерална среща на групата на 29 април
т. г. Тазгодишните носители на приза са Олаф Леонард и Андреас Кифер –
бизнес мениджър и вицепрезидент в продуктовата компания SCA, собственост на Atlas Copco. Те ще бъдат наградени за иновативна концепция, включваща създаването на верига центрове за иновации под шапката на SCA в
глобален мащаб. Отличието, кръстено на почетния председател на компанията д-р Петер Валенберг, се присъжда ежегодно за новаторски и успешно внедрявани подходи в продажбите и маркетинга.
Наградата John Munck Award за 2014 г. ще получи екипът на белгийското направление „Пневматика“ на компанията за реализацията на енергийно ефективния компресор GA VSD+, който потребява два пъти по-малко
енергия в сравнение с конвенционалните компресори с фиксирана скорост.
Призът, учреден на името на един от най-добрите инженери на Atlas Copco
Джон Мюнк, се връчва всяка година на изтъкнати проектанти, дизайнери
или екипи във фирмата, разработили иновативни технически продукти или
решения.
„Центровете за иновации и ефективният компресор са чудесни примери
за нашата решимост да подобрим производителността и качеството, за
да удовлетворим потребностите на клиентите си. Ще продължим да поставяме специално ударение върху разработването на иновативни продукти и услуги,“ заяви Рони Летен, президент и главен изпълнителен директор
на Atlas Copco Group.

Rockwell Automation представи единна стандартизирана гама
Rockwell Automation обяви излизането на пазара на нова глобална серия
автоматични
автоматични
прекъсвачи с лят корпус, устройства за контрол и защита
прекъсвачи
от претоварване, съобщиха от фирма Ротек, официален дистрибутор на
компанията у нас.
„Серията прекъсвачи с лят корпус Allen-Bradley 140G осигурява защита
срещу претоварване, късо съединение и неизправно заземяване. Прекъсвачите се предлагат в 8 типоразмера (всеки в 3- и 4-полюсна версия) за номинален ток от 15 А до 3000 A и напрежение от 200 до 690 V. Серията
140G осигурява повишена защита от късо съединение и е подходяща за
мотори с мощност 0,1 до 630 kW, ток на повреда до 150 kA и оперативни
напрежения до 690 V. Серията миниатюрни прекъсвачи Allen-Bradley осигуряват защита на токовите вериги от претоварване, както и защита от
утечка на заземяването. Всички устройства притежават клас на защита
IP20 и за удобно опроводяване са оборудвани със стандартни клеми с двойно захващане. Сериите прекъсвачи Allen Bradley 1489-M и 1492-SPM са с
номинален ток от 0.5 до 63 A и широко се използват в машиностроенето.
Серия 1489-М осигуряват защита от претоварване чрез ограничаване на
тока и са подходящи при защита за оборудване в екстремни условия. Серия
1492-SPM защитава оборудване, системи и кабели чрез бързо прекъсване
на веригата. Серията 1492-RCDA е специализирано решение за откриване
и прекъсване на утечки на ток към земя за оптимизирана защита на оборудването“, допълниха от Ротек.
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Предстои изложението за
индустриална автоматизация
Аutomatica 2014
Решенията за автоматизация в
хранително-вкусовата промишленост ще бъдат във фокуса на изложението Аutomatica 2014 между 3 и
6 юни т. г. в Мюнхен, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от Мюнхенски панаир България. В рамките на международния форум изложителите ще
представят своите последни разработки и иновации за ефективно управление и безопасни методи за производство на храни.
Сред тях ще бъдат различни pickand-place роботи, които могат да
изпълняват 200 операции в секунда,
роботи за рязане, етикетиране, сортиране, пакетиране и др. Решенията
за автоматизация са насочени към
най-различни сектори на ХВП за производство на хлебни изделия, тестени изделия, сладкарски изделия, месо,
риба, млечни продукти, замразени
храни, плодове и зеленчуци и пр. Една

14

от очакваните дискусии, които ще се
проведат в рамките на търговското
изложение, е "Гъвкава автоматизация
в производството на храни и напитки: Поглед към добрите практики в
Coca Cola" на 4 юни в зала B5.
Изложението за автоматизация и
производствено-технологични иновации представя на всеки две години
акцентите от света на автоматизираните индустриални системи и
технологии, включително новостите в роботиката, поточните линии,
системите за машинно зрение и др.
„През 2012 г. международното
събитие посетиха над 30 000 заинтересовани лица и търговски организации от общо 111 държави. На
изложбена площ от над 55 000 кв. м
се представиха близо 700 изложители от 40 страни по целия свят“, припомниха организаторите. „Очаква се
Аutomatica 2014 отново да се радва

на голям интерес от страна на участници и посетители, сред които
компании от всички индустриални
сектори, управители, продуктови
мениджъри и експерти, търсещи иновативни и високорезултатни решения от областта на автоматизацията за повишаване на качеството и
ефективността в производствените си операции. Освен платформа за
представяне на последните постижения в автоматизацията, изложението ще осигури традиционните
възможности за бизнес нетуъркинг
между специалистите в бранша“,
информираха те.
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DMG MORI
MORI организира Седмица
на отворените врати 2014
в Пфронтен, Германия
SEIKI Company Limited, и г-н Кристиан
Тьонес, член на борда на DMG MORI
SEIKI Aktiengesellschaft, които отговориха на въпросите на медии от цяла
Европа. Сред тях бе и представител
на издателството за техническа периодика TLL Media.
„Металообработващата промишленост по цял свят се разраства“,
заяви д-р Капица. „Добрите новини за
2014 година са, че тя ще бъде успешна за производителите на оборудване за металообработка. Индустрията в отделните страни ще укрепва
и ще има засилено търсене на металорежещи и металообработващи
машини и инструменти. Изглежда, че
продажбите се повлияват от добрите тенденции в сектора. Има движение нагоре – не бързо, а стъпка по
стъпка. Това важи за всички големи
индустриални държави. За нас ще
става все по-важно да предлагаме
инженерни технически услуги на локално ниво и да го правим на местния
език“, допълни в обръщението си той.
Акцент в програмата бяха

DMG MORI посрещна над 6000
посетители от цял свят в рамките
на Седмицата на отворените врати
във фабриката си в немския град
Пфронтен. Тазгодишното издание на
събитието се проведе от 18 до 22
февруари.
В рамките на първия ден домакините организираха специална пресконференция с участието на д-р Рьодигер
Капица, председател на борда на DMG
MORI SEIKI Aktiengesellschaft, д-р Масахико Мори, президент на DMG MORI
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гащ с опции за 5-осно фрезоване и
лазерно текстуриране на 3D инструменти за леене на пластмаса под
налягане. „Уникалната комбинация от
лазерно отлагане на метал посредством прахова дюза и фрезоване, която центърът предлага, значително
ускорява производствения процес.
Така детайлите могат да бъдат изработвани 20 пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните методи.
LASERTEC 65 позволява и изпълняване
на уникални машинни операции – изработване на детайли с отрицателна геометрия например. Благодарение
на тези възможности, адитивното
производство разкрива нови перспективи в машинната обработка на големи детайли, използвани в космическия сектор и други индустрии“, споделиха детайли за новата машина от
Полимета-C, представител на DMG
MORI за България. Пресконференцията
бе последвана от обиколка на завода.
Посетителите имаха възможността
да видят и новия корпоративен дизайн на DMG MORI в действие. Компанията представи

седемте световни
премиери на нови
технологии

18 иновативни машини с
подобрени корпуси

както и новият корпоративен дизайн
и платформата CELOS, която предлага общ интерфейс за всички нови
високотехнологични машини от
DMG MORI. Сред продуктите, които
направиха своята премиера, са иновативната комбинирана машина за
струговане и фрезоване CTX beta 800
TC; двата нови модела високопроизводителни центри за вертикална
обработка DMC 850 V и DMC 1150
V, които допълват успешната фирмена серия DMC V; двете нови
попълнения в линията duoBLOCK –
петосната машина DMC 80 FD и
хоризонталната фреза DMC 80 H;
високопрецизната портална машина
DMU 270 P и решението за петстранна обработка DMU 70 от гамата ECOLINE.
Сред основните акценти на събитието бе представянето на мултифунционалния център за адитивно
производство LASERTEC 65, разпола-

високоустойчиви на драскотини и
други щети, осигуряващи по-дълъг
експлоатационен цикъл.
Тазгодишното издание на Седмицата на отворените врати беше
посветено на новите технологии в
щанцоването и формоването, високоскоростното рязане и космическите приложения. Демонстрациите
бяха допълнени от серия семинари,
съобразени с интересите на посетителите. Други акценти в програмата бяха презентациите XXLMachining и DMG MORI Automation, на
които бе отделено специално място
в завода на DECKEL MAHO. Сред приоритетите в представянето на
DMG MORI намериха място и новостите в услугите и поддръжката за
целия жизнен цикъл на фирмените
продукти и решения, които придобиват все по-голяма важност в глобалната стратегия за устойчиво развитие на компанията.
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Маркиране на пластмаси с лазер
Специално разработени решения за
маркиране на пластмаси
Използването на лазер за маркиране на пластмасови части е направило своя пробив в много от различните сектори на индустрията - автомобилостроене,
корабостроене, електротехника и електроника, дизайн, храни, медицински технологии и много други.
Един от факторите поставящ лазерното маркиране
на водеща позиция е необходимостта от проследяване на продуктите. Това се постига чрез прилагане на
криптирана информация под формата на кодове като
например дата матрици. Индивидуалните потребителски стоки също ускоряват търсенето на лазерно
маркиране. Примерите включват поръчкови модели,
лога и надписи в интериора на автомобили, яхти и частни самолети, смартфони и други. Едва ли е изненадващо, че половината от 180-те запитвания за лазерна обработка, пристигащи в TRUMPF, са за приложения свързани с пластмаси. "Потребителите например,
искат да знаят дали лазерът може да маркира техните пластмасови компоненти, при определено качество, в рамките на определен период от време", съобщава д-р Биргит Файст - мениджър маркиране и микролазерни приложения в TRUMPF. Тук свойствата на материала играят значителна роля, въпреки че системите на TRUMPF практически могат да маркират
почти всеки вид пластмаса. Повечето индустриални
смоли и термопластмаси могат да бъдат маркирани
с твърдотелни инфрачервени лазери. Според Файст, са
получени многобройни запитвания от автомобилната
индустрия, където много от частите се изработват
от PBT GF30 и PA6 GF30. Използването на ултравиолетов лазерен лъч често се изисква при маркиране на
корпуси на електронни устройства, които съдържат
забавители на горенето. На разположение повече от
година е и новият TruMark 6350, показващ повече мощност. Целта е постигане на по-високи скорости на обработка, а от тук и увеличаване на производителността. Той следва тенденцията UV лазерите да обработват подсилени с въглеродни влакна пластмаси
(CFRP) не само за маркиране, но и за пробиване. "Нашето предимство", подчертава Файст, "е, че имаме
на разположение всички дължини на вълните, заедно с
много различни класове на изходна мощност и продължителност на импулса. Това означава, че можем да
подберем най-добрия лазер за всеки материал и по този начин да предложим индивидуални решения."
Често смолите може да се маркират без никакви
добавки, но пълнители, стабилизатори или специални
пигменти могат да подобрят резултатите. "Това може да подобри контраста и често е възможно да се
работи по-бързо" споменава Файст. Техническите експерти разграничават четири основни метода лазерно маркиране - карбонизация, разпенване, аблация и
гравиране. Тъмните пластмаси са склонни да се раз-
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пенват при нагряване, в резултат на което изсветляват. Светлите материали от друга страна, често
се поддават на карбонизиране, получавайки се по-тъмна маркировка. Аблацията се препоръчва за високо-контрастни покрития или бои. Гравирането може да бъде приложено при необходимост от по-дълбоко маркиране. Лазерното надписване дава много предимства в
сравнение с конвенционалните техники. Лазерният
лъч може лесно да бъде насочен върху труднодостъпните места, а надписът е траен и устойчив на износване в сравнение с мастилено-струйния печат. Нещо
повече, няма дюзи, които може да се запушват и няма
нужда от допълнителни материали като самозалепващи се етикети или касети с мастило. Това намалява разходите. Лазерното маркиране изисква минимални усилия за поддръжка, тъй като няма износващи се
части. Текстът може да бъде променен без много усилия чрез корекция в софтуера. Интегрирането на устройството в автоматична производствена линия е
лесно и позволява маркиране "в движение".

Нов интерфейс модул опростява
интегрирането в автоматизирано
производство
С въвеждането на новия интерфейс модул (MI) за
TruTops Mark, TRUMPF постига значително опростяване. Интуитивен контрол и множество интерфейс
опции, дават възможност на потребителя да интегрира лазерната маркираща системата във вече съществуващата производствена инфраструктура.
Клиентът може да конфигурира потребителския интерфейс съгласно специфичните си нужди. Това дава
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ление", отбелязва д-р Щефан Ернман - продуктов мениджър маркиращи системи в TRUMPF.

Увеличаването на
производителността е възможно

възможност за прилагане на единен графичен потребителски интерфейс (GUI), специфичен за клиента,
който да се инсталира на многобройни производствени обекти. "Данните могат да бъдат извикани от
местоположение, различно от това на компанията,
което е изгодно за фирми с производство в няколко
страни, тъй като може да се създаде централна база данни и така да се намали усилието свързано с поддръжката на данни, оборудване и софтуер за управ-
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Лазерните маркиращи системи на TRUMPF са
много надеждни и с превъзходно качество. Те се характеризират с много добри фокусни и насочващи
способности. Това означава, че е възможно
преместването на фокусната точка на разстояние до 60mm, без да се налага преместване на компонента или лазера. Също така няколко различни
нива могат да бъдат маркирани с едно движение.
Един пример за увеличаване на производителността са системите с две глави на TRUMPF, които дават възможност да се полагат две маркировки паралелно. Новият TruMark 5070 е друг пример за увеличаване на производителността. Той е оборудван,
като допълнение, със скенер с висока скорост. Това
го прави до четири пъти по-бърз от преди. Подходящ е за маркиране на големи площи - знаци, големи
QR и баркодове. Всички тези предимства правят лазерните системи TRUMPF един икономичен начин
за маркиране на пластмаси. Експертите по приложенията в TRUMPF виждат бъдещите потенциали
особено в "по-компактни, високопроизводителни лазерни системи, допълнителни софтуерни опции и
дори още по-точни и бързи сканиращи системи, допълнени от подобрени добавки в съединенията"
обобщава д-р Биргит Файст.
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Стремим се да разширим
бизнеса си на
на българския
пазар
Алан Сонг, регионален мениджър на
INVT за Европа, и инж. Георги Генчев,
президент на Гемамекс Моушън Ко,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Сонг, INVT е компания с дългогодишен опит на международния пазар. На какво се
основава успешната ви маркетингова стратегия?

Много китайски компании насочват маркетинговите
си усилия към чужди държави заради конкуренцията от
страна на европейски и японски фирми на локално ниво.
Първият ключов компонент от една успешна маркетингова стратегия е добрата цена. Никоя компания обаче не
е в състояние да разширява пазарните си позиции само
въз основа на ниски цени. Ето защо второ условие за
успех е фокусът върху контрола на качеството. В INVT
имаме утвърдена практика за контрол на качеството
на продуктите. Третият елемент от стратегията ни
включва регулярно обновяване на ресурсите на чуждестранните пазари.
INVT е сравнително нова марка на фона на големите
компании в бранша. Не е лесно за китайска фирма да е
конкурентна на европейския пазар. Ето защо се стремим да осигуряваме максимално съотношение между цена
и ефективност на клиентите си, като се вслушваме в
изискванията им и реагираме с незабавни пазарни мерки.
Кои са акцентите в портфолиото продукти и
услуги на INVT и на какви иновативни технологии
са базирани?

Разработваме технологии за редица области като
космическия сектор, индустриалната автоматизация и
др. Досега сме заявили общо 262 патента в Китай, които са приложими само в INVT за разработването на
решения за автоматизация. Дейността ни обхваща още
проектиране и конструкция на асансьори, машини, строително оборудване, инверторни решения, управления за
кранове и др.
Компанията ни е в бизнеса с инвертори от повече от
12 години. В началото бяхме фокусирани върху местните пазари. Философията ни днес е да се вписваме в нови
пазарни среди, вслушвайки се в изискванията на клиентите си. За целта не предлагаме само стандартизирани продукти, но и възможности за персонализиране.
Фокусът ни е насочен към технологиите на бъдещето и
към усъвършенстване на продуктите ни, за да намерим
бързо своето място на европейския пазар.
Какво е мястото на България в дългосрочната
ви фирмена стратегия? Какви са спецификите
на българския пазар?

Пазарът в България е сравнително малък на фона на
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другите европейските страни. Стратегията ни тук
винаги е била да намерим силен маркетингов партньор,
с който да се развиваме заедно на пазара. Открихме го
в лицето на фирма Гемамекс.
Някои от най-големите ни клиенти в България са в
областта на машиностроенето - конструкторите на
строителна механизация, кранове например. Друг важен
пазарен сегмент е внедряването и реновирането на
асансьори. Страната ви е утвърдена туристическа дестинация, тук има много нови хотели и такива в ремонт,
които се нуждаят от нови, по-модерни асансьори.
Уважаеми господа, бихте ли ни разказали повече
за партньорството между INVT и фирма Гемамекс? В какво посока планирате да развивате
сътрудничеството си?

Алан Сонг: Сътрудничеството ни е изключително
успешно досега. Планираме да разширим бизнеса и обхвата на услугите си на българския пазар. Гемамекс не е
просто наш дистрибутор, а партньор, с който работим,
растем и се развиваме заедно. Фирмата има над 20
години опит в областта на индустриалната автоматизация, силна техническа база и отлични умения в продажбите, което е от първостепенна важност за нас и ни
помага да се справяме успешно с предизвикателствата
на пазара.
Георги Генчев: Гемамекс Моушън Ко и INVT са все още
в началото на своето партньорство. През 2013 г. започнахме изпитване на продуктите на INVT, които ще
бъдат лансирани на българския пазар. Резултатите дотук - след едногодишни тестове, са отлични. Съвместният ни бизнес започва да расте, а клиентите ни са
доволни. Ето защо смело можем да се надяваме на успешно бъдеще. Определено влагаме надежди в сътрудничеството си с INVT, благодарение на високото качество
на решенията и конкурентните цени, които предлагат.
Партньорството с най- големия производител на честотни инвертори в Китай също задължава много. Предстои ни промотиране на честотни инвертори за средно напрежение, което е нова дейност за Гемамекс
Моушън Ко. Качеството е отлично и цените са привлекателни. Надяваме се на успехи.
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Пазарът е динамичен
и силно зависим от
външни фактори, но ние
сме оптимисти
инж. Кирил Цочев,
ръководител Продажби CNC Машини в ЕСД България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми инж. Цочев, през
тази година ЕСД България участва за първи път на изложението MachTech&Metal. Кои
бяха акцентите в представянето ви на изложението?

На MachTech&Metal 2014 ЕСД
България за първи път представи на
широката публика своите партньори, предлагащи металорежещи машини. Досега нашата дейност с тези
продукти беше ориентирана изключително към директен контакт с
конкретен краен клиент. Желанието
ни бе да покажем, че освен продуктите, с които традиционно сме
познати, предлагаме и машини на утвърдени от десетилетия имена в
бранша.
В рамките на изложението
организирахте и семинар. Какво представихте пред присъстващите специалисти?

Беше представена продуктовата
гама на чешкия производител
Kovosvit MAS. Това е компания със 75годишна история, предлагаща машини от високия клас. Продуктовата
гама е предназначена основно за поддоставчиците на автомобилната
промишленост, самолетостроенето, енергетиката и машиностроенето. Понастоящем Kovosvit MAS е
един от най-значимите и големи производители на металорежещи машини в Чешката република. Близо 60%
от продукцията на завода е предназначена за износ на европейските пазари, включително Русия, Украйна и
Беларус.
Г-н Павел Чайка, който отговаря
за българския пазар, изнесе презентация, на която представи фирмата,
новостите, както и продуктовата
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гама машини, изтъквайки техните
предимства и характеристики. Сред
акцентите в презентацията бе машината MCU1100V, за която Kovosvit
MAS взе златен медал на панаира в
Бърно 2013. Специално внимание бе
отделено и на мултифункционалните
стругово-фрезови центри MULTICUT
500 S (T) и MULTICUT 630 S (T), които позволяват да се комбинират
операциите струговане, фрезоване и
пробиване в една машина в рамките
на едно закрепване на детайла, което води до възможно най-голямата
производителност при обработването на детайли със сложни форми.
Интерес предизвикаха и представените вертикални обработващи
центри MCV 754 Quick, MCV 1016
Quick, MCV 754 Quick и MCV 1016
Quick. Вертикалните обработващи
центри са проектирани за прецизна
обработка и фрезови операции, като
например разпробиване, райбероване
и зенкероване, нарязване на резба и
фрезоване, на по-големи и сложни детайли. Магазинът с автооператор
за смяна на инструмента осигурява
напълно автоматична работа. Допълнително, като опция може да се
обработва детайлът и от 4 страни, като това позволява и обработка чрез интерполация тип „Helix“.
Машината позволява и използване на
високопроизводителни инструменти с централно охлаждане през
шпиндела, също опция.
Планирате ли да разширите
предлаганата продуктова гама
чрез нови партньорства? От
какви фактори се ръководите
при избора на чуждестранни
доставчици?

Към момента с продуктите на

нашите партньори Kovosvit MAS,
TOS Varnsdorf, AVIA и TRENS покриваме областта от машини, която
сме си поставили за цел. Това ни позволява да сме в състояние да предложим адекватно решение за широк
спектър от изисквания, които се
поставят от страна на нашите
клиенти. При избора на нашите
партньори сме се ръководили от
това да предлагаме продукти на
утвърдени производители с дългогодишни традиции в производството
на металорежещи машини. Това е
важен фактор, който всеки планиращ придобиването на нова техника взима предвид. Така също можем
да сме уверени в качеството и надеждността на предлаганите от
нас машини.
Каква е стратегията на компанията по отношение на бъдещето развитие и утвърждаването ви на машиностроителния пазар?

В момента нашите усилия са насочени към популяризиране на марките и увеличаване на бройката на реализираните машини. Пазарът е динамичен, силно зависим от външни
фактори като Европейските фондове и инвестиционната политика на
чуждите компании в България, но
като цяло ние сме оптимисти.
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Придобиването на
на Cooper
Industries
Industries води до
трансформация на бизнеса ни
Габриел Таке, регионален мениджър на Eaton Corporation за България и Румъния,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Таке, придобиването на Cooper Industries от
Eaton е най-голямото в историята на компанията. Какви
бяха конкретните стратегически цели на Eaton в това отношение?
Придобиването на Cooper със сигурност представлява трансформиращо събитие за Eaton. Когато погледнете бившата дейност на
Cooper, ще видите, че тя има силни
позиции в два сектора, в които Eaton
още не е навлязла - генерирането на
електроенергия и окабеляването.
Като се има предвид цялата верига
на захранването, ние вече имаме
много по-пълно покритие. Съществуват области, в които и двете компании са постигнали успехи. Например в сферата на защита на електрически вериги. Eaton е водещ експерт по отношение на прекъсвачите и един от най-големите производители в света. Cooper, от друга
страна, притежава експертен опит
в технологиите за предпазители.
Сливането на двете неща означава,
че сега ние сме единственият производител, който предлага и двете
технологии, предоставяйки на нашите клиенти най-добрия избор.
Поглеждайки към Cooper Industries,
ние видяхме огромна възможност за
укрепване на способността на Eaton
за удовлетворяване на нуждите на
една интересна група от клиенти в
развиващите се пазари. Обединявайки две изключителни компании, и
двете с изключителен талант, ние
създадохме една мощна организация
за управление на захранването и се
настроихме за още по-големи успехи
днес и в бъдеще.
Как седемте отдела на
Cooper ще бъдат интегрирани в структурата на електрическия сектор на Eaton?
Очакваме целият интеграционен
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процес да отнеме от 24 до 36 месеца в зависимост от условията за
бизнес. Екипи, съставени от служители на Eaton и Cooper, работят за
постигане на гладък преход и увеличаване на възможностите на обединеното предприятие.
Какво означава поглъщането
за Eaton и за клиентите на
компанията?
Покупката на Cooper Industries, глобална компания с продажби от 5
млрд. долара, е много важен момент
за Eaton в нейната над 100-годишна
история. В момента ние сме една от
най-големите глобални, електротехнически компании в света с прогнозни продажби от 21,8 млрд. долара,
която предлага високотехнологична
експертиза в широк кръг от области.
Придобиването дава възможност
за значително увеличаване на способността ни за по-добро посрещане на
изискванията на пазара за усъвършенствани технологии и системи за
управление на захранването. Налице
е увеличено търсене на интегрирани
решения в тази област от нашите
клиенти. Това се отнася предимно за
големите мултинационални компании и сложните мащабни проекти.
Придобиването укрепи нашите позиции и сега ние можем да предложим
цялостни решения за повечето подобни поръчки.
Как е структурирано новото
продуктово портфолио на
компанията?
Обединението на Eaton и Cooper
ни позволи да предложим една от
най-широките гами продукти, услуги и решения, обслужващи електротехническия пазар. Заедно ние имаме размера и мащаба успешно да обслужваме всички наши пазари с поизчерпателен набор от интегрирани решения. Докато основният
опит на Eaton е традиционно в об-

ластта на разпределението на електроенергия с ниско и средно напрежение, защитата на електрически
вериги, резервното захранване, контрола и автоматизацията, с придобиването на Cooper ние подобрихме
възможностите си в предлагането
на решения за компаниите за комунални услуги и операторите на преносни мрежи, като например такива за интелигентни мрежи и мрежова автоматизация, както и решения
за осветление и окабеляване за частния и търговския сектор. Сред
някои от многото водещи марки на
Cooper, сега част от Eaton, са CrouseHinds и CEAG (решения за защита от
експлозии), Halo и Metalux (осветителни системи), Kyle и McGraw
(енергийни технологии).
Как българското продуктовото портфолио е засегнато
от придобиването?
Придобиването на Cooper
Industries доведе до цялостното разширяване на продуктовото портфолио на Eaton на българския пазар. Нашето традиционно предлагане
включва ниско напрежение и оборудване средно напрежение, прекъсвачи,
софтстартери, комутационна апаратура за MCC и непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS).
След придобиването можем да осигурим още осветление и електроинсталационни изделия, интелигентни
мрежи и мрежови решения за автоматизация и сигнално-охранителна
техника.
Нашите клиенти в България отговарят много положително и са доволни от разширяването. Особено големите клиенти, които имат сложни
проекти. Сега Eaton може да доставя технологии и решения, които да
посрещнат повече от техните нужди, което означава, че може да намали броя на доставчиците на даден
проект.
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Продукти
и доставчици
за полимерната
промишленост
В предишните два броя на списанието на българската индустрия –
Инженеринг ревю, представихме дейността на някои от водещите производители на каучук (брой 9/2013) и пластмаса и пластмасови изделия
(брой 1/2014), които споделиха информация за своите проекти, технологични новости и планове за развитие. В настоящия брой публикуваме
третата част от мащабния преглед, посветен на полимерната промишленост в България, с коментари на някои от компаниите, предлагащи
продукти и услуги за сектора.

Системите с машинно
зрение при качествения
контрол на полимерни
опаковки и продукти
осигуряват множество
предимства
Check In предлага ефективни решения за автоматизация на сложни задачи, които намират широко приложение при качествения контрол на
полимерни опаковки и продукти на
линиите за производство.
Използването на системи с машинно зрение например дава редица
предимства. Има два основни подхо-
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да при производство, за да се избегнат дефектите и да се постигне
максимално качествен продукт:
ръчният подход, който използва голямо количество човешки ресурси за
качествен контрол и отделяне на
дефектните продукти, има и силно
влияние на субективния фактор; автоматичен подход, използващ компютърно базирани системи за наблюдение. Той осигурява: 100% качествен
контрол на продукта на производствените линии и то без да се спира линията или да се намалява производственият й капацитет; автома-
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тично отделяне на некачествени
детайли; наблюдаване на резултатите от качествения контрол; записване на резултатите в база от данни за анализ.
Друго предимство е постигането
на максимално качество на продукта - качествен контрол с използване на система за контрол в реално
време в сравнение с качествения
контрол с човешка ръка е много поефективен. Системите за контрол
с машинно зрение осигуряват 100%
прецизен контрол на продуктите по
линията и то за скорости на линиите и размери на проверяваните продукти, които са невъзможни за регистрация от човешко око.
Ключовите дефекти, които трябва да бъдат избягвани от компании,
изработващи полимерни опаковки,
са: замърсяване по цялата област на
продукта; лошо качество на шевове;
отклонение на важни конструктив-
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ни елементи от правилната им позиция и т. н.
Използването на системи с машинно зрение осигурява предимства за
оператора на линията като например: автоматично зареждане на параметрите на инспектирания продукт от SQL база, от инсталирано
приложение на Сървър/Клиент за контрол; предотвратява допускане на
човешки грешки при инспектирането.
Системата гарантира множество предимства и за мениджър качество, сред които е модул за автоматичен e-mail репорт, който се
настройва според нуждите на клиента. Това позволява автоматичен email репорт за резултатите от инспекциите към всеки одобрен компютър на Мениджър по качество за
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получаване на резултати от инспекциите, както и за запис и анализиране на данните от деня.
Така ползвайки автоматизиран
контрол, имаме две неоспорими ползи: отстраняване на дефектните
продукти в реално време веднага при
производството; достатъчна информация в база данни за анализ на
причините за допускане на дефектите и тяхното отстраняване.
Феликс Иванов, Check In

Предлагаме надеждни
решения с приложение
в полимерната
промишленост
АМЗ е представител за българския пазар на водещи световни производители в областта на стандартните полимери, технически пластмаси, оцветители и добавки (мастербачи) за полимерната промишленост
като A. Schulman и Holland Colours
Apeldoorn.
От близо 10 години АМЗ успешно
работи и в областта на доставките на лабораторна техника за изпитване и качествен контрол в полимерната промишленост. Фирмата
е не само доставчик на техниката,

тя предлага консултации по стандартите и методите за изпитване,
подпомага избора на най-подходящото оборудване, обучава клиентите
си как да работят с машините и
апаратите, осигурява поддръжка и
сервиз на доставената изпитвателна техника.
Един от най-необходимите лабораторни апарати в полимерната индустрия е апаратът за определяне на
индекса на стопилката. АМЗ предлага пълната гама такива апарати на
CEAST INSTRON – от базовия модел
MF10 през серията модулно надграждащи се MF20 и MF30 до изцяло автоматизирания модел MF50. Новата
серия апарати CEAST MF бяха представени за първи път на изложението Fakuma през октомври 2012 г.,
но вече няколко апарата MF10 и
MF30 са доставени и работят в
български предприятия.
Друга новост в продуктовата
гама на АМЗ са апаратите за определяне на топлопроводимост/топлосъпротивление, които се използват от производителите на изолационни пенополимерни материали.
Предлаганите апарати са с голям
диапазон на измерване, висока точ-

април 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2014

27

във фокус

ност, надеждни и лесни за употреба.
Много от изделията на полимерната промишленост се проектират
да издържат на или да предпазват
от влиянието на ултравиолетовите
лъчи. Това са строителни и агрофолиа, тръби, PVC профили за прозорци
и врати, улуци и покривни елементи,
тенти, опаковки за хранителни стоки, козметични и фармацевтични
продукти. За изпитването на тези
изделия АМЗ предлага климатични
камери Q-Lab (САЩ) с водно пръскане
и UV облъчване на образците.
Освен продажби на отделни апарати АМЗ осъществи и няколко комплексни доставки за цялостно оборудване на заводски изпитвателни
лаборатории в полимерната промишленост по проекти, финансирани от
европейските фондове. На базата на
придобития опит фирмата може да
предложи всички необходими лабораторни апарати за специализирани
лаборатории за изпитване, входящ и
изходящ контрол при производството на: гранулирани полимери, PVC
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профили за прозорци и врати, тръби
от PP, PE, PVC и др., еднопластово и
многопластово фолио за опаковки,
строителни и агрофолиа, регранулат
от рециклирани пластмасови отпадъци.
В областта на лабораторната
изпитвателна и контролна техника
АМЗ е представител за българския
пазар на: CEAST brand of INSTRON,
(Италия) - изпитваща лабораторна
техника за полимерната промишленост; Q-LAB (САЩ) – изпитателни
камери за симулиране на климатичното влияние, ксенокамери; DVT
Devotrans (Турция) – апарати за якостни изпитвания и качествен контрол на полимери и изделия от тях,
каучук, хартия, метали и др.; Climats
(Франция) – изпитателни климатични камери, симулиращи различни природни условия, както и динамични
промени в голям температурен диапазон; влияние на инфрачервените
лъчи; камери за корозионни тестове,
сушилни, камери за биотестове, камери за тестване на взривоопасни
вещества и др.; Rhopoint Instrument и
Hanatek Instrument (Великобритания)
– уреди за измерване на гланц, изпитвателно оборудване за пакетиращата индустрия; Labtech Engineering
(Тайланд) – лабораторни екструдери,
мелници, преси, календери, лабораторни линии за производство на пластмасови фолиа, системи за пелети
и др.; MTI Mischtechnik International
(Германия) – лабораторни миксери;
Giussani (Италия) – изпитвателни
стендове за хидростатични и хидродинамични тестове, както и калибратори за температура и налягане;
TLS TechLabSystems (Испания) – производител на пълна гама уреди, апарати и инструменти за тестване на
картон, хартия, велпапе и опаковки.
Наталия Божкова,
управител на АМЗ

Серводвигателите
SPINDASYN са добра
алтернатива на
хидравличните и линейни
задвижвания
Замяната на хидравличното задвижване с електрическо или хибридно в автоматите за леене на пластмаса под налягане е вече световна
тенденция. Сътрудничеството на
АМК с немския производител на
шприцавтомати Arburg продължава
повече от две десетилетия. Натрупаният с годините опит все повече
накланя везните в полза на електрически задвижваните шприцавтомати, които се характеризират с поголяма скорост, по-точна настройка
на налягането (точност и повторяемост), по-ниска енергоемкост и пониско ниво на шум.
Електрическите задвижвания осигуряват висока точност, динамика и
производителност при ниски експлоатационни разходи и липса на поддръжка. С тях се постига 17% икономия на време на производствения
цикъл и 62% икономия на енергия.
Пренастройката на автомата при
смяна на полимерния материал се
извършва бързо и лесно, което значително намалява престоите и повишава производителността.
Важно изискване към електрическите двигатели в шприцавтоматите е тяхното охлаждане. В процеса
на шприцване се отделя много топлина, поради което въздушно охлажданите двигатели не са подходящи.
АМК създаде специални серводвигатели, охлаждани с течност, които
могат да бъдат свързани с охлаждащата система на шприцмашината.
За да бъде сервозадвижването
възможно най-компактно, АМК разработи технологията „cold plate“, при
която силовата електроника е монтирана на алуминиева плоча, охлаж-
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постигат с хидравличните задвижвания. Цялата гама серводвигатели
SPINDASYN заедно със сaчмено-винтовите двойки е една икономически
изгодна алтернатива на хидравличните и линейни задвижвания и се
прилага успешно при електрически
задвижваните машини за леене на
пластмаса под налягане.
д-р инж. Стефан Деевски,
АМК

дана с течност. Охлажданите по
този начин инвертори и двигатели
достигат високи нива на енергийна
ефективност, тъй като отдаваната
чрез охлаждащата течност топлина може да бъде оползотворена.
Тъй като шприцавтоматите изискват високомоментни двигатели с
голяма точност на линейното позициониране, АМК разработи специална серия серводвигатели SPINDASYN
с аксиални лагери и вграден многооборотен абсолютен декодер. Различните варианти на фланци позволяват
присъединяването им към различни
сачмено-винтови двойки. За да се
задоволят разнообразните изисквания при различните приложения, е
създадена серия модули от валове и
лагери, които улесняват избора и
лесното им напасване. Клиентът
получава мехатронна система, която перфектно пасва към силите и
скоростите на даденото приложение.
За приложения с ограничен ход са
подходящи SPINDASYN двигатели със
сляп кух вал, а за тези с неограничен
ход - с проходен кух вал. Двигателите от серията SPINDASYN се произвеждат с конвекционно и течно охлаждане, като вторите са изключително подходящи за реализиране на
кратки работни цикли, каквито се
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Rexroth Sytronix в шрицови
машини осигурява до 80%
спестяване на енергия
Благодарение на големия си опит
в хидравликата и електрическите
задвижвания Bosch Rexroth открива
нови територии чрез комбинирането на тези технологии. Употребата
на задвижвания с променлива скорост, т. нар. Rexroth Sytronix, предлага огромен потенциал за намаляване
разходите за енергия, намаляване на
шума и намаляване загубите на хидравлична енергия при щприцове. В
процеса на работа на помпите те
се задвижват от сервомотор, управляван от софтуер. Това позволява да
се намали консумацията на енергия с
от 40 до 80%, което води и до намаляване на шума с до 20 dB(A). Този
тип задвижване увеличава живота и
на стари машини, ако тяхната хидравлична система се модернизира и
се инсталират помпи с регулиране на
скоростта. Rexroth Sytronix увеличава ефективността на хидравличната система, като така се намалява
обемът на резервоара и следователно се намалява мощността на охлаждащата система. По този начин за
Rexroth Sytronix е необходимо по-малко пространство и обслужването на
хидравличната система става полесно.
Чрез Rexroth Sytronix се постига
регулиране на дебита на помпата и

регулиране на налягането. Така могат да се направят затворени хидравлични системи, в които регулирането на основните параметри става не в помпата, а в честотния преобразувател и неговия управляващ
контролер. Благодарение на двойно
по-голямото ускорение на сервомотора, в сравнение с регулируема помпа с пропорционално управление, промяната на параметрите (дебит и
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налягане) се извършва двойно побързо, като това значително увеличава динамиката на шприцмашината. Цифровото управление гарантира висока повторяемост на зададените команди.
За изграждането на системите
Sytronix се ползват стандартни компоненти от гамата на Bosch Rexroth,
което гарантира тяхната достъпна
цена.
Освен в шприцови машини, системите Sytronix намират приложение в
металорежещи и металообработващи машини, преси и др.
БР Техника

Вердер България предлага
технически решения за
изпомпване на полимери
Изпомпването на полимери и тяхното дозиране понякога е проблематично поради високите стойности
на вискозитет на изпомпвания продукт, неговите абразивни свойства
и преди всичко заради чувствителността на срязване.
Перисталтичните помпи Verderflex
представляват идеално решение за
изпомпване на течности и дозиране
на химикали, включително и на различни полимери, заради способността им за придвижване на вискозни
течности с чувствителност на срязване.
Предимства на перисталтичните
помпи Verderflex при изпомпване на
полимери са: изпомпване на течности, чувствителни на срязване; високовискозни и абразивни продукти;
точност и повторяемост при дозиране.
Другата гама помпи, подходящи за
трудни приложения в производствения процес на полимери, са буталнодиафрагмените помпи от серия
Hydra-cell. Те са изключително гъвка-
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Предлагаме на
клиентите си и
3D принтиране на
метални изделия
с профилно охлаждане

ви индустриални помпи, в състояние
да се справят с почти всяка течност: абразивни смоли, уретанови
покрития, кисели кални шламове, катранени емулсии, керамични смоли със
съдържание на пясък и много видове
лепила. Стойностите на вискозитета могат да достигат до 20 000
cPs. Дизайнът на клапани е ключов
фактор за осигуряване на „нежен“
помпен поток, което е характерна
черта на гамата Hydra-cell. Това представлява важен елемент при избора
на помпата - например в процеса на
инжектиране на полимери, където
течности с чувствителност към
срязване е лесно да бъдат повредени
по време на изпомпването, което ги
прави неефикасни след това. При
процеси на дозиране е необходим
стабилен, точен поток, а при гъсти
течности гладкото изпомпване
може да представлява един от важните проблеми. За разлика от типичните мембранни помпи с една дозираща диафрагма, помпите Hydra-cell
с повече диафрагми в изпомпващата
глава могат да осигурят поток без
пулсации.
Марин Мереуца, Координатор
вътрешни продажби за България
и Румъния, Вердер

Фирма Краско е партньор на
българските производители на инструментална екипировка за пластмасови изделия повече от 20 години. Нашите продукти осигуряват
последните решения за бързо, качествено и ценово ефективно производство.
Изискването на пазара за все посложен дизайн на пластмасовите
изделия и глобализацията са предизвикателство за предлаганите до
момента стандартни продукти.
Това всяка година дава тласък да
бъдат разработвани нови решения,
отговарящи на тези изисквания. Това
бе причината за разработването и
патентоването на топлоканални
системи с до 60% по-ниска електрическа консумация, в сравнение с останалите, предлагани на пазара.
Също така това бе и причината за
разработване на дюзи за директно
шприцване в трудни геометрични
повърхнини или при специфични изисквания за начина и мястото на пълнене.
Навлизането на компютърните
технологии в индустрията позволи
развитието на температурните
контролери, гарантиращи правилния
процес на шприцване при многоканални леякови системи, правейки ги полесни, прецизни и надеждни в работния процес.
Интересна технологична новост,
която предлагаме на нашия пазар, е
т. нар. 3D принтиране на метални
изделия с профилно охлаждане. Технологичното наименование на метода
е селективно лазерно разтопяване
(СЛР) или Selective Laser Melting (SLM).
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дане на системи и процеси с по-ниска консумация на електроенергия,
навлизането на биополимерите на
мястото на добиваните по конвенционалния метод, оптимизиране на
процесите в производството и автоматизирането им.
Огнян Петков,
управител Краско-Ко

Технологията много наподобява
процеса на бързо прототипиране на
пластмаса с основната разлика, че
тук се използва 100% инструментална стомана. Накратко, процесът представлява изграждане на
метално изделие слой по слой, по
предварително зададен триизмерен модел. В полимерната промишленост методът навлиза при изработката на формообразуващи поансони.
Основните предимства на метода при шприцване на пластмасови
изделия са: намаляване цикъла на
шприцване до 40%; намаляване на
деформации и вътрешни напрежения; подобряване точността на изделието; без мъртви зони на охлаждане; подобряване естетичния вид
на изделието. Технологията навлиза бързо в инструменталното производство в Западна Европа, като
до момента можем да се похвалим,
че имаме вече няколко изпълнени
проекта с постигнати отлични резултати.
Тенденциите на развитие на технологиите в този сектор в близко
бъдеще ще бъдат насочени към навлизане на СЛР технологията, вграж-
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Разширяваме
продуктовата програма
на пакет FW със
сменяеми вложки с 4 нови
размера
Мойсбургер разширява продуктовата си програма на доказалия се
вече пакет FW със сменяеми вложки
с 4 нови размера на пакета до 296
x 346 мм. Това дава на клиентите
още повече възможности да реализират прототипи и малки серии от
пластмасови детайли бързо и изгодно. Това е възможно чрез смяна на
вложките, заедно с изхвъргачния
пакет, директно на шприцмашината. Благодарение на стабилната си
конструкция със затворена каса се
гарантира прецизно и точно позициониране на вложките при всяка
смяна. Новите размери са достъпни
в познатото високо качество и
винаги на склад.
В инструменталното производство се наблюдава тенденция за все
по-широкото навлизане на нормализираните елементи и концентриране на производителите върху основната им дейност – самите матрици. Благодарение на това фирмите
успяват да произведат съответните инструменти в много по-кратки
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срокове и да повишат производителността си значително, което ги
прави по-конкурентоспособни на
вътрешния и международния пазар.
Тук идва и основното предимство,
което гарантираме на нашите клиенти – най-кратките срокове на доставка в Европа, благодарение на найголемия централен склад за нормализирани елементи, с който Мойсбургер разполага. Той е изцяло съобразен
с потреблението на нашите клиенти, което се гарантира от вече 50годишния ни опит.
Коста Стефанов,
мениджър продажби Мойсбургер

Новостите на KraussMaffei
Group предлагат редица
предимства за
производителите на
полимери
Технологичните новости в
KraussMaffei Group са изключително
много и най-разнообразни. Сред тях е
технологията MuCell, плод на сътрудничество на между KraussMaffei и негови партньори. Използва се за разпенени термопласти, предимно в автомобилостроенето и електрическата/електронната промишленост и
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във фокус
Хелфи Пластикс произвежда разнообразни
продукти с приложение в хранително-вкусовата,
козметичната и фармацевтичната промишленост
Хелфи Пластикс е създадена през 2001 г.
като производствена фирма със седалище и
място на извършване на дейност град София. Фирмата е сертифицирана на база на
стандартите ISO 9001:2008 и изцяло отговаря на всички техни изисквания. Основното й производство включва 19-литрови бутилки за вода (галони), бутилки и флакони
от полиетилен терефталат (ПЕТ), пластмасови кутии за яйца. От средата на 2008-а Хелфи Пластикс разполага с мощности за
производство на бутилки за диспенсъри (галони). Фирмата е първият производител
на 19-литрови бутилки за вода от поликарбонат в страната. Те се изработват по
метода Extrusion Blow molding с високотехнологична машина NISSEI ASB 650 EXHS и се
отличават с изключителна здравина, издръжливост при удар, добра прозрачност и са
подходящи за контакт с продукти на хранително-вкусовата промишленост. Клиенти
на фирмата са минерални води Девин, ТПК Хисаря, БК Горна Баня, Софт дринкс, Аква
Рекс и др., както и много фирми дистрибутори на минерална вода.
От септември 2010 г. производствената база вече се намира в новопостроената сграда в с. Мрамор, на 1,8 км от Околовръстния път на гр. София. Производствените и складови помещения са с разгърната площ 2000 кв. м и отговарят на всички
съвременни изисквания за безопасност и функционалност. През 2012 г. стартира
производството на бутилки от ПЕТ с обем 200 мл, 250 мл, 300 мл,500 мл и 1 л предназначени за хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост. Те се произвеждат на две едностъпкови издувни машини NISSEI ASB – 50 MB,
предназначени за производство на ПЕТ бутилки с малък обем, закупени с помощта
на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013
г.“ През т. г. е предвидено закупуването на още една такава машина.
Мисията на компанията е да доставя висококачествени, здравословни и необходими стоки на нашите клиенти в страната и чужбина при гарантирани конкурентни
цени, лоялност и бързи доставки“, споделят от Хелфи Пластикс. „С течение на времето успяхме да създадем екип от млади, амбициозни и висококвалифицирани специалисти, който усвоява традициите и опита на фирмата и създава продукти, конкурентни на най-добрите световни образци, и гарантира безпроблемната им употреба
от нашите клиенти. Отличното качество, конкурентните цени и кратките срокове
на изработка правят Хелфи Пластикс надежден и полезен партньор“, допълват те.
предлага многобройни предимства:
по-кратки времена на цикли, намаляване на материалите, висока стабилност на размерите за частите, уни-
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версално приложение. В центъра на
технологията е пластифициращ
възел с винт, произведен специално за
нея, както и специално разработена

система за газ. В процеса на шприцване при MuCell, газ (азот или въглероден двуокис) се подава директно
към стопената пластмасата като
движеща сила чрез специална пластифицираща система. Патентите защитават тази технология в целия
свят. За да ги направи достъпни за
клиентите в България, KraussMaffei
използва напълно регулирани CX и MX
серии машини с контрол и управление
позицията на винта и увеличен капацитет на шприцване.
Друга новост е централизираната система за подготовка на пластмасов материал на фирма Motan,
внедрена в една голяма фирма в
България, която произвежда технически детайли. Системата изсушава, разпределя и транспортира 15
различни вида пластмасови материали до 45 шприцмашини. Тази дейност се извършва без намеса на допълнителен персонал, само с един оператор, който контролира процесите
с помощта на централен компютър.
Такива системи допринасят за значително намаление на разходи за
енергия, персонал, организация на
процесите. Те са приложими във всички области на преработването на
пластмаси освен производство чрез
шприцване – производство на бутилки и туби, производство на тръби и
маркучи, производство на технически профили и др.
Друго решение, което също в момента внедряваме и ще допринесе за
значителна икономия на енергия, е
централна система за захранване на
голям брой машини – екструдери, за
непрекъсната работа. Става въпрос
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за големи количества пластмасов
материал, който трябва да се подготви и разпредели към различен тип
и с различна производителност машини. Всичко това се управлява от
един компютър, който във всеки
момент може да направи справка за
материалите по вид, количество, за
всяка машина, за група машини и др.
Освен за справка на ръководството
тези отчети са важни за фирми,
които са сертифицирани по стандарти на техни клиенти и те търсят
документи за реалното производство, в които няма външна намеса.
Централизираните системи тепърва ще стават все по-актуални и ще
навлизат в България.
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Тенденциите в този сектор не
изостават от всичко, което се случва около тях, напротив, дори ги изпреварват. Всички фирми, които
представяме в България, са обособили специални направления, занимаващи се с навлизането на енергийно
ефективните технологии в техните машини. Друга тенденция е
търсенето на решения за намаляване на сервизните разходи и следпродажбеното обслужване. Не са забравени и технологии, които с приложението си намаляват въздействието върху околната среда.
Иван Христозов, управител
на Пластикс Бавария България

Предлагаме
разнообразни решения
в областта на
хидравликата и
хидрозадвижванията
Рейсистем е търговска и инженерингова фирма, специализирана в хидравлика и хидрозадвижвания. Работи
в областта на селскостопанска, индустриална и мобилна хидравлика.
Множество от продуктите на компанията са с приложение в полимерната промишленост.
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Рейсистем предлага широка гама
зъбни и бутални помпи, моноблочни
и електромагнитни разпределители, клапанно-регулираща апаратура,
хидромотори и сервоуправления,
асинхронни и постояннотокови електродвигатели. Проектира и изработва миниагрегати, хидравлични
станции и комплексни системи. Изработва електроуправления и PLC
задвижвания на хидросистеми. Извършва диагностика и сервиз на
хидравлично оборудване.
Ивайло Дянков,
управител на Рейсистем
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Интегрални
усилватели
за индустриални
приложения
О

Стефан Куцаров

сновната част от тази голяма група са операционните усилватели (ОУ), като за индустриалните приложения е необходимо да се отчитат редица специфични изисквания
към параметрите на интегралните
схеми, някои особености в структурата, както и типът на корпусите.
Това определя масовото използване
в индустрията на някои познати
типове ОУ, които имат редки и специфични приложения в потребителската електроника. Поради това за
всеки от разгледаните в статията
типове са дадени характерни индустриални приложения. По-малък, но не
по-малко важен, е относителният
дял на други интегрални усилватели
с основно приложение в индустриалната електроника.

Усилватели с напрежения
до захранването (Rail-toRail)
Това са ОУ, чието специфично наименование означава, че максималното изходно напрежение (а в някои
случаи и входното) е много близко до
захранващите напрежения, като специфичен параметър е разликата между тях (Voltage Swing from the Rail) Vo.
Когато само изходното напрежение
отговаря на това условие, английският термин за ОУ е Rail-to-Rail Output
Amplifier, докато Rail-to-Rail I/O Amplifier или RRIO Operational Amplifier по-
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казва, че то се отнася и за входното
напрежение.
При използването на Vo като параметър трябва да има предвид, че
то бързо нараства с намаляване на
съпротивлението RL на товара в
изхода. Например ОУ от ред 8 на
табл. 1 има Vo = 5 mV при работа на
празен ход, то е 95 mV с RL = 10 kΩ
и 430 mV при RL = 2 kΩ, докато с
малки изключения стойностите му
в таблицата за дадените ОУ са за
10 kΩ. Независимо от това в много
практически случаи се приема, че при
единично захранване входното и/или
изходното напрежение могат да се
променят между 0 и положителното
захранващо напрежение VS+ и при
двойно захранване между него и отрицателното захранващо напрежение VS-. Коефициентът на усилване
на ОУ (Open-Loop Voltage Gain) AoL
също намалява с понижаване на RL,
поради което в документацията
стойността му се дава при едно или
няколко фиксирани съпротивления.
Принадлежащите към този вид ОУ
обикновено са CMOS и по-рядко
BiCMOS, което в множество случаи
води до предимствата на малък консумиран ток (Quiescent Current) IQ и
много големи входни постояннотокови съпротивления – диференциално (Differential Input Resistance) RID и
синфазно (Common-Mode Input Resistance) RIC.
Тъй като при работа с променливи напрежения трябва да се имат

предвид и паразитните капацитети
успоредно на съпротивленията, някои производители дават като параметри импедансите ZID и ZIC във
вида RIIC при С в pF. Например диференциалният импеданс на ОУ от ред
8 на табл. 1 е 20 MΩ при 1 kHz. Благодарение на съвременната CMOS
технология значителна част от ОУ
са със сравнително голям коефициент на широколентност (Gain
Bandwidth) GBW, значителна стойност на скоростта на нарастване
на изходното им напрежение (Slew
Rate) SR и, съответно, сравнително
малко време на неговото установяване (Settling Time) tS при скокообразна промяна на входното напрежение.
Недостатък на технологията са
сравнително малките стойности на
коефициента на потискане на синфазните сигнали (Common-Mode
Rejection Ratio) CMRR или CMR, което
ограничава ОУ за работа с големи
синфазни входни напрежения.
Друга особеност е, че почти винаги производителите предлагат
набор от два или повече ОУ с еднакви основни параметри, но различаващи се по структурата, например
единичен, двоен и четворен (Quad)
ОУ, както и по ползвания корпус. При
няколко ОУ в корпус стойността на
IQ обикновено се дава за един от тях.
По отношение на изхода параметри са изходният импеданс (Open-Loop
Output Impedance) Zo при дадена честота, максималният изходен ток Io
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Таблица 1. Усилватели с напрежения до захранването.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V S ,V ; (IQ ,m A ); [V o ,m V ]

A o L ,d B ; ( R I D ,G W ) ;
[ R I C ,G W ] ; { C M R R ,d B }

2 ,1 (5 ) [5 ]
80; (30); [0,125]
9 ; (6 ,2 )
0,2 (0,115) [50]
10; (7) [0,25]
1 ,5 (0 ,4 8 )
0,2 (0,125)
16 (22)
10 (20) [0,9]

Zo,W (ïðè f,M H z);
Ð à á . ò å ì ï .î á õ â à ò , o Ñ
( I o ,m A ) ; [ I S C ,m A ] ;
(ð à ç ì å ð è , m m )
{ C L m a x ,p F }

[15]
(15); [21]; {15}
6 (6 ) [9 0 ]
0,1 [15]
[2 2 ]
(10); [65]
(0 ,8 )
(21)
375 (1) [65]

Източник: Analog Devices

Фиг. 1.

и стойността му при късо съединение с изхода ISC. Съществена е и
възможността за работа на ОУ със
значителен капацитивен товар, което се оценява чрез максималната му
стойност (Capacitive Load Drive) CLmax.
Индустриални приложения. Използват се в системи за събиране на
данни, измервателно оборудване,
пикоамперметри, програмируеми
контролери (PLC), входни буфери на
АЦП, комуникационни устройства,
Рh-метри, детектори на йонизиращи
лъчения, пиезоелектрични сензори,
усилватели за капацитивни сензори,
фотодиодни усилватели, драйвери за
коаксиални линии, преобразуватели
на ток в напрежение и др.

Измервателни усилватели
Наименованието им (Instrumentation Amplifier) IA показва, че основното специфично изискване е осигуряване на голяма точност при измерване на входното напрежение, към
което се прибавя задаването на коефициента на усилване (Gain) G чрез
един или два външни резистора – в
табл. 2 първият тип са означени
като 1R, а вторият с 2R. Точността на G се определя главно от производствения толеранс на резисторите, а зависимостта му от съпротивленията им се дава в документацията. Схемата на IA обикновено
съдържа три прецизни ОУ (в някои
случаи с накъсване на сигнала) и има
много голямо входно съпротивление
за реално избягване на влиянието на
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-55¸+125 (8,75x4,05x1,5)
(3 x 1 ,7 x 1 ,3 )
-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 1 ,0 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 1 ,7 5 x 1 ,3 )
-40¸+125 (3x3x0,95)
-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,2 x 1 ,3 5 x 1 )
-4 0 ¸ + 8 5 (3 ,1 x 1 ,8 x 1 ,3 )
-40¸+125 (3x3x0,95)
-55¸+150 (4,9x4,3x1,05)
Източник: Maxim Integrated Products

1 ADL4704DB (÷åòâ.) Advanced Linear Devices +6,5¸+10 è ±3,25¸±5 (13); [50]
74 (103) {83}
2 AD8031 (åäèíè÷åí)
A n a lo g D e v ic e s
+2,7¸+12 (0,75); [20]
80 (0,28.10-3); [40]; {64}
3
FAN4852 (äâîåí)
F a ir c h ild S e m ic o n d u c t o r
+ 2 ,5 ¸ + 5 (0 ,4 5 ); [4 ]
120; (10); {122}
4 MA4162 (åäèíè÷åí)
M a x im I n t e g r a t e d
+2,5¸+10 è ±1,25¸±5 (0,025);[30]
120; (>104); {100}
5 MCP6021R (åäèíè÷åí) Microchip Technology
+ 2 ,5 ¸ + 5 ,5 (1 ); [2 0 ]
110; (104); [104]; {90}
6 LMV931 (åäèíè÷åí)
O N S e m ic o n d u c t o r
+1,8¸+5 (0,095); [110]
113; {70}
7
HA1630S01
Renesas Electronics
+1,8¸+5,5 (0,015)
100; {80}
8
T S 9 2 9 2 (ä â î å í )
ST Microelectronics
+4¸+16 (2,8); [31]
112; (103); {82}
9 OPA4192 (÷åòâîðåí)
Texas Instruments
+4,5¸+36 è ±2,25¸±18 (1); [95] 140; (0,1); [104] {126}

G B W ,M H z ;
(S R ,V /ms); [tS,ms]

Фиг. 2.

вътрешното съпротивление на източника на входно напрежение.
Специфични параметри са относителната грешка (Gain Error) поради
влиянието на A oL на ОУ (типични
стойности между няколко хилядни и
няколко стотни от %) и нелинейността (Gain Nonlinearity), показваща
зависимостта на G от стойността
на входното напрежение (типично
между няколко и няколко десетки
ppm). Особеност е, че GBW е произведение на G и горната гранична
честота на усилвателя и заедно с
CMRR и tS зависи от избраната стойност на G - в документацията се
дават няколко стойности на тези
параметри при различни G. Входните напрежения практически винаги
са постоянни или бавно изменящи се
и са пропорционални на измерваната
физична величина или на ток, протичащ през еталонен резистор. Малките стойности на напреженията определят важността на собствения
шум на IA, един от начините за чието определяне е чрез входното шумово напрежение (Input Voltage Noise)
EnI, давано от връх до връх. То представлява напрежението на входа на
„безшумен“ усилвател, което обуславя същия шум на изхода, както реалния IA. Тъй като по принцип E nI е правопропорционално на честотната
лента на усилвателя, в документацията обикновено то се дава за 0-10
Hz. Специфичен параметър е и максималното входно напрежение за нормална работа на усилвателя

(Operating Voltage Range) VIN.
Едно от популярните приложения
на IA е реализацията на мостови усилватели (Bridge Amplifier), в които се
усилва напрежението от диагонала на
Уитстонов мост с преобразувател
на физична величина (например налягане, опън) в съпротивление. Пример
с усилвателя от ред 1 на табл. 2 е
даден на фиг. 1, която показва още
една особеност - наличието в част
от IA на извод за подаване на опорно
напрежение VREF, около което се променя изходното. За разглежданата
схема това означава изходно напрежение Vo = +2,5 V при нулево входно
напрежение и Vo = +2,5 V + G x VIN при
входно напрежение VIN. Съществено
е, че VREF трябва да се осигурява от
буфер с много малко вътрешно съпротивление, обикновено реализиран с
ОУ. Съществуват IA с вграден буфер,
например даденият на ред 4 от табл.
2 (типичното му свързване е на фиг.
2). Схемата е и пример за ползване на
два външни резистора, с което по
принцип се реализира неинвертиращ
усилвател с G = R2/R1. Стойността
на UREF се задава чрез R3-R4, а самото напрежение се получава на извод
REF спрямо маса.
Индустриални приложения. Освен
в мостови усилватели IA се използват за измерване на ток през нискоомни резистори, на поток и температура (вкл. от термодвойки), в системи за събиране на данни, процес
контролери, в теглоизмервателни
прибори и др.
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Таблица 2. Измервателни усилватели.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V S ,V ; (IQ ,m A ); [V o ,m V ]

G (R ID ,G W); [R IC,G W]
{ C M R R ,d B }

G B W, M H z (S R ,V /ms)
V IN ,V (EnI, mV p-p)
[tS,ms]

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

V O C M ( I o ,m A ) [ E n I ,
m V p -p ]

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

1 A D 8 2 2 7 (1 R )
A n a lo g D e v ic e s
+2,2¸+36 è ±1,5¸±18 (0,325); [100] 5-1000 (0,8); [0,8] {90-105} 1,25-5 (0,8) [14-275] -0,1¸VS-0,8 (1,5) -40¸+125 (3,2x3,2x0,95)
2 LTC2053H (2R) Linear Technology
+ 2 ,7 ¸ ± 5 ,5 (0 ,8 5 ); [2 0 ]
1-1000 {118}
0 ,2 (0 ,2 )
(2 ,5 )
-40¸+125 (3x3x0,8)
3 M A X 4 2 0 8 (2 R ) M a x im I n t e g r a t e d + 2 ,8 5 ¸ + 5 ,5 è ± 1 ,4 2 5 ¸ ± 2 ,7 5 (0 ,7 5 );[5 0 ]
1-100 (2); [2] {135}
0,75 (0,08) [10]
-0,1¸VS-1,3 (2,5) -40¸+125 (3,05x3,05x0,95)
4 MCP6N11-100 Microchip Technology
+ 1 ,5 ¸ ± 5 ,5 (0 ,8 ); [2 5 ]
100min (104); [104] {104}
3 ,5 (6 )
2,7/Gmin (18)
-40¸+125 (3x2x0,75)
5 I N A 8 2 7 (1 R )
Texas Instruments
+2,7¸+36 è ±1,35¸±18 (0,2)
5-1000 (2); [10] {100-126} 0,015-0,6 (1,5) [10-95] +0,1¸VS-0,15 (1,4) -40¸+125 (3,1x3,1x1,05)

Таблица 3. Усилватели с диференциален вход.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V S ,V ; (IQ ,m A ); [Vo ,m V ]

1
2
3

AD8476B
M A X 9628
TH S4500I

A n a lo g D e v ic e s
M a x im I n t e g r a t e d
Texas Instruments

+3¸+18 è ±5 (0,33); [180]
+ 2 ,8 5 ¸ + 5 ,2 5 (5 9 ); [9 0 0 ]
+4,5¸+15 è ±5¸±7,5; (23)

Източник: Microchip Technology

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Усилватели с
диференциален изход
Английското наименование (Fully
Differential Amplifier) FDA на този вид
усилватели означава, че те са с диференциален вход и изход, като последният е необходим за свързване на
незамасени товари. Идея за тяхната
структура е дадена на фиг. 3 и при
положително напрежение на вход IN+
спрямо IN- се получава същата полярност на изход OUT+ по отношение
на OUT-. Двете вериги за отрицателна обратна връзка определят коефициент на усилване G = V OUT/VIN = RF/
RG, а на входа VOCM обикновено се
подава постоянно напрежение, което
при VIN = 0 установява същото напрежение на OUT+ и OUT- спрямо маса.
Важно е да се прибави, че FDA могат
да работят и като усилватели с
несиметричен вход (VIN е на IN+ или
IN- спрямо маса), което определя при-

40

G (R ID ,kW); [R IC,kW]
{R o,W}

1 (13,3); [20] {0,1}
4 (0,209); [0,312]
1-10 (104)

G B W,M H z (S R ,V /ms); [tS,ms]
{ C M R R ,d B }

6 (10); [1] {90min}
1000 (5500); {79}
370-30; (2800) [0,0083]; {80}

ложения като преобразуватели на
несиметрично в симетрично напрежение.
Съществуват две разновидности
на FDA, първата от които съдържа
всички елементи на фиг. 3, а примери за нея са дадените в редове 1 и 2
на табл. 3. Този в ред 1 е представител на диференциалните буфери,
чието основно предназначение е да
осигуряват входното напрежение на
АЦП, но могат да се използват и
като блок в измервателни усилватели. Виждат се неголемите входни
съпротивления и стойности на GBW
и SR, които определят приложения за
сравнително бавни АЦП (според документацията на усилвателя - за
такива с максимална честота на
преобразуване 250 kbps и разредност
до n=16). Даденият в ред 2 е за АЦП
със същата максимална разредност
и много по-висока честота поради
стойността на GBW. Осигуряването
на последния налага малки входни
съпротивления и голям IQ. За намаляване на консумацията е предвидено
изключване на усилвателя чрез специален извод, при което токът му
намалява на 25 µA.
Втората разновидност на FDA
съдържа само ОУ от фиг. 3, резисторите се свързват външно, а пример
е даден в ред 3 на табл. 3. Недостатъкът от увеличаване на заеманата площ върху платката (поради
резисторите) се компенсира от
възможността за задаване на G.
Освен за АЦП типични приложения са
и драйвери за линии и активни филтри за диференциални сигнали.
Съществуват и IA с диференциален изход - примери са даденият в ред
2 на табл. 2 и ISL28617, специално
предназначен за АЦП.

Програмируеми
усилватели
Техният коефициент на усилване
G се задава чрез двоично число, ко-

+ 1 ¸ V S -1 (6 )
+1,1¸VS-1,1 (100)
-4¸+4 (120)

-40¸+125 (3,1x3,1x0,8)
-40¸+125 (3,1x3,1x0,8)
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 4 x 1 ,5 )

ето действие е прието да се нарича програмиране и определя наименованието им (Digitally Programmable Gain Amplifier) PGA. Всеки от
разредите на числото се подава непосредствено на съответстващ
му вход (n-bit Parallel Interface, n-PI)
или за целта се използва подходящ
интерфейс. Програмирането на G
се извършва като чрез аналогови
ключове се превключват резистори, определящи неговата стойност, което по принцип е възможно във всяка от съществуващите
основни усилвателни схеми с ОУ.
Именно последното определя различните видове PGA, примери за
каквито са дадени в табл. 4.
Принципът на действие на PGA се
изяснява чрез фиг. 4, която е блоковата схема на PGA от ред 2 на табл.
4. Това е неинвертиращ усилвател,
като чрез RF-R G е отбелязан набор
от резистори във веригата на отрицателната обратна връзка на ОУ,
превключвани от аналогови ключове
(Gain Switches) за промяна на G. Управлението на ключовете, т. е. задаването на различни стойности на
G, се осъществява чрез SPI интерфейс, а самият PGA може да се
свързва към 8 източника чрез мултиплексора MUX. Блокът POR спира
работата на PGA при захранващо
напрежение под определена стойност.
Често в документацията за коефициента на усилване G се използва
„мерната единица“ V/V, а грешката
в него (DC Gain Error) gE се дължи на
толерансите на резисторите и
съпротивленията на затворените
аналогови ключове. Горната гранична честота BW се определя на ниво
-3dB, както при класическите усилватели, и в повечето случаи е обратнопропорционална на G. Някои производители вместо нея дават GBW =
G x BW.
Съвременните PGA обикновено са
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Таблица 4. Програмируеми усилватели.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Â è ä (ó ï ð à â ëå í è å )

G ( g E ,% ) [ V o ,m V ]

V S,V (IQ,m A ) [R I,M W]

B W ,M H z ( V I N ,V )
[ E n I ,m V p - p ]

0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, +2,7¸+10,5 (2,1); [0,00125- 11-0,11 (0,04710); [7,4]
100 (0,4); [30]
0,01]
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 32
2 MCP6S28 Microchip Technology
Í å è í â å ð ò è ð à ù (S P I )
+
2
,
5
¸
+
5,5 (1); [107]
2-12;[3,2] (-0,3¸VS-0,3)
(±0,1); [100]
4
3 LMP8100A Texas Instruments Íåèíâåðòèðàù (ñåðèåí âõîä) 1, 2, 3, 16 (0,015); [50] +2,7¸+5,5 (5,3); [>10 ] 33-95; [3,8] (-0,2¸VS-0,2)
1 LTC6911H-1

Linear Technology

È í â å ð ò è ð à ù , ä â î å í (3 -P I )

4

M A X 9939

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

Äèôåð. èçõîä (SPI)

5

A D 8557

A n a lo g D e v ic e s

6

IS L 2 8 6 3 3

I n t e r s il

Èçìåðâàòåëåí (3-PI)

1-1000 (0,05); [10]

7

PGA281

Texas Instruments

Èçìåðâàòåëåí (5-PI)

0,125-128 (0,03); [40]

Източник: Lineal Technology

Èçìåðâàòåëåí (ñåðèåí âõîä) 28-1300 (1,6max); [55]

Фиг. 5.

с входно и изходно напрежение, достигащи близко до захранването.
Специфични параметри, които не са
дадени в табл. 4, са свързани с управлението, например логическите
нива на управляващите сигнали и
работата на интерфейса. Особеност на PGA от ред 7 на табл. 4 са
отделните захранващи напрежения
на първото стъпало (дадените в
таблицата) и на второто стъпало
(+2,7 V ÷ +5,5 V).
Свързването на PGA е просто,
което се вижда от фиг. 5, отнасяща
се за двойния усилвател в ред 1 на
табл. 4 – трите разреда на двоичното число постъпват на входове G0G2, като при 000 се получава минималната стойност на G, а 111 е за
максималната стойност.

42

0,2-157 (0,05); [25]

+ 2 ,9 ¸ + 5 ,5 (3 ,4 )

2 ,2

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5 (1 ,8 )
2 / G (0 ,6 -3 ,8 )
+2,5¸+5,5 è ±1,25¸±2,75 2,3/G (-0,1¸V -0,1) [0,4]
S
(2,9); [104]
+10¸+36 è ±5¸±18; (3,15)
6 / G [0 ,4 2 ]

Индустриални приложения. Найхарактерните са в системи за събиране на данни, за обработка на сигнали от сензори, управление на електродвигатели, за реализация на специализирани сумиращи усилватели
(Scaling Amplifier). Нарастват приложенията на PGA като блокове на посложни ИС, пример за каквато е
AD8283 на Analog Devices с 6 еднакви канала, всеки с малошумящ усилвател, PGA и филтър. Чрез мултиплексор техните изходни напрежения
се подават на 12-разреден АЦП в
изхода.

Мощни операционни
усилватели
Този вид ОУ (Power Operational
Amplifier) POA са предназначени за
осигуряване на значителна електрическа мощност РOUT = VOUTIOUT върху
свързания в изхода им товар. Няма
точно определение над каква РOUT
един ОУ представлява РОА, но може
да се приеме стойността 100 mW.
Висока РOUT може да се постигне чрез
голям изходен ток IOUT при изходно
напрежение VOUT от същия порядък,
както при класическите ОУ, при което понякога се ползва наименованието ОУ с голям изходен ток (HighCurrent Operational Amplifier). Втората
възможност е високо VOUT и неголям
изходен ток - високоволтови ОУ

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

-40¸+125 (3x3x0,86)
-40¸+85 (10x4x1,55)
-40¸+125 (8,74x4x1,57)
-40¸+125
(3 ,0 5 x 3 ,0 5 x 0 ,9 5 )
-40¸+125 (4x4x0,98)
-40¸+125 (5x4,4x1,1)
-40¸+105 (5,1x4,5x1,05)

(High-Voltage Operational Amplifier), а
третата - големи стойности на
двете изходни величини. За приложенията на РОА са важни границите, в
които е VOUT. При ползването на
каталожни данни трябва да се има
предвид, че често IOUT е максималният импулсен ток, а не постоянният
изходен ток – например стойността му в ред 2 на табл.5 е за импулси
с продължителност 3 ms и коефициент на запълване 0,1.
Логично върху РОА се разсейва под
формата на топлина значителна
мощност (Power Dissipation) PD. Оттук произтича използването на метални корпуси, монтирането им
върху радиатори и прилагането на
допълнителни мерки за охлаждане. За
осигуряване на последното с минимални средства някои РОА (напр.
даденият в ред 1 на табл. 5) могат
да работят до температура на кристала 200°С. Като допълнение на
GBW се използва горната гранична
честота за максимална мощност
(Power Bandwidth) PB, при която РОА
все още осигурява максималната
POUT върху товара. Тя зависи от честотата f на изходното напрежение
и затова в документацията обикновено има графики PB(f). За избягване
на самовъзбуждане свързаният в изхода капацитет не трябва да надхвърля CLmax.
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CREE XlampXB-H - íîâà
ãåíåðàöèÿ ñâåòîäèîäè ñ
âèñîê îïòè÷åí êîíòðîëåí
ôàêòîð (OCF)

Ñ åôåêòèâíîñò îò 175 lm/W ïðè òåìïåðàòóðà
25°C, áëàãîäàðåíèå íà ìàëêèòå ñè ðàçìåðè äàâàò
íîâè âúçìîæíîñòè çà LED îñâåòèòåëíè ðåøåíèÿ.
l Xlamp XB-H ìîæå äà ïðåäîñòàâè ñâåòëèíåí ïîòîê
äî 499 lm ïðè ìîùíîñò îò 5W è òåìïåðàòóðà 85°C.
l Ñúâìåñòèì å ñ ïîâå÷åòî îïòè÷íè ñèñòåìè çà CREE XP ñåðèèòå.
l Èçïîëçâàíåòî íà XH-B ïîäîáðÿâà õàðàêòåðèñòèêèòå íà ñúùåñòâóâàùèòå îñâåòèòåëíè ñâåòîäèäíè ñèñòåìè êàòî íàìàëÿâà òÿõíàòà öåíà
è ðàçìåðè, êàêòî è ïðåäîñòàâÿ âúçìîæíîñòè çà íîâè ðåøåíèÿ, êîèòî
íå ñà áèëè âúçìîæíè äî òîçè ìîìåíò.
l XB-H èìà ñúïîñòàâèì LM-80 òåñò ñ òîçè íà XP-G2.
l Ñâåòîäèîäèòå ñ âèñîê îïòè÷åí êîíòðîëåí ôàêòîð äàâàò âúçìîæíîñò çà ïî-åôåêòèâíî èçïîëçâàíå íà ñâåòëèííèÿ ïîòîê.
Õàðàêòåðèñòèêè:
Ìàêñèìàëåí òîê â ïðàâà ïîñîêà  Ifmax
1500 mA
Íàïðåæåíèå â ïðàâà ïîñîêà ïðè IF=700mA, V@85°C
2.9V@700 mA
Úãúë íà èçëú÷âàíå
110°
Òåìïåðàòóðíî ñúïðîòèâëåíèå ïðåõîä-êîðïóñ, °C/W
4 °C/W
Reflow Solderable
Yes
Åëåêòðè÷åñêè íåóòðàëåí òåðìîïàä
No
Ñâåòëèíåí ïîòîê ïðè 700mA, 85 °C
220 lm (@3000K/CRI80)
240 lm (@4000K/CRI80)
260 lm (@5000K/CRI70)
l

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CREE
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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Таблица 5. Мощни операционни усилватели.
A oL,dB (R ID ,G W)
[ C M R R ,d B ]

G B W ,M H z ( P B ,k H z )
[S R ,V /ms]

APEX Microtechnology
APEX Microtechnology

V S ,V ; (IQ ,m A ); [IO U T ,A ];
{P D ,W }

±50 (25) [±15]; {125}
±3¸±100 (30) [80]; {400}

110 (200) [100]
100 (100) [100]

4 (2 0 ) [4 ]
3 (9 0 ) [5 0 ]

LT1210

Linear Technology

±5¸±15 (35); [2]

71 (10); [62]

70 [900]

M A X 9650
LA 6500
L2720W

M a x im I n t e g r a t e d
O N S e m ic o n d u c t o r
ST Microelectronics

+ 6 ¸ + 2 0 (3 ,5 ); [1 ,3 ]
±15; (6) [1]; {20}
+4¸+28 è ±2¸±14 (10); [1]

0 [8 0 ]
100 [80]
8 0 [8 4 ]

3 5 [4 0 ]
[0,15]
1 ,2 [2 ]

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
2

PA12A
PA52

3
4
5
6

Източник: Lineal Technology

¹

Фиг. 6.

Реализацията на усилватели с
желан G чрез РОА се извършва чрез
външни резистори по същия начин,
както при ОУ, пример за което е
драйверът за линия с усукана двойка
на фиг. 6.
Индустриални приложения. Сред
характерните приложения на РОА с
голям IOUT са управление на електродвигатели, задвижване на клапани и
изпълнителни механизми, програмируеми мощни захранвания и температурни регулатори. Усилвателите
за IOUT до около 2 А и голям GBW се
използват за осигуряване на входните сигнали на комуникационни линии,
във видеоусилватели и измервателни прибори. Специфично е използването на РОА с подобни параметри
(напр. даденият в ред 4 на табл. 5)
за осигуряване на работата на LCD
и реализация на източници на напрежение.

44

V O U T ,V ( I S C ,A ) [ C L m a x ,n F ]

± V S -6 [1 ,5 ]
-VS+12¸+VS-14
± 3 ï ð è V S = ± 5 V ± 1 1 ,5
ïðè VS=±15V [10]
0,05¸+VS-14
±13V
0 ,5 ¸ + V S -1

Усилватели
с галванично
разделяне

Наименованието (Isolation Amplifier, Galvanic Isolation Amplifier) GIA подсказва
предназначението им - за
галванично разделяне на нисковолтовите схеми и прибори в техния изход от наличното високо напрежение на
свързаните във входа. Съществуват и случаи, изискващи предпазване в обратна
посока. Изолиращото действие на GIA е свързано със специфичния параметър максимално допустимо напрежение вход-изход (Max
Isolation Voltage Input to Output) VIS. При
ползването на каталожна информация
трябва да се има предвид, че понякога се дават поотделно постоянното
напрежение и върховата стойност на
променливото, от една страна, и
средноквадратичната стойност
(rms) на последното, от друга. Многобройни са приложенията на подаване
на входа на GIA на къси високоволтови импулси, които индуцират напрежение в изхода. За оценка на това
влияние се използва параметърът нечувствителност към синфазни преходни процеси (Common-Mode Transient
Immunity) CMTI. Той е максималната
стръмност на фронтовете на импулсно напрежение между масите на входа и изхода, при което създаденото
изходно напрежение все още не пречи

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

-40¸+125 [TO-3, 8 èçâîäà]
-55¸+125 [JEDEC MO-127, 12 èçâ.]
-40¸+85 [TO-220]
-40¸+125 (3,1x3,1x0,75)
-20¸+75 (10,4x8,8x4,5)
-40¸+125 (10,5x7,6x2,65)

на работата на GIA. Освен него се
използва еквивалентният параметър
Common-Mode Rejection (CMR), който
е отношението на входното и изходното напрежение. Особеност на GIА
е отделното постояннотоково захранване на входната и изходната
част, поради което техните напрежения и консумиран ток се дават
поотделно - в табл. 6 е прието индекс „1“ да е за входа, а „2“ - за изхода.
Три са основните начини за реализация на галваничната изолация, като
първият и най-стар е чрез използване на трансформатор (GIA от ред 1
на табл. 6). Необходим е и друг
трансформатор за прехвърляне (чрез
съответните преобразувания) на
постоянното напрежение на изходния блок за захранване на входния
блок. Вторият начин е връзка входизход чрез инфрачервен оптрон, който се вижда от възприетото означение на структурата на този вид
GIA на фиг. 7а (корпусът е на усилвателя от ред 2 на табл. 6). Вижда се
и обикновено използваният диференциален изход на GIA. Предимство е
липсата на влияние на външни магнитни полета, а недостатък - нелинейният характер на фотодиода в
оптрона, който води до нелинейни
изкривявания в изходното напрежение и ограничаване на максималната
стойност на входното напрежение.
Третият начин е капацитивна връзка
вход-изход, която не притежава недостатъците на предните два начи-
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Таблица 6. Усилватели с галванично разделяне.

1
2
3
4

Ì î ä åë
(è ç î ë à ö è ÿ )

A D 202K
(ò ð à í ñ ô î ð ì .)
ACPL-C78A
(î ï ò ð î í )
PS8551L4
(î ï ò ð î í )
AMC1200B
(ê à ï à ö è ò å ò )

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

G ; (g E ,% ) [V IS , m V ]
{V IN , V }

B W,M H z (R ID ,M W)
[R o,kW]

V OUT,V (C M TI,kV /ms)
[ C M R ,d B ]

V D D 1 ,V ; ( V D D 2 ,V ) [ I D D 1 ,m A ]
{ I D D 2 ,m A }

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

A n a lo g D e v ic e s

1-100 (0,5); [±2]

5 (106); [3]

±5 [130]

15 (5)

-40¸+85 (52,8x17,8x8,5)

Avago Technologies

8 ; (1 ) [1 ,4 ]; {± 0 ,2 }

100; (0,5) [0,015]

0 ,5 ¸ + V D D 2 + 0 ,5

4,5¸5,5; (4,5¸5,5) [11]; {13}

-4 0 ¸ + 8 5 (6 ,9 3 x 5 ,8 9 x 3 ,2 )

R enesas

8 ; (3 ) [5 r m s ]; {± 0 ,2 }

100; (0,32) [0,015]

(2 5 )

4,5¸5,5; (4,5¸5,5) [16]; {10}

-4 0 ¸ + 8 5 (9 ,2 5 x 6 ,5 x 3 ,7 )

8 ; (0 ,0 5 ) [4 ,2 5 ]; {0 ,2 5 }

100; (0,028)
[0 ,0 0 2 5 ]

(15)

4 ,5 ¸ 5 ,5 ; (2 ,7 ¸ 5 ,5 ) [5 ,4 ]; {4 ,4 }

-40¸+105
(9 ,5 5 x 6 ,6 7 x 3 ,3 5 )

Texas Instruments

Източник: Avago Technologies

на. Пример е GIA от ред 4 на табл. 6
със символично означение на структурата му на фиг. 7б.
Индустриални приложения. Основните включват управление на електродвигатели, честотни конвертори, непрекъсваеми захранвания, високоволтови измервателни усилватели и др.

Усилватели с
предавателен импеданс
Те имат много ниско входно съпротивление, с което рязко се намалява
влиянието на входните паразитни
капацитети и, съответно, може да
се увеличи горната гранична честота. Това съпротивление определя
като входна величина тока IIN и вместо G се използва параметърът предавателен импеданс (Transimpedance)
ZT = VOUT/IIN с измерение на съпротивление или често използваното V/A.
Това определя английското наименование Transimpedance Amplifier (TIA).
Характерен пример е ADN2880 на
Analog Devices със ZT = 4400 Ω и
VOUTmax = 260 mVp-p, което обуславя
максимален IIN = 260 mV/4400 Ω = 59
mAp-p. Обикновено TIA се използват
в комуникационни оптични приемници, като на входа им се свързва инф-

а

рачервен светодиод и неговият ток,
пропорционален на амплитудата на
постъпващите светлинни импулси,
представлява IIN. Споменатият TIA
обработва импулси със скорост до
3,2 Gbps, но има усилватели със скорост повече от един порядък по-висока – например, ASNT6121 на Adsantec работи до 43 Gbps.

Усилватели за измерване
на ток
Принципът на измерване е
свързване във веригата на тока I на
нискоомен резистор RSENSE и подаване на полученото върху него напрежение VSENSE = RSENSE x I на входа на
усилвател с изходно напрежение VOUT

Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

ERSA

TOTECH

ÑÅËÅÊÒÈÂÍÀ ÑÏÎÉÊÀ ÂÚËÍÀ
ëåñíî è èíòóèòèâíî óïðàâëåíèå
áúðçî îáñëóæâàíå
ïðîñëåäèìîñò íà ïðîöåñèòå
åëåêòðîìàãíèòíà ïîìïà çà
ðåãóëèðàíå íèâîòî íà ïðèïîÿ
áåç çàãóáè îò øëàêà
ìèíèìàëíè ïðîèçâîäñòâåíè
ðàçõîäè
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Фиг. 7

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
innovation, quality, customer support

Източник: Texas Instruments

¹

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
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= G x RSENSE x I. Първата схема на
свързване (фиг. 8а) е със замасен
RSENSE (Low-Side Current Sensing) и има
предимствата на усилвател с несиметричен вход и малко негово синфазно напрежение, поради което за
реализация могат да се използват
произволни прецизни ОУ (вкл. с напрежение до захранването) и измервателни усилватели. Приложенията са
сравнително ограничени поради основния недостатък на превръщане на
обикновено замасения товар L в незамасен, което може значително да
усложни конструкцията.
Схемата с незамасен товар (фиг.
8б), известна като High-Side Current
Sensing, не притежава този недо-

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu

VISCOM

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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Таблица 7. Усилватели за измерване на ток.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V S ,V ; (IQ ,m A ) [G ]; {g E ,% }

V F S ,m V ( V o H ,m V ) [ V o L ,m V ]

1
2
3
4

AD8217
ISL28006-100
LTC6102HVH
TSC1031

A n a lo g D e v ic e s
I n t e r s il
Linear Technology
ST Microelectronics

4 ,5 -8 0 (0 ,8 m a x ) [2 0 ]; {0 ,1 }
2,7-28 (0,05) [100]; {0,7}
5-100 (0,42max)
2 ,7 -5 ,5 (0 ,3 ) [5 0 ]; {4 }

250 (10) [10]
2 0 0 m in (3 9 ) [3 0 ]
2 0 0 0 (3 0 0 0 ï ð è V S = 5 V )
(8 5 ) [8 0 ]

а

Фиг. 8

б

статък и използването на усилвател с диференциален вход (наричан
понякога Difference Amplifier) не се
счита за сериозно усложнение, независимо че в немалко приложения той
трябва да допуска твърде голямо
синфазно напрежение. По-често използваните английски термини са
Current Sense Amplifier (CSA), Current
Shunt Amplifier и Current Shunt

46

B W,kH z (S R ,V /ms)
[ t S ,m s ]

5 0 0 (1 )
110 (0,76) [15]
140 [1]
700 (0,6) [6]

Monitor. Стойността на G може да
е фиксирана от вградени резистори
или да се задава чрез външни, като
относителната грешка gE на G е в
сила само за първия случай. При ползването на CSA трябва да се взима
предвид максималното им входно
напрежение (Full-Scale Sense Voltage,
Differential Input Voltage Range) VFS и
максималното изходно напрежение
VOUTmax = VS - VoH - VoL, където V oH и
VoL са стойностите съответно на
Vo към захранващото напрежение и
маса. По-малкото от напреженията
V FS и V OUTmax /G се означава с
VSENSEmax и чрез него се избира RSENSE
≤ VSENSEmax/Imax при даден максимален измерван ток Imax. Например CSA
от ред 2 на табл. 7 при VS = 5 V има
VSENSEmax = 49 mV, а при VS > 20 V то
е 200 mV. При тези пресмятания
трябва да се внимава, тъй като VoH
обикновено зависи от VS, а VoL не
винаги се дава в документацията.
Максималната възможна честота
на измервания ток е BW, а параметрите SR и tS показват промените
на изходното напрежение при даден
импулс на тока.
Все по-често изходното напрежение на CSA не се ползва непосредствено, а се превръща в цифров вид,
поради което вече съществуват
системи за измерване на ток, представляващи ИС с CSA, АЦП и някой

R OUT,W (C M R R ,dB )
[I O U T , m A ]; {I S C , m A }

2 (100)
6,5 (115) {4,8}
[1 m in ]
(105) {26}

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

-40¸+125 (3,2x3,2x0,95)
-40¸+125 (2,9x1,6x1,14)
-40¸+125 (3x3x0,86)
-40¸+125 (4,5x3,1x1,05)

от разпространените интерфейси.
Типичен пример е ЕМС1704 на
Microchip Technology за измерване на
ток с относителна грешка 1%, която съдържа 15b АЦП и работи с интерфейсите SMBus 2.0 и I2 C за извеждане на данните и адресиране.
Тя има VFS = 80 mV и може допълнително да измерва външна температура чрез свързан диод или биполярен транзистор. Схемата работи с
VS = 3-24 V, има IQ = 0,61 mA и работен температурен обхват -40 ÷
+85 °С. Типично приложение е измерването на тока и температурата
на постояннотокови захранвания с
включване на вентилатор за охлаждане. Друг пример е МАХ34409 на
Maxim Integrated Products за едновременно измерване на четири тока,
всеки с RSENSE = 10 mV/Imax. Използва се 8b АЦП, а захранващото напрежение и ток са 2,7 - 3,6 V и 0,83
mA при същия температурен обхват.
Индустриални приложения. Характерните приложения включват управление на постояннотокови електродвигатели, контрол на захранващите блокове на комуникационни
системи, реализация на прецизни
мощни източници на ток, контрол на
акумулаторни батерии, фотоволтаични системи, интелигентни енергийни мрежи и др.
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интервю

Правилно проектираните
LED осветителни системи
се изплащат в рамките на
2 години
инж. Иван Димов, управител на Бегели България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми инж. Димов, в каква
посока се развиват технологиите в областта на осветлението за индустриални помещения?

Посоката е към инсталация на високоефективни енергоспестяващи
осветителни тела. Доста от директорите на промишлените предприятия започнаха да се замислят за намаляване на разходите си за електрическа енергия. А тези разходи при
промишлените и складовите помещения могат да достигнат до 30% от
общите разходи. Те започнаха да разбират и че осветлението е много
важна предпоставка за добрата и
успешна работа на едно предприятие.
И това важи както за обикновените
шивашки цехове, така и за заводите
с високоефективни производства.
Могат ли просто да се заменят стандартите осветителни тела с луминесцентни
тръби с LED тръби и ефектът
на светене да е същият?

Да, физически може, но това не е
професионално решение. Начинът на
светене на луминесцентните тръби
и LED тръбите не е един и същ. Рефлекторът на луминесцентните осветителни тела не е подходящ за начина на светене на LED тръбите. В
по-голямата си част предлаганите
на пазара LED тръби имат много понисък светлинен поток от декларирания си такъв. Затова сериозните
фирми производители не използват
проста замяна на луминесцентните
тръби с LED тръби, а разработват
нови LED осветителни тела, където
рефлекторите са специално изработени за начина на светене на LED, а
самите LED модули наистина са много, много качествени.
Как бихте коментирали твърдението, че използването на
осветителни тела, базирани на
LED е скъпо като първоначална
инвестиция?

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Твърдението, че LED осветителните тела са скъпи като инвестиция, беше вярно до преди 2 – 3 години. Тогава цените на LED осветителните тела бяха пет-шест и повече
пъти по-скъпи от луминесцентните
осветителни тела. Светлинният им
поток не позволяваше замяната на
луминесцентното осветително
тяло с LED осветително тяло едно
към едно. Средният светлинен поток
на тогавашните LED осветителни
тела беше около 70 – 80 LM/W. Докато сега на пазара се предлагат
качествени LED осветителни тела,
които са около два до три пъти поскъпи от луминесцентните осветителни тела. Средният светлинен
поток на LED осветителните тела,
предлагани от сериозните фирми,
достига до 110-120 LM/W. Съвременните LED осветителни тела светят
дори с 20 – 30% повече от съответните им луминесцентни аналози, а
консумацията на електрическа енергия на LED осветителните тела е
около 45% по-ниска. Много важно
предимство на LED осветителните
тела е, че те работят без почти да
изменят интензитета си в много
широк температурен диапазон. Докато при температури от –20 градуса луминесцентните осветителни
тела и камбаните с натриеви и металхалогенни лампи ще работят
само с около 10% от своя интензитет. Когато съответните производствени и складови помещения са
правилно проектирани, LED осветителните тела могат да се изплатят
в рамките на 2 години. Например
моделите BS100 LED 40 и BS100 LED
60 на BEGHELLI заменят напълно луминесцентни осветителни тела 2 X
36 W и 2 X 58 W, а са само два пъти
по-скъпи. Моят съвет към клиентите е да избират качествени доставчици, за да могат да закупят наистина качествени LED осветителни
тела.
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Ефективно ли е използването
на LED осветителни тела за
големи помещения? За какви
височини бихте препоръчали
залагането на LED осветителни тела?

Както вече споменах, качествените LED осветителни тела могат да
заменят едно към едно Т8 и T5 луминесцентни осветителни тела. Това
означава, че при правилно проектиране на помещенията те могат да
бъдат инсталирани на височини до
10 метра. При това цените на LED
осветителните тела няма да бъдат
драстично по-високи. За разлика от
консумацията на електрическа енергия, която наистина ще бъде драстично по-ниска. Т. е. LED осветителните тела могат да се изплатят в
разумни срокове само от намалената консумация на електрическа
енергия. За по-големи височини, където се използват камбани с металхалогенни или натриеви лампи 250
и 400 W или мощните Т5 луминесцентни осветителни тела 4 X 80
W, за съжаление, LED осветителните тела са много скъпи, а консумацията им на електрическа енергия е
почти равна на консумацията на
камбаните или на мощните T5 осветителни тела.
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Разнообразие разклонителни кутии
и разпределителни модули от SCAME
Фирма Ехнатон, официален дистрибутор на водещия италиански производител на системи и компоненти за електрически инсталации SCAME, представя на българския пазар сериите разклонителни кутии
SCABOX, CUBIK и ALUBOX с подобрени технически характеристики и висока издръжливост на агресивни
условия, което ги прави подходящи за външен монтаж
и разнообразни сградни и индустриални приложения.

Серия SCABOX
Клемни кутии IP44-IP55-IP56
Разклонителни кутии, изработени от удароустойчива самогасяща се пластмаса, без халогени. Устойчиви на UV лъчи, минерални масла и основи. Предназначени са за монтаж на клеми, релета, таймери и
други елементи.
Варианти с гладки
стени или с монтирани мембрани
за кабелни входове. Предлагат се с прозрачен или плътен капак. Максимална работна температура: 60°C.

•С външно покритие от сива епоксидна смола;
•Болтове от неръждаема стомана за закрепване на
капака;
•Самонарезни поцинковани стоманени винтове за
заземяване на корпуса и капака;
•Възможност за вграждане на монтажна плоча вътре в кутията;
•Стандартна работна температура от -20°С до
+60°С;
•Като аксесоар се предлагат и съответните монтажни плочи.

DOMINO Series
Разпределителни табла IP40-IP66
Водо -и прахо защитени табла от термоустойчива пластмаса за модулна апаратура, външен монтаж
или вграждане. Устойчиви на UV лъчи. Компактни и
гъвкави разпределителните модули, осигуряващи ви-

Серия CUBIK
Клемни кутии IP55
Разклонителни кутии с подобрени технически характеристики в сравнение със серията SCABOX. Устойчиви на UV
лъчи и тествани
за негоримост
при късо съединение до 650°С или
до 960°С. Последните се отличават с червена основа и бял капак.
Подобрения:
•Капакът е свързан към основата с гъвкава връзка;
•Отварянето на капака се извършва чрез завъртане на пластмасовите винтове само на четвърт
оборот;
•Нов модел мембранни входове за повече размери кабели;
•Елипсовидни отвори на дъното на кутията за полесно фиксиране към повърхността.

Серия ALUBOX
Алуминиеви клемни кутии IP66
Влагозащитени алуминиеви разклонителни кутии,
подходящи за приложения в агресивна към процесите
среда. UV защитени, устойчиви на разредени киселини, с лимитирана устойчивост
на концентрирани киселини.
Силно устойчиви на механични влияния и тежки работни
условия при индустриални и
външни инсталации. Не са подходящи за приложение в среди с
висока соленост на въздуха.
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сока степен на защита. Отговарят на широк спектър от изисквания за инсталация в нормални и специални условия.
•Тествани за негоримост при късо съединение до
650°С.
•Максимална работна температура: +60°С

Серия BLOCK
Разпределителни модули IP66
Панелите от серията BLOCK са с изключително
компактна структура и са подходящи за захранване на ограничен брой
малки устройства. Изработени от
термоустойчива пластмаса, панелите притежават гъвкавостта на таблата от серията DOMINO и сходни
области на приложение. Портативни
версии, окабелени фабрично, могат да
бъдат използвани в изграждането на
външни инсталации и строителни
площадки, при условие че са в съответствие със стандарта EN 60439-4.
•Тествани за негоримост при късо
съединение до 650°С.
•Максимална работна температура: +60°С.
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Хармоници в
електроенергийните
мрежи
Част 2. Влияние върху електрическите уредби и консуматорите,
нормативна база, методи за оразмеряване на ел. съоръженията.

В

първата част на статията,
публикувана в брой 1/2014 на сп.
Инженеринг ревю бяха разгледани
основните източници на хармонични
изкривявания и влиянието им върху
напрежението на мрежата. Тук
продължаваме с влиянието им върху
разпределителните уредби и консуматорите, както и с методите за
предотвратяване на вредното
въздействие на хармониците, като
специално ще се спрем на оразмеряването на електрическите съоръжения

Влияние на
изкривяванията върху
електроразпределителните
уредби и консуматорите
Ефектите на захранване с изкри-
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вено напрежение могат да се обобщят като:
l Директно влияние във вид на електромагнитни смущения и разстройване работата на някои електронни
устройства и релейни защити.
l Термични въздействия от различен
характер върху тоководещи части,
кондензатори, трансформатори и
електрически машини.
l Механично въздействие във вид на
шум и вибрации в трансформатори,
реактори и въртящи се машини.
Директно влияние
Електромагнитните смущения
могат да се предадат по два начина:
l чрез директно индуциране на напрежения с високи честоти в телекомуникационни линии и линии за
пренос на данни, положени в близост
до силовите кабели.

l в инсталации тип TN-C протичащите големи токове в PEN проводника, причина за които са хармониците кратни на 3, както е изяснено
по-нататък, създават значителни падове на напрежение в него. По този
начин масите на устройства, занулени в различни точки, имат различни потенциали и това е предпоставка за възникване на смущения по линиите, по които тези устройства
си обменят сигнали. Освен това, в
сградните конструкции, свързани в
системата за изравняване на потенциалите, също протичат токове,
които, от своя страна, индуцират
електромагнитни смущения в телекомуникационни линии и линии за
пренос на данни.
Изкривяванията във формата на
напрежението могат директно да
разстроят работата на електронни
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прибори и релейни защити, които
използват синхронизация с мрежовото напрежение.
Термични въздействия на хармониците - причини за поява
Наличието на хармоници води до
прегряване по няколко различни начина, които се наслагват с различна
тежест в различни елементи на дадена електрическа система.
Намаляване фактора на мощността. Въпреки че в практиката двете
понятия най-често се употребяват
като синоними, при несинусоидални
системи факторът на мощността
не е равен на cosϕ. Факторът на
мощността всъщност е отношението на активната съставка на основния хармоник към пълния ток. Затова за нелинеен товар, консумиращ
или генериращ нелинеен ток, пълният фактор на мощността ще бъде
винаги по-малък от cosϕ:
PF = (cosϕ)/√(1+THDI2)
Претоварване на неутралата в
монофазни инсталации. Както беше
споменато, хармониците с номер,
кратен на 3, образуват системи с
нулева последователност и те се
генерират само от монофазни източници на хармоници. Докато при
една балансирана инсталация, в която товарите са равномерно разпределени между фазите, първи и останалите, некратни на 3 хармоници се
уравновесяват взаимно в неутралата, кратните на 3 хармоници се наслагват и токът в неутралата на
всеки хармоник, кратен на 3, е с
трикратна амплитуда в сравнение
със същите токове, протичащи във
всяка от фазите. Така например, ако
в една инсталация протичат токове на първи хармоник (100%) и на
трети хармоник с относителна амплитуда от 75%, ефективната стойност на тока във фазовия проводник
ще бъде √(1+0.752) = 1,25 пъти поголяма от тази на основния хармоник. В същото време токът в неутралата ще бъде 3 x 0,75 = 2,25 пъти
амплитудата на основния хармоник.
Увеличаване на загубите в магнитните вериги. Токовете с висока честота увеличават загубите от вихрови токове в магнитопроводите на
трансформатори и въртящи се машини.
Увеличаване на диелектричните
загуби. Диелектричните загуби зависят от квадрата на ефективната
стойност на тока, респ. от хармониците.
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Увеличаване загубите в проводниците. Дължи се на увеличаване на
активното съпротивление в резултат на скин ефекта при високи честоти.
Ефект на хармониците върху
различните елементи на електроразпределителните уредби
Тоководещи части. Основният
ефект произтича от увеличеното
натоварване по ток. В инсталациите с еднофазни източници на хармоници е налице още по-голямо натоварване на неутралата. При екранирани
кабели с екран, заземен от двете
страни, или положени в метална
тръба, заземена от двете страни, в
екрана се индуцират токове, които
допълнително увеличават нагряването и респективно намаляват токопреносната способност на кабела.
Известен ефект за допълнително
нагряване и намаляване на токопреносната способност имат и увеличените диелектрични загуби в изолацията на кабелите.
Трансформатори и въртящи се
машини. При тях се наслагват претоварването по ток и увеличените
загуби в магнитните вериги и намотките. Резултатът е чувствително прегряване.
Кондензатори. При кондензаторите основният ефект се дължи на
повишените диелектрични загуби.
Ефектът е прегряване и в крайна
сметка риск от пробив. Риск от
пробив в резултат на превишено
напрежение съществува, ако възникнат описаните по-горе условия за
резонанс.

Нормативна
уредба
За България граничните стойности на процента на общите изкривявания и на най-важните хармонични
съставки на напрежението в електроразпределителните мрежи са регламентирани от документа „Показатели за качество на електроснабдяването“ на ДКЕВР както следва:
За мрежи средно напрежение: 95%
от средната ефективна стойност
на всяка една от хармоничните
съставящи на напрежението за 10
мин. за всеки период от една седмица трябва да бъде: U3 ±5%, U5 ±6%,
U7 ±5%, U11 ±3.5%, U13 ±3%; общо
изкривяване ±8%
За мрежи ниско напрежение: 95%
от средната ефективна стойност
на всяка една от хармоничните

съставящи на напрежението за 10
мин. за всеки период от една седмица трябва да бъде: U3 ±5%, U5 ±6%,
U7 ±5%, U11 ±3.5%, U13 ±3%; общо
изкривяване ±8%
Нормално същите изисквания се
предявяват към промишлените потребители и производители на електроенергия в договорите им с електроразпределителните дружества.
Тези стойности в общи линии
съвпадат с изискванията на европейските стандарти БДС EN 50160 и
IEC 61000-2-2 за системи от Клас 2
- Обществени и промишлени електроснабдителни мрежи. Освен тях в
стандарт IEC 61000-2-2 се специфицират и граници за Клас 1 - чувствителни системи и устройства (пониски граници) и Клас 3 - големи единични нелинейни товари (по-високи
граници). Този стандарт също така
дава граници за всички номера хармоници от 2 до 13, включително
четните.

Методи за
предотвратяване на
вредното влияние на
хармониците
Предотвратяването на вредното
влияние може да се постигне по три
начина:
l Като се използват устройства,
консумиращи (генериращи) ток с
нисък процент на хармонични изкривявания.
l Като се избират компоненти на
електрическите уредби, оразмерени
да понесат негативните ефекти от
наличието на хармоници. В това число влизат и мерките против възникване на паралелен резонанс.
l Като се намаляват хармониците
посредством инсталиране на специални за целта пасивни и активни
филтри.
Изборът на стратегия и конкретно решение зависи много силно от
поставената цел: дали е нужно да се
доведат стойностите на THD на
напрежението на входа на уредбата
до стойностите, заложени в договора с електроразпределителното дружество, или да се предпазят собствената електроразпределителна
уредба и консуматори.
В много случаи не е възможно да
се направи точна оценка по време на
фазата на проектиране, да не говорим за случаите, в които характерът на товарите е претърпял
изменение в течение на времето.
Затова в много случаи, когато са
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налице проблеми, дължащи се на наличие на хармоници, е
добре да се направят измервания и на тяхна база да се
търси най-подходящото решение. На пазара са налични
както стационарни, така и преносими анализатори и регистратори.
От изброените по-горе групи методи за справяне с
проблемите с хармониците, първата група - избор на
устройства с ниска степен на изкривяване, изглежда найрадикалното решение. Такива са устройства, изградени
на принципа на широчинноимпулсната модулация и/или
снабдени с вътрешни филтри за хармоници. Често обаче
тяхната цена е неоправдано висока, а когато се изграждат нови инсталации, които ще захранват голям брой
относително малки нелинейни консуматори (търговски
сгради и офиси, а във все по-голяма степен и жилищни
сгради,) често не е възможно да се предвиди какъв точно
тип консуматори ще се използват.

Оразмеряване на електрически
съоръжения с оглед въздействие
на хармониците
Оразмеряване на кабелни линии
При избора на кабели следва да се взема предвид пълният фактор на мощността, отчитащ наличието на хармоници: PF = (cosϕ)/√(1+THDI2)
Както беше показано в първата част на статията
(вж. списание Инженеринг ревю 1/2014), неутралният
проводник на трифазна система, от която се захранват
еднофазни консуматори, генериращи хармоници, може да
има товар, по-голям от този на фазните проводници.
Такива линии например могат да бъдат дълги трифазни

линии, захранващи осветители с флуоресцентни лампи
без филтри за хармоници, или трифазна линия, захранваща разпределително табло с еднофазни излази за компютри и друга офис техника.
В такива случаи трябва да се направи проверка на
сечението на неутралния проводник, като се съберат
токът на небаланс между трите фази и сумата от
токовете в трите фази на хармоничните съставки,
кратни на 3.
Препоръчително е и да се използват четириполюсни
прекъсвачи със защита и на неутралния проводник.
Оразмеряване на трансформатори
Трансформаторите са чувствителни към токовете
на хармониците, тъй като през тях протичат всички
хармоници на тока, генерирани от долустоящите устройства, упражнявайки едновременно различни ефекти,
всичките резултиращи в прегряване:
l Увеличаване на загубите от блуждаещи токове в намотките, пропорционални на квадрата на тока и на квадрата на честотата (основна причина за претоварване
на трансформаторите от хармоници).
l Увеличаване на загубите в активното съпротивление
на намотките в резултат на протичащия по-голям ток,
увеличаване на самото активно съпротивление от скинефекта при високи честоти.
l Увеличаване на загубите в магнитопроводите.
Претоварването на трансформаторите се отчита
посредством т. нар. К-фактор. Има различни определения за К-фактор, като определенията, използвани в Европа и тези в САЩ, са принципно различни.
Европейските стандарти БДС EN 50464-3 и БДС EN
50541-2, съответно за маслени и за сухи трифазни трансформатори, дават следната формула:
n=N

K = [1+(e/(1+e))(I1/I)2 Σ(nq(In/I1) 2)]0,5 ,
n+2

където:
e е отношението между загубите в намоткитe при
синусоидален ток с честота 50 Hz и загубите при постоянен ток със същата ефективна стойност. Ако не е
налично като каталожна стойност, може да се приеме
равно на 0.1;
I1 е ефективната стойност на тока на първи хармоник,
а In – тези на висшите хармоници;
n e номер на хармоника;
q е константа, зависеща от конструкцията на намотките. Ако не е налична като каталожна стойност, може
да се приеме 1,7 за трансформатори с намотки от проводник с кръгло или правоъгълно сечение и 1,5 за трансформатори с намотка ниско напрежение от фолио.
Изчисленият по този начин К-фактор приема стойности между 1 и 2. Максималната продължителна мощност, до която може да се товари един трансформатор, подложен на несинусоидални токове, се намалява,
като номиналната му мощност се раздели на К-фактора. Дефакто се получава преоразмеряване, тъй като за
дадена работна мощност трябва да се избере трансформатор с по-голяма номинална такава.
Съгласно американските стандарти, К-факторът се
изчислява като:
h=h max

K=

Σ Ih2 h2,
h=1
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където h e номер на хармоника; Ih е
ефективната стойност на тока на
всеки пореден хармоник в относителни единици (разделен на номиналния ток на трансформатора).
Така изчислен, коефициентът приема стойност от 1 за чисто синусоидален ток до няколко десетки
при голямо съдържание на хармоници. Този коефициент може да се използва за редуциране на максималната продължителна мощност, до
която може да се товари един
трансформатор, подложен на несинусоидални токове, по подобен начин, както в EN стандарта. За целта, вместо директно преизчисляване, производителите предлагат
съответната зависимост на мощността от К-фактора. Освен това
обаче на пазара в САЩ се предлагат
т. нар. „K-rated“ трансформатори, в
чиято конструкция са взети мерки
за намаляване влиянието на хармониците както в намотките, така и
в магнитопроводите, и също с подобрено охлаждане. В резултат, при
избор на „K-rated“ трансформатор
вместо на нормален трансформатор с по-висока мощност, се получава икономия както от по-ниската
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първоначална цена, така и от пониските загуби в процеса на експлоатация. Има 7 класа „K-rated“ трансформатори, конструирани за натоварване с K-фактор, съответно до
4, 9, 13, 20, 30, 40 и 50.
Оразмеряване на генератори
Влиянието на несинусоидалните
токове, произвеждани от нелинейните товари на един генератор, е
подобно на това при трансформаторите. Влиянието на хармониците
може да не се отчита при избор на
генератор, ако общите нелинейни
изкривявания на тока са до 20% и
съдържанието на всеки хармоник е
до 5%. В противен случай изборът
трябва да става съгласно методика на производителя на генератора.
Оразмеряване на двигатели
Претоварването на електродвигател от хармоници е рядък случай,
до който може да се стигне при
много големи изкривявания на захранващото напрежение. И в този
случай е необходимо да се избере
двигател, предвиден от производителя за работа със съответното
ниво на нелинийни изкривявания на
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напрежението, или просто по-мощен двигател.
Избор и оразмеряване на кондензаторни батерии за компенсация
на реактивната мощност
Съдържанието на хармоници в
тока, протичащ през кондензаторите, е пропорционално на съдържанието им в напрежението на шините,
към които е свързана батерията.
Номиналната мощност на кондензаторите следва да бъде избрана с
отчитането на пълния ток, протичащ през тях. В случай че се очаква
наличие на хармоници в напрежението, но нивото им не може да бъде
определено, коефициент на сигурност от порядъка на 1,3 е приемливо решение.
Важно е при избор на кондензаторна батерия да се вземат мерки за
избягване на явлението паралелен
резонанс, разгледано в първата част
на статията. Тъй като явлението
възниква при числено равенство на
импедансите на кондензатора и на
системата (вж. фиг. 5 на стр. 52 в
бр. 1/2014 на сп. Инженеринг ревю),
понякога е достатъчно да бъде променено мястото на присъединяване-
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Фиг. 1. Заместваща схема на уредба с кондензаторна батерия с антирезонансен реактор:

а - паралелна
комбинация

б - паралелнопоследователна
комбинация

то на кондензаторната батерия към
системата така, че импедансът на
системата, гледан от точката на
присъединяване, да се промени достатъчно. Този метод обаче първо не
винаги е осъществим и второ, не
винаги е сигурен, защото често импедансът на системата не може да
бъде точно оценен или пък може да
варира в доста широки граници в
зависимост от включените трансформатори, захранващи източници и
т. н. Затова намаляване на зависимостта на честотата на паралелния резонанс от импеданса на системата се постига, като последователно на кондензатора се постави
т. нар. антирезонансен дросел
(detuning).
В този случай заместващата схема от цитираната фиг. 5 в първата
част на материала добива вида, показан тук на фиг. 1a.
Резонансната честота, която е
равна на 1/√(L система x C) в случая без
дросел, сега става ω0=1/√[(Lсистема
+ Lа.р.)xC], където Lа.р. е индуктивността на антирезонансния дросел.
Тъй като импедансът на дросела е
доста по-голям от този на системата, първо, стойността на резонансната честота намалява значително и второ, тази стойност
става много по-слабо зависима от
импеданса на системата и неговите флуктуации.
Същевременно, при честота
ωLC.=1/√(Lа.р x C) се получава последователен резонанс в клона от веригата с последователно свързани
кондензатор и дросел, като импе-
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дансът на този клон става много
малък, равен само на активното
съпротивление на дросела. Както
може да се види от формулите, ωLC
> ω0 , като колкото е по-мощна системата (по-малка Lсистема ), толкова
повече двете стойности се доближават. Зависимостта на общия
импеданс на заместващата схема
от честотата е показана на фиг. 1б.
Пунктирната линия изобразява импеданса на системата с отчитане
и на активното съпротивление на
товара, какъвто би бил без LC-групата.
Антирезонансният реактор се избира така, че честотата на последователния резонанс ωLC да бъде помалка от честотите на хармоничните съставки, генерирани от товара. По този начин се изключва
възможността от възникване на
резонанс. Когато в уредбата се използва високочестотно пренасяне
на релейни команди и данни по електропроводните линии, трябва също
така честотата на последователния резонанс да не бъде близка до работните честоти на честотните
генератори, за да не се претоварват те.
При избор на кондензаторна батерия с антирезонансен дросел трябва
също да е установено със сигурност,
че към уредбата няма присъединени
други кондензаторни батерии, които биха променили резонансните
характеристики.
Статията продължава в следващия брой
на сп. Инженеринг ревю
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Мобилни
HMI устройства
Съвременни възможности за отдалечено наблюдение и контрол на
SCADA системи

И

нтерфейсите "човек-машина"
значително са се променили от дните, когато на операторите се налагаше да наблюдават конкретен екран за мониторинг на машина или
процес. В наши дни HMI/SCADA приложенията не просто осъществяват
мониторинг и съдействат на контролното оборудване и процеси, но
осигуряват и огромни информационни възможности по посока машинните операции и съоръженията. HMI
системите постепенно еволюират
в усъвършенствани SCADA решения,
които осигуряват ключови данни на
операторите, инженерите и мениджърите на предприятията от всяка
точка по всяко време.
Възможността за бърз отдалечен
достъп от множество различни
точки прави производството много
по-ефективно и гъвкаво, независимо
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дали става въпрос за проверка на
ефективността на цялостното оборудване или незабавна реакция при
задействана аларма за спешно събитие. През годините различни технически подобрения са добавяли нова
функционалност към отдалечения
достъп по посока оптимизиране на
операциите. С еволюцията на SCADA
системите от прости локални HMI
интерфейси в усъвършенствани мултифункционални решения, възниква
нуждата от преминаването им към
отворени стандарти и мрежови протоколи за комуникация с разнообразни системи и оборудване. Това отваря възможност за голям набор от
устройства да се свързват отдалечено със SCADA системите и да получават достъп до информация от
всяка точка.
Водещи началото си от 80-те
години на XX век, SCADA системите
постепенно навлизат от областта

на патентования хардуер в персоналните компютри, главно Windows-базираните. Това разкрива много
възможности по отношение на графиката, известителните инструменти и решенията за контрол на
процесите и цялостните съоръжения.
Много са предимствата, които PCбазираните SCADA системи са осигурили на локалните потребители по
отношение на разходите и производителността. Често обаче се забравя как преходът към PC-базирани системи е направил възможно пренасянето на SCADA информация и отдалечения достъп. Първите интерфейси от типа „човек-машина“ са проектирани единствено с цел да осъществяват взаимодействие с локалните оператори, а не с други системи
или отдалечени потребители. С интегрирането на SCADA системите
в други непатентни контролни системи, те започват да използват
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Microsoft стандарти за по-лесно
свързване. Така SCADA информацията може да бъде сваляна лесно в
програми като Microsoft Word и Excel
– способи за представяне на данни,
по-близки на широката публика.
Като естествен плюс отдалеченият достъп се осъществява много
по-лесно при PC-базираните Windows
SCADA системи, особено в сравнение
с по-старите SCADA решения, базирани на патентен хардуер и софтуерни операционни системи. Въвеждането на мрежови стандарти и нарастването на SCADA архитектурите
с отворен код, позволяват до различни типове SCADA-базирана информация да получават достъп все по-голям брой отдалечени приспособления.
PC-базираните SCADA системи отварят възможности за лаптопи, мобилни телефони и други отдалечени
устройства, които дават на операторите и мениджърите достъп до
информация от всяка точка и позволяват на съоръженията да работят
с оптимална ефективност.
Последните подобрения във функционалността на SCADA системите
са свързани с включването на повече
бизнес данни, които са от особена
важност за мениджърите и ръководителите на производствените
съоръжения.

Възможности за
отдалечен достъп до
производствените
операции
Начините, по които HMI и SCADA
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системите осигуряват отдалечен
достъп на потребителите, могат да
бъдат: HMI сървър към браузър;
SCADA сървър към браузър; SCADA
сървър към приложение за мобилен
телефон; SCADA сървър към thin client;
облак-базиран SCADA сървър към множество точки.
На базисно ниво монтираните на
панел HMI системи с вградени уеб
сървърни възможности са в състояние да осигуряват ограничен отдалечен достъп посредством уеб браузър. Този достъп обикновено е еднопосочен, позволявайки на потребителите в отдалечени локации да
виждат желаната информация, но не
и да правят промени. Следващото
ниво на достъп отново е от тип
„сървър към браузър“, но този път
посредством локален SCADA софтуер, обикновено работещ на компютър, инсталиран към машината
или процеса. Въпреки че отдалеченият достъп все още се осъществява
чрез браузър, в повечето случаи той
е много по-функционален от системите на базисно HMI ниво, позволявайки на потребителите да виждат
по-големи обеми информация в поголямо разнообразие от формати.
„SCADA сървър към браузър“ методът обикновено осигурява двупосочен достъп, позволявайки отдалечена настройка и корекции. Много
SCADA софтуерни пакети позволяват и достъп от типа „сървър към
мобилно приложение“. Подобно на
„SCADA сървър към браузър“ метода,
и тук отдалечените потребители

имат напълно функционален двупосочен достъп. Достъпът чрез мобилно
приложение осигурява и други предимства – по-лесно и бързо зареждане на отдалеченото приложение, както и по-бърза реакция към и от
SCADA системата.
Съвременните SCADA системи
могат да осигуряват и отдалечен
достъп тип „сървър към thin client“,
позволявайки всякакви типове компютърни или сходни устройства
отдалечено да наблюдават и контролират основната SCADA система.
Този тип достъп обикновено е виртуално идентичен с достъпа към
локалната SCADA система, който
осигурява пълна функционалност,
макар и с по-високи разходи в сравнение с достъпа чрез браузър или мобилно приложение. Облак-базираните
SCADA сървъри могат да осигурят
множество методи за отдалечен
достъп с много ниски разходи и са
идеално решение за множество приложения.

Браузъри срещу
приложения
Оператори, инженери и мениджъри трябва да следят все повече процеси на повече места в съвременните производства. Това налага нуждата от достъп до SCADA системата от мобилни устройства. В
отговор на тези потребности, доставчиците на SCADA системи проектират своите продукти, така че
да осигурят по-широк спектър от
методи за отдалечен достъп. Така
оторизираните потребители могат да получат дистанционен
достъп до необходимите данни чрез
различни устройства, включително
компютри, Ipad-и, таблети и смартфони. Отдалеченият достъп до
SCADA системи чрез мобилни устройства се постига обикновено чрез
уеб браузър или приложение. Има
дебат кой метод осигурява по-добър
достъп, но и в двата случая той
трябва да бъде оптимизиран за екраните на мобилните устройства,
които са по-малки в сравнение с
компютърните.
Необходимо е данните да бъдат
изобразявани в коректен формат и
размер, за да се виждат добре на
мобилните екрани. В този смисъл
прекалено многото графична информация би забавила зареждането и
свалянето, а често води и до допълнително таксуване от мобилните
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оператори. Недобре оразмерената
текстова и графична информация
изисква прекалено много скролване
надолу по приложението, което отново затруднява възприемането при
отдалечен достъп. Мобилните приложения се проектират специално за
възпроизвеждане на информация на
смартфони и други малки преносими устройства, така че при тях екраните обикновено са оразмерени
коректно. Особено внимание трябва да бъде отделяно на тези детайли при проектирането на браузърбазирани системи за отдалечен
достъп от SCADA сървъри, тъй
като информацията трябва да бъде
възпроизведена във формат, съобразен с хардуерните ограничения на
платформата.
Тъй като програмните езици, използвани за iPhone и Android-базирани мобилни устройства, са различни,
приложенията и браузър-базираните
решения обикновено трябва да
бъдат писани от доставчиците на
SCADA системи отделно за всяко
устройство. Това означава, че на
потребителите често им се налага
да чакат с месеци нужното приложение за смартфон да бъде разработено или обновено. Много SCADA доставчици вече разработват приложения за отдалечен достъп под HTML5,
като се възползват от предимствата на този отворен стандарт, за
да разработят множество уеб инструменти и приложения, подходящи за
различни типове мобилни устройства.
Т. нар. thin clients обикновено елиминират тези проблеми, тъй като
представляват PC или сходно устройство с голям екран и съпътстващ
хардуер. При тях обаче са по-големи
разходите за внедряване, които
включват цената на самия хардуер,
както и такса за достъп до мрежата. В допълнение, някои SCADA доставчици таксуват допълнително за
софтуерен лиценз на всеки „thin client“
поотделно, докато същевременно
предлагат виртуално неограничен
достъп за браузърни и мобилни приложения на символична цена или
напълно безплатно.

От мрежата към облакбазираните решения
Една от последните новости в
областта на отдалечения достъп е
хостването на SCADA системите в
облак-базирана среда. Това позволява
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на потребителите значително да
намалят разходите си и да постигнат по-голяма надеждност. Методът същевременно осигурява отдалечен достъп до данни от голямо
разнообразие хардуерни платформи
в широк набор мрежи – от кабелни
до клетъчни. В допълнение към елиминиране на разходите и проблемите, свързани с хардуерния слой на IT
инфраструктурата, облак-базираните SCADA решения дават на потребителите достъп до нужните данни
посредством преносими устройства, като смартфони и таблети,
както и чрез SMS-и и имейл.
Облачните услуги се прилагат в
SCADA приложенията по два начина:
SCADA приложението работи на
място, директно свързано с контролната мрежа и доставя информация
към облака, където тя може да бъде
съхранявана и обработвана;
SCADA приложението работи
вътре в облака и е отдалечено
свързано с контролната мрежа.
Повечето облак-базирани SCADA
системи използват първия метод.
Функциите, свързани с автоматизация на SCADA приложението, са изцяло изолирани в контролната мрежа, без интерфейс към облака.
SCADA системата в този случай е
свързана към услуга в облака, която
осигурява визуализация, отчети и
достъп на отдалечени потребители. Такива приложения обикновено се
внедряват посредством публични
облачни инфраструктури. При облакбазираните SCADA решения целият
капацитет за изчисления, съхранение и архивиране, който се изисква
за отдалечен достъп, се осигурява
от сървърите на доставчиците на
облачни услуги. Това превръща всеки потребител в отдалечен, като
не се изискват допълнителни усилия
от страна на крайните потребители, след като се установи връзка
между локалната SCADA система и
облака. Това съществено редуцира и
времето, необходимо за внедряване
– от седмици или месеци до няколко
дни или часа.
С премахването на IT слоя от инфраструктурата на съоръженията,
всички обновявания, мерки за сигурност и пачове се разпространяват
в системата мигновено, без да е
необходимо въвеждане на данни от
крайния потребител. Подобрява се и
достъпността на системата за потребителите, тъй като доставчи-

ците на облачни услуги обикновено
предлагат множество опции за
свързаност, докато традиционните
SCADA среди зависят от един-единствен интернет доставчик.
Облак-базираните услуги са свързани и с някои предизвикателства по
отношение на сигурността, тъй
като данните в облака обикновено
се съхраняват в споделена среда.
Потребителите трябва да се осланят на опита на своя доставчик на
облачни услуги и предлаганите от
него мерки за сигурност, но да са
наясно, че могат да поемат пълен
контрол върху информацията и данните си, ако доставчикът не действа според техните очаквания.
Надеждните доставчици на облачни
услуги са наясно със съвременните
предизвикателства по отношение
на сигурността и разполагат с цели
отдели, които разучават актуалните опасности и прилагат необходимите предпазни мерки. Има причини
да се смята, че съществуващите
интернет регулации по отношение
на собствеността върху данни ще
бъдат разширени, за да обхващат и
потребителите на облачни услуги.
Все повече производители се
възползват от възможностите за
отдалечен достъп, които SCADA
системите им предлагат – от отдалечено събиране на информация
посредством мрежови протоколи,
даващи възможност повече оторизирани потребители да получават
достъп до SCADA системата от
смартфона си, до преместване на IT
инфраструктурата в облак.
В повечето случаи отдалеченият
достъп предлага разширена гъвкавост, подобрена цялостна ефективност и занижени експлоатационни
разходи. По-малко на брой оператори
са необходими в такива съоръжения,
а мениджърите им могат да вземат
по-информирани решения за подобряване на производителността. На служителите не им се налага да пътуват до отдалечени локации, за да съберат необходимите данни. Въпреки
тези предимства, не всички производители се чувстват готови да преминат към облак-базирани SCADA решения. Много от тях обаче се възползват от усъвършенстваните SCADA
системи, които бележат началото на
нова ера във възможностите за
достъп – от всяка точка, по всяко
време и посредством широк набор от
платформи.
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Glyd Ring® D от Trelleborg Sealing Solutions:
устойчиво и надеждно решение при високи работни налягания и
температури
Trelleborg Sealing Solutions е един
от водещите глобални проектанти, производители и доставчици
на прецизни решения за уплътняване. Продуктите на Трелеборг се
използват в редица технологични
области и индустрии, включително космическия сектор, промишлеността и автомобилостроенето.
Водещите позиции на групата се
основават на ключови полимерни
технологии, включващи фирмено
разработени еластомери, политетрафлуор-етилени (PTFE) и полиуретани (PU), и детайлно познаване и прилагане на ноу-хау.

Компанията разработва висококачествени решения по отношение на материали за уплътняване,
поемане на вибрациите и защита
в производствени среди, изискващи
голямо натоварване. В рамките на
фирменото портфолио на Трелеборг намират място някои от
най-утвърдените марки решения
за уплътнение, заедно с голям брой
собствени патентовани продукти
и материали като Turcon ,
Zurcon, Orkot, Isolast, Stepseal
и Wills Rings.
Уплътненията на Trelleborg
Sealing Solutions са основен избор,
когато става въпрос за хидравлика. Хидравличните системи се уплътняват посредством комплексен набор от уплътнения с високи
уплътнителни свойства. Новият
D-образен уплътняващ пръстен
Glyd Ring от Zurcon на Трелеборг
осигурява перфектна комбинация
от високоефективно уплътняване
и дълъг експлоатационен живот,
чрез оптимизирано контактно налягане и свеждане до минимум на
топлината, генерирана от триене. За тази цел Glyd Ring има ино-
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вативен дизайн, който осигурява
адекватна защита от фрикционни
въздействия. D-образният профил
на уплътнението включва две специални вдлъбнатини, в които се задържа маслен филм за смазване на
уплътнението в контакт с работната повърхност.
Новият модел D-образен уплътняващ пръстен на Трелеборг е изработен от разновидността на
патентования полиуретанов материал Zurcon - Z13. Z13 е разработен специално за приложения,
включващи високи налягания до 500
bar / 7,250 psi от двете страни на
уплътнението и температури до
+120 °C / +248 °F. Zurcon е богата гама от висококачествени полимери, проектирани за специфични приложения на уплътняване.
Материалът съществува под формата на широк диапазон от съединения с различни добавки и разнообразна твърдост, които оптимизират добрата работа на уплътнителите и тяхната съвместимост с вечно нарастващия асортимент от работни флуиди.

Glyd Ring D осигурява дълъг експлоатационен цикъл и надеждност, дори и при тежки условия.
Предлагайки превъзходни механични и еластични свойства, уплътнението не губи от своята гъвкавост при продължителна употреба и може да се използва в цилиндри с по-ниско качество на обработка на работната повърхност.
"Съвременните по-мощни хидравлични приложения се отличават с много по-високи работни налягания и температури. Новият
полиуретанов материал Zurcon
13, използван в производството на

Glyd Ring D, е специално разработен, за да се справи с тази комбинация от фактори. Ето защо новият модел D-образно уплътнение
Glyd Ring е устойчиво и надеждно
решение за уплътнение на хидравлични системи с високо налягане и
значително показване на работната температура. Glyd Ring D от
Zurcon осигурява дълъг експлоатационен живот, дори при тежки
работни условия", разяснява Бил
Бишъп, Мениджър на отдел Ротационни сегменти за САЩ на
Trelleborg Sealing Solutions.

Основните индустриални приложения на новия D-образен уплътняващ пръстен Glyd Ring  от
Zurcon Z13 включват строителни
машини, земекопно оборудване, мобилни кранове, мотокари и всякакви други решения, включващи мобилна хидравлика. Уплътнението
предлага отлична издръжливост
на натоварвания и добри фрикционни свойства. То е съвместимо с
хидравлични, минерални и синтетични флуиди, както и с флуиди на
водна основа. С твърдост от 60 по
скалата Шор Д, Glyd Ring предлага изключителна устойчивост на
износване, отлични свойства при
екструзия и висока резистентност на хидролиза.

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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Измерване разхода
на газ
Т

очното измерване на количеството газ, преминал през дадено
напречно сечение на газопровода за
определено време, е от изключителна важност за газовата индустрия. До голяма степен ръстът
на пазара на разходомери се дължи
именно на ръста в енергетиката
и производството на нефт и газ.
Традиционно използвани конструкции в тези области са диференциалните и турбинните разходомери, които обаче все повече се конкурират с ултразвуковите и кориолисовите разходомери. Сред характеристиките на съвременните разходомери са тяхната повисока точност и по-лесното им
интегриране с комуникационни
протоколи като HART, Foundation
Fieldbus and Profibus. От своя
страна, традиционно използваните решения изостават по отношение на развитието на технологиите, постигана точност на измерване и интегриране на новостите при комуникационните
протоколи. Често използването
им е свързано и с по-високи изисквания по отношение на поддръжката.
При избора на конкретен метод
на измерване е необходимо да се
анализират редица фактори, сред
които: необходима точност на измерване; очаквана продължителност на живот на измервателното устройство; диапазон на измерване; температура; експлоа-
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тационни изисквания; наличност
на захранваща енергия, ако е необходима; какво преминава през газопровода - газ или течност; първоначални разходи; наличие на резервни части; възприемане от потребителите на газ; предпазване от
кражба и вандализъм.

Съвременни решения за
измерване на газ
Сред съвременните конструкции разходомери са кориолисовите
и ултразвуковите.
Към момента кориолисовите
разходомери са сред най-бързо развиващите се и завземат по-големи
пазарни позиции. Принципно кориолисовите разходомери са масови
разходомери, тъй като измерват
директно теглото на работния
флуид. Все по-широкото им използване се дължи на изключително
високата им точност, надеждност и ниски изисквания по отношение на поддръжката.
Измерването на разхода при ултразвуковите разходомери се основава на съществуващата функционална зависимост между скоростта на разпространение на ултразвуковите вълни в подвижни среди и скоростта на движение на
флуида. Те са широко използвани
при измерване разхода на течности, но в последните години се използват все повече и при измерване разхода на газ. Сред предимствата им са високата точност
на измерване, голямото бързодействие, отсъствието на подвижни

части в конструкцията, което
повишава здравината на прибора
и опростява поддръжката му.
Като едно от най-големите им
предимства се посочва и възможността за монтаж без да е необходимо нарушаване на целостта
на тръбопровода. Използването на
външно монтирани сензори осигурява висока гъвкавост при инсталиране, независимо от точното
местоположение на разходомера в
инсталацията.
За измерване на обемния разход
на газове се използват и вихрови
разходомери. Те се характеризират с опростена конструкция на
измервателната тръба и лесна
поддръжка. Работата им се основава на появата на вихри при поставяне на препятствие със заоблена форма напречно на посоката
на движение на флуида. Вихровите
разходомери са сравнително точни и надеждни уреди за измерване.

Традиционно използвани
решения
Към момента, от традиционно
използваните методи за измерване, широко използвани в практиката са обемният метод и методът, основан на принципа на
изместване. При обемния метод се
определя еквивалентния обем на
газ в измерителен съд при базово
налягане и температура.
Методът, основан на принципа
на изместване (бутало), е усъвършенстван обемен начин на измерване с устройства, които имат
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Фиг. 1. Диафрагмен разходомер

една или няколко подвижни камери или диафрагми,
които последователно се напълват и изпразват, когато през тях преминава газ.

Диафрагмени разходомери
Принципът на работа на диафрагмен разходомер
може да се илюстрира с цилиндър и бутало (фиг. 1).
При движение на буталото от положение А до В
през входящия клапан влиза газ, който заема пространството, освободено от буталото. При обратното движение на буталото газът се изпуска през
изходящия клапан. Обемът на газа е равен на обема,
които освобождава буталото при движение от положение А до В. Когато той е известен, обемът на газа
лесно може да се определи чрез броя на движенията
на буталото. Необходимо е да се отчитат още температурата и налягането в цилиндъра.
Диафрагмените разходомери обикновено се състоят от четири измервателни камери, разделени от
синтетични диафрагми. Камерите се пълнят и изпразват периодично, като движението на диафрагмите се предава на зъбно колело с колянов вал. Валът
задвижва клапите, контролиращи газовия дебит.
Въртенето на зъбното колело се предава на магнитен куплунг или салник към измервателното устройство.
Корекцията по температура се предава чрез биметален елемент, монтиран на коляновия вал, така
че както промяната на движението на диафрагмата, така и измереният дебит се коригират от температурата.
Разходомерите могат да бъдат както еднощуцерни (коаксиални), така и двущуцерни версии. Корпусът
им може да бъде стоманен (заварен модел) или алуминиев (резбови модел). В измервателното устройство
диафрагмите се движат без напрежения и механични
спирания. Това осигурява едновременно ниско натоварване и безшумна работа. Устойчивите синтетични диафрагми притежават изпитана постоянна форма. За изработката на разходомерите се използват
висококачествени материали и компоненти, както и
системи за контрол на клапите като например Ксистема. К-системата синхронизира действието на
клапите с протичането на потока газ през измервателните камери, постига минимални сечения на клапите и изключително висока точност на измерване.

Ротационни разходомери
Методът, основан на принципа на изместване, се
използва и при ротационните разходомери, които са
конструирани на съвсем различен механичен принцип.
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то на този тип разходомер, а на
фиг. 3 - кривата на точността.

Мокри разходомери
Мокрите разходомери са подходящи за измерване на много малки
количества газ, като се постига
сравнително голяма точност. Използват се предимно за лабораторни измервания. Измерителната
камера представлява барабан с
четири прегради, които не достигат до центъра. Барабанът е поставен в корпус, който е пълен с
вода до нивото на вътрешните
ръбове на преградите. Когато
газът преминава през разходомера, малки количества от него се
затварят между камерите, образувани над водната повърхност и
преградите. Точността на измерване на този тип разходомери е
2,8.10-6 m3.

Фиг. 2. Схема на ротационен разходомер

Фиг. 3. Крива
на точността
на ротационен
разходомер

Турбинни разходомери

Фиг. 4. Криви
на точносттa
на турбинен
разходомер

Той включва два еднакви по размер
метални ротора (импелера), които
се въртят тангенциално един
спрямо друг върху отделни оси.
Газът, преминаващ през ротационния разходомер, завърта роторите, които затварят фиксиран
обем газ с корпуса. Обемът на преминалия през разходомера газ се
измерва чрез индикатор, поставен
на оста на ротора.
Ротационните разходомери са
обемни измервателни уреди за газова среда. Те отчитат протичащия обем газ в работни условия и
допускат използването на електронни коректори на обем. Чрез отвеждащ канал падът на налягане-
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то между входа и изхода на разходомера се увеличава. Това създава
въртящ момент върху работните
колела, свързани прецизно и синхронизирано помежду си. Завъртането им става диаметрално и
противоположно, без контакт на
метал с метал между колелата и
корпуса. По време на този процес
между колелата и корпуса се оформят периодично пълнещи се и изпразващи се измервателни камери.
Въртенето на колелата, т. е.
броят на пълненето на камерите,
се редуцират от многостепенен
редуктор и се предават на 8-цифров брояч чрез магнитен куплунг.
На фиг. 2 е показано действие-

Турбинният разходомер използва енергията на газовия поток за
задвижване на турбинен ротор.
Обемът на преминалия през турбината газ се регистрира от броячен механизъм. Обикновено кривата на точността се снема за всеки турбинен разходомер. Същите
подлежат на периодическа проверка и калибриране. Почти винаги е
необходимо да се монтират филтри с оглед осигуряване на продължителна безаварийна работа и
повишена точност.
Газовият поток върти турбинното колело със скорост, пропорционална на обема на преминаващия газ. Турбинното колело е монтирано на ос със сачмени лагери,
като оборотите му се намаляват
чрез многостепенен предавателен
механизъм и се подават на 8-цифров брояч. Стандартно разходомерите са оборудвани и с нискочестотни датчици за мониторинг.
На фиг. 4 могат да се проследят
кривите на точността.
При монтажа пред разходомера
обикновено се предвиждат филтър
за газ и прав участък ≥2dN. При
монтаж след регулатор на налягане: прав участък ≥10d N ≥10DN. За
по-къси разстояния се монтира
успокоител на потока.
Основно предимство на тези
разходомери е сравнително ниската им цена. Като основен недо-
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Фиг. 6. Монтаж на диференциален разходомер

Фиг. 5. Схема на диференциален разходомер

статък често се посочва наличието на движещи части, поради което и една от основните насоки в
развитието им е свързана с подобряване на надеждността на движещите се части и оттам на разходомера като цяло.

Разходомери с променлив пад на
налягането
Методите, основани на измерване на диференциалната разлика в наляганията, определят разхода на
газ въз основа на добре известни физични принципи.
Диференциалното налягане се създава от дроселно устройство, монтирано на тръбата. То може да бъде
също разликата между кинетичното (скоростно) и
статичното налягане, както при тръбата на Пито.
Съществува директна връзка между количеството на газа и загубите на налягане от дроселното устройство. Вследствие на създаденото местно съпротивление се създава разлика в наляганията, преди и
след дроселното устройство, която се регистрира непрекъснато.
Най-често като дроселно устройство се използва
концентрична бленда, изработена от тънка пластина от неръждаема стомана с калибриран кръгъл
отвор, който се центрира посредством фланци или
други устройства към прав тръбен участък. На фиг.
5 са илюстрирани изменението на статичното налягане и начинът за измерване на диференциалната
разлика при разходомер с бленда.
Предимствата на този тип разходомери са тяхната точност, лесен монтаж и поддръжка, голям диапазон на измерване и сравнително ниска стойност.
Обикновено се използват два начина за измерване
на диференциалната разлика:
l непосредствено на фланците, с които се монтира
блендата;
l на определено разстояние върху тръбата преди и
след нея (фиг. 6).
Един разходомер с бленда се състои от две устройства: първично и вторично.
Първичното устройство обикновено се състои от:
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измерителна тръба - част от специална тръба с
определена дължина, през която преминава газът;
фланци, които позиционират диафрагмата перпендикулярно и концентрично на газовия поток; бленда изпълнява се от неръждаема стомана с дебелина около 5 mm и определени размери, която ограничава протичането на газа и е източник на диференциалното
налягане; импулсни накрайници - прецизно разположени отвори в тръбата или фланците, през които се
измерва налягането; стабилизиращ елемент - монтира се преди диафрагмата и има за цел да намали завихрянето на потока.
Вторичното устройство е диференциален манометър, който е свързан посредством импулсни тръби
с първичното устройство.
Диференциалните разходомери могат да се използват за измерване на масовия разход на газ.

Грешки при измерването
Често измерването на разхода на газ служи само
като база за контрол. Общо правило е, че по-точно-
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то измерване обезпечава по-точен
контрол. В много случаи обаче контролът може да бъде задоволителен, ако грешките остават постоянни.
Съществуват постоянни и променливи грешки. Към постоянните грешки се включват: неточна
информация за диаметъра на блендата; повърхност на блендата
(вдлъбната или изпъкнала); острота на ръбовете на блендата; дебелина на ръбовете на блендата; ексцентричност на отвора на блендата по отношение на тръбата;
неточна информация за диаметъра на тръбата; по-голям жлеб
между тръбата и блендата; поголяма грапавина на тръбата.
Като променливи се определят
грешки като: неравномерен поток
на газа, предизвикан от недостатъчна дължина на измерителната тръба или променлив диаметър; неправилно разположение
на импулсните тръби; прогресивно наслояване на твърди частици
(седименти) в участъка преди
блендата; пулсиращ поток; неправилна работа със спирателните
устройства; натрупване на течност в дъното на хоризонталната
част; течност в импулсните
тръби или тялото на разходомера;
промяна на условията от тези, използвани при изчисляване на константата на блендата; неточно
нулиране на разходомера; неравномерна характеристика на калибриране на разходомера; корозия или
отлагания в разходомера; емулги-
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ране на живак с течности; замърсяване на живака; изтичане на газ
около блендата; ненивелиран разходомер (живачен тип) и др.

Изисквания към монтажа
на разходомерите
Основно изискване към разходомерите е те да отговарят на изискванията на БДС 10806, 10807 и
10809.
В зависимост от възприетата
схема, разходомери се предвиждат
на сградното газопроводно отклонение и на отклоненията за отделните жилища. Допуска се разходомерите да се разполагат в сухи
подземни помещения на сградите,
измазани с негорима мазилка с
обем не по-малък от 3 m3 и осигурена естествена вентилация. Найблизкият газов уред се монтира на
разстояние най-малко 1 m от разходомера. Допуска се това разстояние да се намали до 0,5 m, когато
разходомерът е защитен с негорима преграда с граница на пожароустойчивост 1 h. Когато разходомерите се предвиждат на външна
стена, стълбище или помещение за
общо ползване, същите се монтират в негорима ниша (с размери
дълбочина 300 mm и ширина 700
mm), кабина или шкаф със заключващи се врати и естествена вентилация, като не се допуска преминаване през тях на други газопроводи или други тръби. Вентилацията може да се осигyри чрез
процеп с ширина 5 mm под вратичката или вентилационна тръба с

минимално сечение 100 cm2, насочена към добре вентилирано помещение или навън. Когато газът е потежък от въздуха, вентилационната тръба не бива се насочва към
подземно помещение, дори когато
то се вентилира добре. Не се допуска разполагане на разходомери в
жилищни помещения, санитарни
възли, гаражи и помещения, в които се предвиждат електрически
съоръжения с номинално напрежение над 400 V, както и в помещения с категория пожарна опасност
А и Б.
Групов монтаж на разходомери
с общ номинален дебит до 60 m3/h
се допуска, когато помещението е
с общо предназначение, а разходомерите са разположени в заключващи се шкафове. Пред разходомера задължително се предвижда
спирателна арматура.
Допуска се при обществени консуматори с газомери за дебит над
6 m3/h с разрешение на експлоатационното предприятие да се предвиди обходна (байпасна) връзка със
спирателна арматура.
При избора на конкретна конструкция разходомер е необходимо
предварително да са известни:
максималният часов разход на газ;
продължителност на върховото
потребление; минималният часов
разход; необходимото и налично
налягане в точката на измерване;
допустимо изменение на налягането. По този начин би са гарантирало избирането на подходящия за
целта разходомер.
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Химично
пречистване
на отпадни води
П

ротичането на много от
производствените процеси в различни отрасли от промишлеността е свързано с генерирането на
големи количества отпадни води,
съдържащи различни химични
замърсители. Необходимостта от
прилагане на методи за тяхното
предварително пречистване е
свързана преди всичко с негативното въздействие на тези води
върху околната среда. Те могат да
бъдат токсични и да имат дългосрочни последствия.
Химичното пречистване е предпочитан метод в случаите, в които отделянето на примесите е
възможно само в резултат на химически реакции между примесите
и реагенти. Съответно, отстраняване на химичните замърсите-
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ли от отпадните води е на база
химични реакции, при протичането на които замърсяващите вещества се превръщат в неразтворими във вода съединения и се отделят като твърда или течна фаза,
разрушават се до безвредни продукти или се превръщат в безвредни слабодисоцииращи се съединения. В практиката за химично
пречистване на промишлени отпадни води се използват процеси
като неутрализация, окисление,
като групата на окислителните
методи включва и електрохимичната обработка и други.

Неутрализация на
отпадните води
Процесът на неутрализация се
препоръчва за химично пречистване на отпадни води, които имат
киселинен или алкален характер и
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не са замърсени с други компоненти, като целта е да се получи вода
с неутрален характер. Използват
се няколко подхода: взаимна неутрализация на отпадни води с киселинен и алкален характер; неутрализация с прибавянето на локални
реагенти, напълно разтворими във
вода или частично разтворими в
нея като киселинни разтвори, негасена вар, гасена вар, натриев
карбонат, натриев хидроксид,
амоняк; филтриране през неутрализиращи материали като вар,
варовик, доломит, магнезиев карбонат и други.
Неутрализацията посредством
смесването на води с киселинен
характер с такива с алкален се
счита за един от най-лесно приложимите и икономически изгодни
методи за неутрализация. Този
метод намира широко приложение

71

ВиК
в химическата промишленост. Благодарение на различията по отношение на формиране и отвеждане на
тези води се използват регулиращи и усредняващи устройства, с помощта на които отпадните води
равномерно се отвеждат в канализационната система и се осигурява оптимално използване на киселините и основите, съдържащи се в тях. Необходимо условие е отпадните води да не съдържат токсични или
взривоопасни вещества.
Когато отпадните води са само с киселинен или
само алкален характер, се прибягва към реагентни
методи за неутрализация. Изборът на конкретен
реагент е в зависимост от концентрацията на замърсяващи вещества и от характера на получените
продукти след неутрализацията. Например за неутрализация на минерални и органични киселини се използват реагенти, образуващи хидроксидни йони. Сред
най-често използваните реагенти е калциевият хидроксид Ca(OH)2 под формата на варно мляко, поради
лесната му достъпност. Други широко използвани
реагенти са NaOH и Na2CO3 .
Добре е да се има предвид, че при използването на
калциев хидроксид за неутрализация на отпадни води,
съдържащи сярна киселина, се утаява калциев сулфат
(гипс), поради което е необходимо предвиждането на
утаители.
За неутрализация на отпадни води с алкален характер се използват различни киселини и киселинни газове като димните газове, съдържащи CO2, SO2 , NO2,
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N2O3 и т. н. Прилагане на киселинни газове не само
неутрализира отпадните води, но и пречиства вредните компоненти на самите газове.
Неутрализация на алкални води с димни газове е
икономична технология, тъй като това елиминира
изхвърлянето на отпадни води, намалява потреблението на прясна вода, води до икономия на топлина
за загряване на прясна вода и се почистват димните
газове от киселинни компоненти (CO2, SO2, и т. н.) и
прах.
Неутрализирането на отпадните води спомага за
предотвратяване развитието на корозия в тръбопроводните системи, за поддържане на оптимални
условия за микроорганизмите в пречиствателните
станции за отпадни води, прилага се и преди заустването на част от пречистените отпадни води в естествени водоеми. Тя е често използван метод за
регулиране концентрацията на водородните или хидроксилните йони в отпадните води.
Изборът на конкретен метод за неутрализация
зависи от вида и концентрацията на киселините в
отпадните води, количеството и режима на постъпващите за неутрализация отпадни води, наличието на реагенти и други.

Пречистване на отпадните води с
помощта на окислители
Окислителните методи за пречистване на промишлени отпадни води се основават на разрушаване
на замърсяващите вещества до безвредни продукти
под действието на силни окислители като хлор и
негови съединения, озон, калиев перманганат, водороден прекис, кислород и други. Характерна особеност
на метода е ограничената му приложимост предимно до отпадни води, съдържащи ниски концентрации
на замърсяващи вещества. Намира приложение предимно за при обработката на промишлени отпадни
води, съдържащи токсични примеси (цианиди , комплексни цианиди на мед и цинк ), или съединения, за
които е нецелесъобразно извличането им от отпадните води или отстраняването им посредством други методи (водороден сулфид, сулфиди).
Активността на веществата като окислители се
определя от стойността на окислителния им потенциал. Хлорът и веществата, съдържащи активен
хлор, се явяват най-разпространените окислители.
Те се използват за пречистване на отпадни води от
сероводород, хидросулфид, феноли, цианиди и други.
При третиране на промишлено отпадни води,
отстраняването на молекулярни и йонно разтворени вещества чрез окисляване с натриев хипохлорит е
един от най-разпространените и икономически изгодни методи за пречистване. Широко използван е и хлорният двуокис, който поради високия си окислителен
потенциал разрушава простите и комплексните цианиди от отпадните води на галваничните цехове,
окислява фенола и неговите хомолози, като не допуска получаването на хлорфенол.
За окисляване на отпадни води от целулозни, нефтопреработвателни и нефтохимични производства
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се използва и кислород от въздуха. Процесът протича
в течна фаза при повишена температура и налягане.
С повишаване на температурата и налягането на
скоростта на реакцията и дълбочината на окисление на сулфид и хидросулфид се увеличава. Атмосферния кислород се използват и при пречистване на
отпадни води съдържащи желязо.
За разрушаване на сулфидни съединения може да се
използва и въглероден двуокис, съдържащ се в димните газове.
Друг силен окислител използван при пречистването на отпадни води е озонът. Той има способността
да разгражда във водни разтвори, при нормална температура, много органични съединения и примеси.
Окислението с озон може едновременно да осигури
обезцветяване, премахване на вкусове и миризми и
обеззаразяване. Озонът окислява както неорганични,
така и органични вещества, разтворени в отпадната вода. Озонирането е подходящо за третиране на
отпадни води, съдържащи феноли, масло, сероводород,
арсенови съединения, повърхностно активни вещества, цианиди, оцветители, канцерогенни ароматни
въглеводороди, пестициди и други. Добре е да се има
предвид, че пречиствателният ефект при озонирането се основава на разтворимостта на озона във водата. Важен фактор за приложимостта му е неговата стабилност, която намалява с увеличение на
съдържанието на соли във водата, киселинността и
температурата.
За обезцветяване на отпадни води, замърсени с
различни багрила, се прилага комбинация от озон и
ултравиолетови лъчи. Системите могат да използват озон, генериран от атмосферния въздух, или получен от технически кислород.

В процеса на анодно окисление протича разпадане
на органичните вещества, получени като междинни
или крайни продукти от окислението (органични киселини, CO2, H2O).
При електролиза на алкални отпадни води,
съдържащи цианид, на анода протича окисление на
цианидни йони с образуване на цианатни йони и допълнителното им електрохимично окисляване до крайни продукти.
С цел да се подобри електропроводимостта на
отпадни води, намаляване на консумацията на енергия и засилване на процеса на окисляване, в някои
случаи се добавя вода и минерални соли.
За химично пречистване на отпадни води производителите на пречистващи съоръжения днес предлагат комплексни решения, при които е предвидено
отделяне на образуващата се процеса на пречистване утайка.
Сред съоръженията, които се включват в системите за химично пречистване, са смесителни резервоари, резервоари за химикали, резервоар за смесване
и дозиране на химически разтвори, дозиращи резервоари, бъркалки, дозаторни помпи, системи за контрол
и управление и други. Често се предвиждат и системи за обезводняване на утайката.
Химичното пречистване се явява много ефективен
метод, осигуряващ води с подходящ химичен състав,
които могат да бъдат използвани повторно в производството.

Отстраняване на концентрирани
органични и неорганични замърсители
За подходящо решение за пречистването на концентрирани органични и неорганични замърсители в
отпадните води се счита използването на електрохимично окисление, основаващо се на електролиза на
производствените отпадни води.
Химическите трансформации при електролизата
могат да бъдат много различни в зависимост от вида
на електролита и материала на електрода, както и
присъствието на различни вещества в разтвора.
Основно електролизата включа два процеса: анодно
окисление и катодно възстановяване. В качеството
на анод се използват електролитно неразтворими
материали като въглерод, графит, магнетит, оловен
диоксид и други депозирани на база титан. Като
катод обикновено се използват олово, цинк и неръждаема стомана. От съществено значение за електрохимичното окисление е плътността на тока.
За да се предотврати смесване на продуктите на
електролизата, особено газове (водород и кислород),
които могат да образуват експлозивни смеси, се използва керамична, полиетиленова, азбестова или
стъклена диафрагма, разделяща анодното и катодното пространство.
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Материали
за металорежещи
инструменти
В

процеса на обработка на детайлите режещите инструменти са
подложени на тежки натоварвания и
много високи температури. Подобни
експлоатационни условия предполагат високи изисквания към техническите им характеристики като износоустойчивост, надеждност и т. н.
Тези техни характеристики, както
и икономическите и техническите
им показатели, до голяма степен се
определят в зависимост от използвания материал за изработката на
режещата им част. Приложение намират широк кръг от материали,
като се започне от различните видове инструментални стомани и се
стигне до инструменти от керамика и диамант.

Инструментални
стомани и сплави
Обикновената въглеродна стомана е сред материалите, използвани
от най-дълго време за изработка на
инструменти. На практика това е
високовъглеродна стомана, която
съдържа около 1,05% въглерод. Подобно високо съдържание на въглерод
позволява на стоманата да бъде закалявана с цел да се постигне по-висока устойчивост на абразивно износване.
Обикновената високовъглеродна
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стомана се използва от години, но
тъй като тя губи бързо твърдостта си при сравнително ниски температури на рязане - от порядъка на
150 – 250 оС, днес тя все по-рядко се
използва за производство на режещи
инструменти. Намира приложение
предимно за изработката на пили,
триони, длета и други, като използването й като цяло е ограничено до
нискотемпературни приложения.
Ограничено приложение намира и
легираната стомана.
Принципно добавянето на легиращи елементи повишава твърдостта
и здравината на стоманата, както
и устойчивостта й на топлина. Сред
най-често използваните легиращи
елементи са: хром, волфрам, ванадий,
молибден, кобалт, манган и други.
Всеки един от тези елементи добавя определени специфични характеристики, но като цяло те подобряват
способността за закаляване, устойчивостта на високи температури,
устойчивостта на износване, както
и здравината на легираните стомани. Като цяло обаче легираните стомани като материал за режещи инструменти се използват предимно
за ръчни и слабоотговорни инструменти.
Днес при изработката на режещи
инструменти най-широко използвани са бързорежещите стомани
(HSS). Те са разработени във връзка

с необходимостта от материали,
които могат да издържат на повишаващите се скорости на рязане в
процеса на обработка на материалите, както и на високи температури. Бързорежещите стомани са с
по-високо съдържание на елементи,
образуващи твърди карбиди като
волфрам, титан, ванадий и други,
които значително повишават устойчивостта на високи температури и якостта на материала. Могат да бъдат използвани при скорости на обработка, превишаващи в
пъти скоростите на рязане, характерни за въглеродните и легираните стомани.
Бързорежещите стомани намират широко приложение в практиката и се използват за изработка на
различни видове режещи инструменти. Обикновено се подразделят на
стомани с нормална производителност, с повишена производителност
и дисперсно втвърдяващи се бързорежещи стомани.
Към стоманите с повишена производителност обикновено се включват стоманите, получени чрез прахова металургия. При същия химичен
състав тези стомани се характеризират с дребнозърнеста структура
и висока карбидна еднородност, което ги превръща в много подходящо
решение за изработката на инструменти подложени на ударно натовар-
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ване. Характеризират се с повишена твърдост и якост.
Дисперсно втвърдяващите се
бързорежещи стомани с нормална и
повишена производителност са с
карбидно уякчаване. Освен тях намират приложение и т. нар. дисперсно
втвърдяващи се стомани с интерметално (междуметално) уякчаване,
които са с ниско съдържание на въглерод (< 0,1%) и с високо съдържание на
легиращи елементи, включително
никел, хром и титан.

Повърхностна обработка
на бързорежеща стомана
В опит да бъде удължен животът
на инструмента, да се намали енергопотреблението, както и за да се
контролират фактори, оказващи
влияние върху производствените
условия и разходи, са разработени
различни методи за повърхностна
обработка. Една част от тези методи се използват от години и са се
доказали в практиката. Например,
нанасяна на покритие от черен оксид, което е сред стандартно нанасяните покрития върху бургии и метчици за възпрепятстване натрупването на отлагания върху инструмента.
Металорежещите инструменти
с нанесени покрития имат в пъти подълъг живот, в сравнение с тези без
покритие. Сред най-често използваните материали за нанасяне на покрития са титанов нитрид, титанов карбид и алуминиев оксид. Често
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покритията включват няколко различни слоя, нанесени един върху друг,
в зависимост от съответното приложение на инструмента. Техниките,
използвани за полагане на покрития,
включват метода на химично нанасяне на покрития (CVD - Chemical
Vapor Deposition) и метод на физическо нанасяне на покритията (РVD Physical Vapor Deposition). Използват
се и диамантени покрития, които
продължават да бъдат обект на разработка.
За много добро решение се счита
нанасянето на покритие от титанов нитрид посредством PVD метода върху бързорежещи стомани. Покритието от титанов нитрид спомага за удължаване на живота на
инструмента, а също така позволява той да бъде използван при високи
скорости на обработка. Животът на
инструмента може да бъде удължен
около три пъти или скоростта на
обработка може да бъде повишена до
около 50%.
Покритието от титанов нитрид
е сравнително стандартно покритие, което в последните години се
развива, като към него се прибавят
допълнителни елементи - въглерод,
алуминий, бор. Като развитие на
тези покрития се приема т.нар. TiCNPlus напластяване. Прилага се за напластяване на метчици от бързорежеща стомана. Посредством многопластовата си структура това покритие е в състояние да възпрепятства разпространението на фини

повърхностни пукнатини до основата.

Твърдосплавни
инструменти
В последните години металокерамичните твърди сплави са все попредпочитан материал и все повече
изместват бързорежещата стомана при производството на металорежещи инструменти. Използва се за
производството както на монолитни инструменти, така и за сменяеми режещи инструменти.
Металокерамичните твърди сплави са съчетание на няколко компонента като карбиди на волфрам, титан,
тантал и др., свързани с кобалт,
желязо и сплавите им. Металокерамичните сплави се характеризират
с голяма твръдост, износоустойчивост, устойчивост на високи температури и възможност за работа
при високи скорости на рязане. Подходящи са за обработка и на закалени материали.
Качествата на металокерамичните твърди сплави зависят от редица фактори, сред които количеството на твърдите труднотопими карбиди и свойствата им; количеството на меките, свързващи метали и
свойствата им; характера на взаимодействието между карбидите и
свързващите метали; големина на
зърната на компонентите и структурата им и други. При увеличаване
на количеството на карбидите се
увеличава твърдостта, а при увели-
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чаване на свързващите метали се
подобрява пластичността и якостта на огъване.
Също така всеки тип карбид оказва влияние върху характеристиките
на инструмента за рязане по различен начин. Например, по-високото
съдържание на волфрам повишава
износоустойчивостта, но намалява
якостта на инструмента. По-висок
процент на кобалт повишава якостта, но намалява устойчивостта на
износване.
Влияние върху механичните свойства оказва и структурата на частиците. Колкото по-фини са карбидните частици, толкова по-големи са
твърдостта и износоустойчивостта. Сплави с подобна структура се
оказват много подходящи при обработката на синтеровани материали, на Al - Si сплави, на много твърди
и жилави материали. Считат се за
подходящи при обработване на
твърди материали с прекъснато рязане при струговане, фрезоване и
протегляне, както и при сплави, изградени от мед и изкуствени материали.
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Сплавите с по-едрозърнеста
структура се препоръчват при рязане с ударно натоварване.
Според международния стандарт
ISO металокерамичните сплави, използвани за режещи инструменти, се
разделят на 3 групи според предназначението си: сплави, предназначени
за рязане на материали, даващи непрекъсната стружка; сплави с междинни свойства, предназначени за
рязане на неръждаеми и аустенитни
стомани и др.; сплави, предназначени за рязане на материали, даващи
прекъсната стружка.
Поради ограничените запаси на
волфрам се използват и безволфрамови металокерамични сплави, в които волфрамовият карбид е заменен
с карбиди на титана, тантала и др.
Те имат сходна твърдост и износоустойчивост, но по-малка жилавост
от волфрамовите.
За увеличаване на производителността на металокерамиката се
нанасят износоустойчиви покрития.
Сред използваните покрития са титанов карбид, титанов нитрид, алуминиев нитрид, алуминиев окис, кои-

то се нанасят на един до три последователно нанесени тънки слоя. Съчетанието на жилава металокерамична основа с твърдо покритие прави
режещите елементи по-универсални
и разширява приложната им област.
Покритията се различават както
по химичен състав, така и по метод
на нанасяне, което се отразява на експлоатационните им свойства. Използват се основно методът на химично нанасяне на покрития (CVD) и
метод на физическо нанасяне на покритията (РVD).
В промишлеността днес твърдосплавните инструменти заместват
високоскоростните стомани в редица приложения. Тези инструменти
режат около 3 до 5 пъти по-бързо от
високоскоростните стомани.
Всеки производител на твърдосплавни инструменти предлага богата
гама от инструменти, подходящи за
различни специфични приложения.

Режеща керамика
Керамичните режещи инструменти се използват предимно при обработка на чугун, твърди стомани и су-
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персплави. Режещата минералокерамика се характеризира със силно ограничени възможности за обработка.
Инструментите, след тяхното пресоване и спичане,
могат да се обработват само чрез шлифоване. Минералокерамиката не позволява заваряване, спояване, залепяне. Обикновено от минералокерамика се произвеждат
режещи пластини, които се закрепват механично към
тялото на инструмента. В зависимост от химичния й
състав режещата керамика се подразделя в три групи оксидна, смесена, нитридна и нишково-усилена оксидна
керамика.
Оксидната керамика съдържа почти изцяло чист алуминиев оксид (Al2O3, корунд). Характеризира се с висока
твърдост и топлоустойчивост и ниска якост и жилавост. Тези й характеристики ограничават нейното приложение, поради което в последствие тази керамика се
обогатява с циркониев оксид. Това подобрява жилавостта и позволява използването й при обработване на стомана с високи скорости.
Смесената оксидно-карбидна (карборундова, черна)
керамика включва в състава си алуминиев оксид и определен процент карбиди на ванадия, титана или молибдена. Заема междинно положение по отношение на износоустойчивост, топлоустойчивост и якост между оксидната керамика и металокерамиката. Използва се при
обработката на твърди материали като закалени стомани например. Наличието на титанов карбид повишава топлоустойчивостта и подобрява износоустойчивостта и якостта на режещия ръб в сравнение с твърдите сплави и оксидната режеща керамика.
Нитридната керамика е на основата на силициев нитрид. Използва се предимно за непрезаточващи се сменяеми пластини за различни инструменти. Счита се за
подходяща за обработка на детайли от сив и ковък чугун
посредством струговане, рязане и т. н.
Нишково (влакнесто) усилената оксидна керамика е на
основата на алуминиевия оксид и наличие на нишки от
силициев карбид. Използва се предимно за груба обработка на високо топлоустойчиви сплави на никелова основа,
на закалени стомани, на избелен чугун (грубо и чисто).
Като цяло използването на режеща керамика в практиката е ограничено поради някои нейни характеристики като по-малка якост, жилавост, топлопроводност и
чувствителност към температурни промени. Счита се
за много подходяща при рязане на закалени стомани,
твърди чугуни и др.
Обикновено при работа с режеща керамика не се изисква използването на охлаждащи течности, а при работа
с оксидна керамика не се препоръчва използването им.

Свръхтвърди материали за
инструменти
Те са разделени в две категории: кубичен борен нитрид (CBN) и поликристални диаманти (PCD). Поради високата им цена тяхната употреба е силно ограничена до
специфични приложения. Кубичният борен нитрид се използва за обработване на много твърди цветни материали като стоманени матрици, легирани стомани и други. Поликристалният диамант намира приложение основно при обработката на цветни метали и сплави.
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Универсална
кръглошлифовъчна машина
с ЦПУ STUDER favoritCNC
Новата кръглошлифовъчна машина с ЦПУ
STUDER favoritCNC за комплексна външна и вътрешна обработка на една установка, с едно затягане,
поставя нов акцент при средно големите кръглошлифовъчни машини STUDER. Заедно с високата прецизност на изпълнението тя печели доверието Ви
с отлично съотношение Цена/Качество.
Машина favoritCNC се базира на доказалите се
във времето висококачествени модули на STUDER,
както и на машинната основа от GRANITAN S103
(минерална отливка), която поглъща вибрациите
и е нечувствителна спрямо краткотрайни температурни колебания. Така favoritCNC демонстрира
висока прецизност и типичното високо качество
на кръглошлифовъчните машини на STUDER. Направляващите за надлъжната и напречната шейна
са формовани монолитно, директно в леглото на
машината и са покрити с устойчив на износване
при плъзгане защитен слой GRANITAN S200, който осигурява изключително висока точност на
преместване по осите при високо допустимо натоварване в целия скоростен диапазон.
Ос B е с хиртов съединител със стъпка през 2.5° и
може да се завърта ръчно от -15° до +195°, с което
машината за секунди се пренастройва от 0° за работа под ъгъл от 30°.

Скоростта на въртене на стабилната шлифовъчна глава с интерфейс МК 5 е в дипазон 1-1'500min-1.

Задното седло е със захващащ конус MK4 и разполага
с ход на ствола от 35 mm.
Машината е оборудвана с напълно затворена работна зона, с електронно контролирана плъзгаща се
врата и отговаря на изсикванията за съответствие по всички европейски норми със знак CE.
Благодарение на практически ориентирания Софтуер за шлифоване на Studer с доказалия се алгоритъм за визуализирано с икони програмиране
"Pictogramming", дори потребители с малък професионален опит могат бързо да се научат да използват
машината оптимално. Операторът подрежда един
след друг отделните цикли на шлифоване, а управлението само генерира ISO код.
FavoritCNC разполага с пълния набор от необходими основни функции. Машината се обслужва лесно и въпреки това предлага многобройни възможности на приложение.

Функции:
•Външно и вътрешно шлифоване
•Детектор за начален контакт
•Измерване по време на процеса
•Сонда за нулева референция по ос Z
•Динамично балансиране
•Програмиращ Software за шлифованe StuderGRIND

Технически данни:
•Разстояние между центрите: 650/1000 mm
•Височина на центрите: 175 mm
•Макс. тегло на заготовката: 80 kg
•Външен шлифовъчен диск: 500 x 63 (80) mm
•Задвижваща мощност: 9 kW

Представител на

за България
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ГАЛИКА-КЛОН АД
ул. „6-ти септември“ № 6-Б, София 1000,
тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17; e-mail: office@galika.bg; www.galika.com
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Машини за
плазмено рязане
Основни методи за плазмено рязане, характеристики на машините

Т

ехнологията за рязане посредством плазмена струя е разработена в средата на миналия век с
цел да се улесни рязането на метали като неръждаема стомана, мед,
алуминий, чийто рязане принципно е затруднено с наличните по
това време технологии. Макар че
в началото, поради някои ограничения, има известно забавяне в
развитието на технологията,
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впоследствие тя търпи непрекъснато развитие и усъвършенстване. Днес плазменото рязане е една
от широко прилаганите в практиката технологии за рязане на различни метали.
В статията представяме накратко основните методи на рязане, както и основни характеристики на използваните машини,
управления и софтуер. В следващия
брой на Инженеринг ревю списанието на българската индустрия,

продължаваме темата, като ще
предоставим трибуна на основните производители и доставчици на
съвременни системи за плазмено
рязане, които да представят наймодерните технологии и функционалности на предлаганите от тях
машини, CNC, софтуер и технически газове.

Методи за плазмено
рязане
От създаването си до днес, с ог-
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лед на подобряване на стандартната технология за плазмено рязане, са разработени няколко метода за плазмено рязане. Стандартното плазмено рязане, използвано предимно за рязане на неръждаема стомана и листова ламарина,
се базира на плазмена струя, получена посредством използването на
различни газове. Този вид плазмено
рязане е трудно приложимо в случаите на рязане на големи обеми
от метали с различна дебелина,
тъй като често се налага използването на различни режещи газове, което усложнява процеса. С
оглед подобряване на качеството
на среза едно от първите решения
е плазменото рязане с двоен поток. То представлява леко изменение на стандартния процес, изразяващо се в подаване на втори защитен газ около дюзата. В този
случай като режещ газ най-често
се използва азот, а защитният газ
се определя в зависимост от обработвания материал. Сред често
използваните газове са въздух, кислород, смес от аргон и водород.
Друг подход, използван за повишаване на качеството на рязане, е
въздушното рязане, използвано
предимно за рязане на обикновени
стомани. Използва се кислородът
от въздуха за осигуряване на допълнителна енергия от екзотермич-
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Избор на технически газ за плазмено рязане
Процесът на плазмено рязане е тясно свързан с използването на технически газове под формата на режещ или защитен газ, от подходящия
избор на които до голяма степен зависи и качеството и скоростта на
рязане. Използвани газове в практиката са въздух под налягане, азот,
кислород и смес от аргон и водород. Сред най-често използваните комбинации на плазмен и защитен газ са: въздух/въздух, кислород/въздух,
азот/въглероден диоксид, азот/въздух, азот/вода, смес от аргон и водород/азот
При избора на конкретна комбинация основните фактори, които е
добре да се вземат предвид, са видът на материала, неговата дебелина, необходимото качество на срязаните повърхности. За повечето
цветни метали например се препоръчва използването на азот, смес
от азот и водород, смес от аргон и водород. При необходимост от
постигане на по-високо качество често се използва смес от аргон и
водород като режещ газ и азот като защитен газ. За рязане на въглеродни стомани се използва предимно въздух под налягане или азот. Добре
е да се има предвид, че за рязане на алуминий не се препоръчва използването на комбинацията от кислород като режещ газ и въздух като
защитен газ.
ната реакция с разтопения метал,
което спомага за повишаване на
скоростта на рязане. Този метод
на рязане обаче е неподходящ за
редица приложения поради оксидирането на среза. Също така е необходимо използването на специални електроди. По-добри резултати
се получават при плазменото рязане с кислородно впръскване. При
него като режещ газ се използва
азот, а в долната част на дюзата
се подава кислород. Подходящо е за
рязане на обикновени стомани и
може да повиши скоростта на
рязане с около 25% при правилно

съотношение на елементите на
сместа. Като основен недостатък
на този тип рязане се посочват
липсата на правоъгълност на среза и краткият живот на дюзата.
Към момента този метод на рязане намира сравнително ограничено приложение в практиката.
Друг метод е плазменото рязане с
воден щит. По своята същност то
наподобява рязането с двоен поток, като разликата е в използването на вода вместо защитен газ.
Благодарение на охлаждащия
ефект на водата, се постигат повисоко качество на среза и по-
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дълъг живот на дюзата. Друг метод за плазмено
рязане, позволяващ да се преодолеят голяма част от
недостатъците на стандартното плазмено рязане,
е плазменото рязане с водно впръскване. Разликата
със стандартното е в радиалното впръскване на
водна струя около плазмената дъга за получаването
на по-тясна дъга и повишаване прецизността на рязането. Този вид плазмено рязане се характеризира с
много добро качество на среза при по-голяма част от
металите, включително и при обикновените стомани.
За намаляване на шума, отблясъците на плазмената дъга и дима, които съпътстват плазменото рязане, се използва подводно рязане, при което рязането се осъществява, докато металният лист е потопен.

Машини за плазмено рязане
В практиката приложение намират както компактни и лесно преносими машини, предназначени за
ръчно плазмено рязане, така и механизирани машини.
Машините за ръчно плазмено рязане са сравнително малки токозахранващи устройства, които могат
да се използват за рязане на широк кръг от метали
и са подходящи за различни приложения. Възможностите и диапазонът на рязане на тези машини зависи от изходния ток на режещата система. Източниците на захранване обикновено могат да осигурят
ток на рязане до около 100 А. Срещат се и решения,
позволяващи ръчно рязане с около 200 А, но те не са
сред стандартно предлаганите решения.
Машините за ръчно плазмено рязане обикновено
използват въздух в ролята на плазмен газ и/или като
защитен газ. В повечето случаи са проектирани така,
че да могат да използват няколко входящи напрежения. Захранващото напрежение обикновено е в диапазона от 120 до 600 V, като се използва еднофазно или
трифазно електрозахранване.
Механизираните системи за плазмено рязане по
правило са машини с немалки размери. Най-често
това са портални или конзолни машини с цифровопрограмно управление и система за автоматичен
контрол на височината на горелката, който може да
включва наблюдение на началната височина на горелката, контрол на напрежението и други.
Стандартното захранване на машините обикновено е в диапазона от 100 до 400 А при рязане с кислород и от 100 да 600 А при рязане с азот. Срещат се и
системи с много по-ниски или по-високи стойности.
Захранващото напрежение за тези машини обикновено е от 200 до 600 V с трифазно електрозахранване.
Сред най-често използваните газове са сгъстен
въздух, кислород, азот и смес от аргон и водород.
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Използват се за рязане на въглеродна стомана, неръждаема стомана, алуминий и други. Комбинации от тези газове се използват
както като плазмен газ, така и
като защитен газ. Например за
рязане на мека стомана често
като плазмен газ се използва кислород, а като защитен газ сгъстен въздух. Използването на
кислород като плазмен газ при рязане на въглеродна стомана осигурява високо качество на рязане на
материал с дебелина до около 7 cm.
Кислородът може да се използва
като плазмен газ и при рязане на
неръждаема стомана и алуминий,
но при тези материали не се постига много добро качество.
Азотът е подходящ като плазмен
газ и помощен газ, тъй като осигурява отлично качество на рязане на почти всеки вид метал. Той
се използва за рязане на метал с дебелина до около 8 cm и като помощен газ при рязане с плазмен газ
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от азот и аргон или водород.
Сгъстеният въздух е най-често
използваният газ като плазмен и
помощен. Подходящ е за рязане на
метали с дебелина до около 3 cm,
но се получава окисляване на
повърхността на разреза. Той се
използва като помощен газ при
използването на въздух, азот или
кислород като плазмен газ.
Сместа от аргон и водород се
използва като плазмен газ при рязане на неръждаема стомана и алуминий. Осигурява висококачествено рязане и се препоръчва при механизирано рязане и при рязане на
метали с дебелина по-голяма от 8
cm. Въглеродният диоксид също
може да се използва като помощен
газ при използването на азот като
плазмен газ, тъй като се счита за
подходящ при рязане на повечето
метали и осигурява високо качество. Приложение намират и смеси от азот и водород, както и метан.

Възможности на
съвременните машини за
плазмено рязане
През последните години се наблюдава бързо развитие на технологиите за плазменото рязане в
почти всички направления. Използването на цифрово-програмно управление позволява значително повишаване на качеството на среза,
намаляване на експлоатационните
разходи, а също така повишаване
на скоростта на рязане. Базираните на Windows CNC управления значително улесняват работата дори
и с големи комплексни машини, работещи с няколко режещи глави.
Управлението на процеса е посредством сензорен дисплей с няколко
бутона, чрез които се задават
съответните параметри като управление на височината на плазмената дъга, управление на движението и други. Всички необходими
параметри за рязане на метли с
различна дебелина, с различна мощ-
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ност са вградени в паметта на
управляващото устройство.
Автоматизирането на процеса
позволява поддържане на постоянни резултати по отношение на качеството на рязане.
Използването на специализиран
САМ софтуер, познат и като софтуер за фигурен разкрой, работещ в тясна връзка със CNC управлението, се гарантира коректно
задаване на параметрите на плазмата в съответствие с обработваните материали и елементи.
Софтуерът за фигурен разкрой
позволява създаване на режещи
траектории и маршрут на бързи
ходове, създаване на технология на
обработка, позволяваща да се предотврати застъпване и оставане
на неизрязани траектории, дава
възможност за програмиране на
допълнителни и специални обработки и други. Сред най-новите
възможности на този софтуер е и
способността да се разпознават
сложни профили и автоматично да
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се въвеждат специални кодове, с
които да се променят подходите
и отходите, скоростта на рязане
и режещия газ с оглед на оптимизиране качеството на среза. Тази
способност на практика елиминира много вторични операции, които са необходими при работа с постара технология.
САМ системите подобряват цялостното протичане на работния
цикъл, намалява се времето от извършването на една операция до
следваща. С тяхна помощ автоматично се разпознават обработваемите области и се оптимизира
времето за преместване, времето
за отдръпване на плазмената горелка и др., което намалява необходимото време за производство и,
съответно, се повишава производителността.
По отношение на конструктивните особености на машините
сред съвременните решения при
плазменото рязане са разработените специални дюзи с вентила-

ция, даващи възможност за насочване и фокусиране на плазмената
дъга, което също води до подобряване на качеството и производителността.
Системите за въздушно плазмено рязане, предлагани от водещите производители в областта,
също отбелязват значителен напредък от гледна точка на постигнато качество на рязане, експлоатационен срок на консумативите,
както и по отношение на работните цикли. Напредъкът при проектирането на машините за плазмено рязане и оборудването позволява използването на няколко режещи глави, които могат да работят едновременно.
Като цяло съвременните системи за плазмено рязане се характеризират с много висока скорост на
рязане, невисоки експлоатационни
разходи и високо качество.
Редакцията благодари на катедра
"АДП" при МФ, Технически Университет –
София, за сътрудничеството.
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Проведе се
тазгодишното издание
на MachTech & Metal
От 5 до 7 март т. г. в Интер Експо Център, София се проведе 13-ото
издание на изложението MachTech & Metal. Сред участниците бяха производители и вносители на металорежещи и формовъчни машини, машини с
профилни ножове, сепариращи машини и инструменти за повърхностна обработка, машини за закаляване и термообработка, технологии за заваряване и спояване, инструментална екипировка. Паралелно с MachTech & Metal се
проведоха и специализираните изложби IFAM и Intronika.
Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, даде трибуна
на участниците на изложението да споделят акцентите и новостите в
представянето си на MachTech & Metal 2014. Представяме ви коментари на
някои от компаниите, подредени по азбучен ред.

Посетителите на щанда ни
показаха най-голям интерес
към измервателното
оборудване в областта на
електромагнитната
съвместимост
На изложението IFAM 2014, паралелно с провелото се издание на
MachTech & Metal, представихме новата система за измерване и анализ
maXYmo от производителя на механични измервателни решения
KISTLER. Системата е предназначена за измерване и мониторинг на
съотношението "усилие/деформация" в производствени приложения.
Това позволява контрол върху качеството на произведената продукция
и съхраняване на данните от измерванията като доказателство за
това качество. За да се разшири универсалността на интегрираната измервателна система, maXYmo стандартно е оборудвана с USB, Ethernet,
Fieldbus и Profibus DO интерфейси.
Посетителите на IFAM 2014 показаха най-голям интерес към измервателното оборудване в областта
на електромагнитната съвместимост. Сред тях бе новият измервателен приемник PMM 9010F. Устройството стандартно измерва сигнали от 9 до 30 MHz (честотен обхват
при смущения по свързващи проводници), но функционалността му може
да бъде разширена за честоти до 18
GHz. Предимство на това решение
е, че е снабдено със специална вградена функция за FFT измервания (бърза
трансформация на Фурие), която
позволява до 350 пъти по-бързо тестване в сравнение с други измервателни приемници. Друг обект на засилен интерес беше новата ни система за тестване на преходни процеси IMU4000, предлагаща лесен опе-
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раторски контрол посредством сензорен панел и цветен графичен интерфейс. Системата генерира изкуствени смущения по електрическите
линии за изпитване на електрически
и електронни уреди.
Изложението IFAM 2014 беше
много полезно от информационна
гледна точка. Много от посетителите показаха засилен интерес към
продуктите ни, което ни даде
възможността да ги обсъждаме заедно на място на щанда ни по време
на 3-те изложбени дни.
инж. Норберт Пайерл,
управител на MEM – Меchanic &
Electronic measurement

Участвахме за първа година
на изложението и към
всички наши продукти
имаше голям интерес
В представянето си на MachTech
& Metal 2014 акцентирахме на софтуерните CAD/CAM продукти VISI, насочени към проектиране и производство на шприцформи и щанци и
ЕdgeCAM – неутрална CAM система
за управление на стругове, многоосни струго-фрезови машини и машинни центри 2-5 оси на VERO Software.
VISI е интегрирана CAD/CAM система, даваща значителни предимства
на производителите на инструментална екипировка. Модулите MOULD
и FLOW са комплексно решение за про-

ектантите на шприцформи. PROGRESS и BLANK дават решение на всички етапи при проектиране на стъпкови и блок щанци. MACHINING 2-5 оси е
мощен инструмент за технологична
подготовка на производството.
Edge CAM е мощна CAM система,
която осигурява управление на съвременните многоосни машини при производството на машиностроителни
детайли. WORKFLOW представя новата философия в това направление:
автоматично ориентиране на детайла; откриване на характеристики за струговане и фрезоване; автоматизирано генериране на обработките на база характеристики.

В нашия фокус на изложението бяха
и два от продуктите на водещия
производител на металорежещи инструменти - OSG Corporation, на който сме официален представител за
страната. Метчикът A-SFT е решение, което позволява да се нарязват
резби с висока производителност
дори и в меки материали. Комбинацията от канали с променлива геометрия, евакуиращи отлично стружките
с покритие „V“, добавя висока износоустойчивост, правейки невъзможното възможно. На нарастващото
търсене на валцоващи метчици, OSG
отговаря с новия S-XPF метчик. Съвременна оптимизирана геометрия намалява въртящия момент до 40%, материалът Cobalt-HSS дава висока якост,
а „V“ покритието увеличава устойчивостта на износване и осигурява плавност на процеса. Резултатът е висока производителност и много голяма
износоустойчивост, което означава
рентабилност.
Представихме и продукти на нашия партньор FCPK Bytow – производител на нормализирани пакети и
елементи за шприцформи и щанци.
FCPK-Bytow е собственост на амери-
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канската компания Superior Die Set
Corporation. В Полша има локализирани два завода в градовете Bytow и
Kielce. Заводът в Bytow се концентрира върху производството на ротационни стандартни и специални елементи за шприцформи и щанци (втулки, водещи колонки, изхвъргачи, поансони и др.). Заводът в Kielce произвежда всички видове стандартни и специални плочи за изработка на шприцформи и щанци от инструментална
стомана: 1.1730, 1.2312, 1.2311,
1.2085, 1.2343, 1.2767, 1.2379,
1,2738, TOOLOX33 & TOOLOX44.
FCPK предлага цялостна изработка на плочи по чертеж на клиента,
всичко без формообразуване. Това
дава възможност производителите
на инструменти да скъсят сроковете и да избегнат „коопериране“ при
липса на капацитет. Заводите са
оборудвани с най-модерни CNC машини, роботизирани клетки и всичко
необходимо за производството на
висококачествени продукти в кратки срокове.
Недялко Гроздев, управител на
VISI International Technology

XSoft представи
индустриални софтуерни
системи за управление на
производствени процеси
На тазгодишното издание на
MachTech & Metal фирма XSoft акцентира главно върху консултиране и
разработване на индустриални софтуерни системи за управление на
производствени процеси (MES, MOM
и SCADA системи).

Най-голям интерес сред посетителите предизвика нашата интегрирана ERP система за цялостно управление на производствени предприятия,
както и внедрените до момента MES
системи в Стомана Индъстри. Като
цяло оценяваме положително участието си на изложението.
Андрей Андреев, XSoft

Интерес сред посетителите
предизвика машина за
автоматизирано заваряване
на тръбопроводи

На изложението MachTech & Metal
2014, което се проведе от 5 до 7
март т. г. в ИЕЦ, София фирма Акти-
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вити Аутомейшън представи оборудване за механизация на металообработването, като акцентът беше
върху иновативни методи за електродъгово заваряване на фирма MILLER,
USA, както и оборудване за механизация, роботизация и автоматизация на
фирма MECOME, Italy. Фирмата се
представи с атрактивен щанд и нови
още по-добри оферти за заваръчно
оборудване. Най-голям интерес сред
посетителите предизвика машина за
автоматизирано заваряване на
тръбопроводи. Цялото изложение протече при голям интерес и успешно
представяне на Активити Аутомейшън. Изразяваме задоволство както от организацията, така и от бизнес партньорствата, създадени по
време на събитието.
инж. Борислав Ралчев, управител
на Активити Аутомейшън

Нашият щанд
и организираните
от нас семинари бяха много
добре посетени
Портфолиото на Галика за България съдържа 14 реномирни производителя на металобработващи машини, една софтуерна фирма, разработваща САМ системи и няколко производителя на консумативи за електроерозийна обработка. Такова широко разнообразие от партньори и
технологии винаги изисква внимателен селективен подход при определянето на фокуса за всяко едно участие в изложение.
На МашТех & Метал 2014 поставихме акцент върху един партньор –
фирма INDEX TRAUB, Германия, производител на стругово-фрезови машини, с фокус върху един конкретен
продукт - TRAUB TNL 32, многоцелеви конвертируем револверен стругов автомат от ново поколение.
TRAUB TNL 32 e машина, която единствена по рода си може да работи
както като стандартен стругов
автомат, така и с надлъжно подаване през водеща втулка.
INDEX TRAUB са производители на
машини за стругово-фрезова обработка и многошпинделни стругови
автомати. Фирмата е иновационен
лидер в техническите решения за
изграждане и управление на многоосови системи. Конвертируемите револверни автомати и многошпинделните машини на фирмата към момен-

та нямат аналог на пазара. Направихме своя избор, отчитайки голямата
потребност на българския пазар от
стругови технологии и машини, както и изключително доброто времево
позициониране на изложението – 2
месеца преди INDEX TRAUB да отпразнуват своя 100-годишен юбилей със
специално събитие - дни на отворените врати от 20 до 24.05.2014 в
трите свои завода, разположени
южно от Щутгарт, Германия. Домакините са подготвили за всички посетители на събитието много интересни демонстрации на своите найактуални технологични новости и
машини. МашТех & Метал 2014 беше
удобна възможност да информираме
и поканим всички интересуващи се.
Специален гост на нашия щанд беше
г-н Виктор Блем, ръководител отдел
продажби във фирма INDEX TRAUB.
Както винаги, в допълнение към
основния акцент използвахме предоставената ни от МашТех & Метал
2014 възможност да представим на
посетителите и една интересна алтернативна технология. Става дума
за многосензорните координатни измервателни машини на фирма OGP,
които представляваме за България.
Фирма OGP, базирана в САЩ, произвежда сравнително нова технология,
основана на идеята измервателните
машини да са оборудвани с няколко
сензора за приемане на информация
от измервания детайл. Това прави
измерванията по-лесни, по-бързи и поточни, като намалява разходите за
обслужване на машините и дава
възможност те да бъдат поставени
не в лаборатории, а в производствените помещения, в непосредствена
близост до производствените съоръжения, чиято продукция те са предназначени да контролират.
В рамките на бизнес форума проведохме два семинара: "Съвременни
технически решения в изграждането
на стругови центри за многооперационна обработка" с лектор Виктор
Блем, регионален ръководител продажби на INDEX TRAUB и "OGP - Оптични технологии за гъвкаво автоматизирано 2-D и 3-D измерване", с
лектор Георги Владимиров, инженер
продажби Галика България.
Посещаемостта на щанда и на
семинарите на Галика през 2014 г.
ясно показаха, че ние можем да предложим на своите клиенти съвремен-
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ни индивидуални и комплексни технически решения на световно ниво.
От обратната информация, получена в контактите с нашите клиенти,
имаме основания да отбележим, че
всички акценти на нашето участие
са предизвикали търсения интерес
сред клиентите и сме оставили добри впечатления у тях.
Мария Цветкова, управител,
Галика – Клон

Определяме участието на
ЕСАБ България на MachTech
& Metal като успешно и
ползотворно
Акцентът в представянето на
фирмата беше стандартното оборудване за заваряване. Най-голям интерес предизвикаха модерните автоматични шлемове за заваряване,
които с усъвършенстване на технологията стават все по-достъпно и
популярно решение. Освен това постигнахме и по-голяма ефективност
в цялостното представяне на фирмата ни чрез участие в отделните
съпътстващи събития в рамките на
изложението: Matchmaking - двустранни бизнес срещи на компании от секторите металургия, машиностроене,
пластмаси и полимери. Нашите представители проведоха няколко срещи,
които се надяваме, че ще бъдат ползотворни; бизнес форум - присъствах-
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ме на някои от семинарите и презентациите по време на изложбата. Акцентът беше върху новостите и иновациите в съответния бранш; младежки форум "Аз, инженерът" - нов проект
на Интер Експо Център и WISHBOX.
Форумът беше посетен и от наш
представител.
ЕСАБ България

Искра Силатроник
представи Ех апаратура и
електрооборудване за кари
През тази година на изложението
представихме голяма част от нашите изделия. Основен акцент в участието ни бе апаратурата за потенциално експлозивна атмосфера с висока степен на влагоустойчивост:
алуминиеви и пластмасови разклонителни кутии, бутони, ключове, енергоспестяващи и луминесцентни лампи, осветители сигнални, табла електрически, кабелни щуцери и др. Всич-
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ки изделия отговарят на необходимите европейски стандарти и АТЕХ директива 94/9/ЕС и имат сертификати за съответствие по процедура „Изследване на типа“ и процедура
„Осигуряване качеството на производството“ – СЕ.
Апаратурата за потенциално експлозивна атмосфера е предназначена за използване в помещения и
външни инсталации на нефтената,
газовата, фармацевтичната, химическата, хранително-вкусовата и
други промишлености, където вследствие на технологични и производствени процеси има опасност от
възникване на потенциално експлозивна атмосфера. И тази година апаратурата предизвика голям интерес.
Акцентирахме и върху електрооборудването за кари. Представихме
кабелни снопове и проводници за тях,
реверсори, аварийни изключватели,
капацитетоуказатели, индикатори за
гориво и температура, предпазители, резистори, табла електрически с
контакторно и импулсно управление
за електрокари, щепселни съединения,
прекъсвачи помощни за разпределители, командоконтролери, фарове за
работно осветление, задни и предни
комбинирани тела светодиоден тип,
осветители сигнални, ключове за оперативни и сигнални вериги и др.
На щанда ни бяха изложени и изде-
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лия с общо предназначение - осветител сигнален за обозначаване на препятствия с нисък интензитет със
светодиоди; микропревключватели и
др. Основната цел на нашето представяне бе да запознаем на място
посетителите на изложението с
нашите изделия, в това число и с
новите ни продукти, а те да ги разгледат, да ги докоснат, да ни попитат, ако има въпроси. За съжаление,
и тази година очакванията ни за повече интерес от страна на посетители, особено специалисти, не се оправдаха. Очаквахме повече посетители от чужбина. Бихме искали да видим
специалисти и търговци от Русия, Казахстан, Белорус, Близкия Изток.
Може би това изложение още не е
познато за тях така, както Пловдивския панаир. Но ние се надяваме, че
след време ще се радваме на много
повече посетители и по-голям интерес към нашите изделия.
инж. Лариса Попова, р-л отдел
Маркетинг, Искра Силатроник

За първи път представихме
бързооборотните и
енергоспестяващи машини
суистайп на HANWHA
На изложението МашТех Експо
2014 г. фирмата ни използва акцента „екология“ и наблегна на представянето на филтрите за маслена мъгла
на английския производител Filtermist.
За първи път на българския пазар представихме и бързооборотните и енергоспестяващи машини суистайп на
концерна HANWHA, Корея.
Голям интерес посетителите проявиха към иновативните решения на
отдавна познатия в България концерн
DOOSAN с богатата продуктова
гама, с новите серии на струговите
центри Puma GT, както и с новите
концепции мултифункционални машини SMX- от следваща генерация. Посетителите останаха приятно изненадани от малогабаритните и разнообразни по параметри и конфигурации
стругове - суистайп с висока производителност и точност на HANWHA.
Не по малко интересни се оказаха и
зъбофрезовите машини до модул 12
на YUNIL и зъбошлайфните машини на
LUREN от Република Корея.
Участието на тазгодишното изложение МашТех Експо смятаме за доста успешно не само откъм представяне на новостите в машинострое-
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нето, доколкото успяхме да акцентираме на ползата от филтрите за
маслена мъгла. Освен това колегите
ни се убедиха, че не по-маловажно от
икономията на масло и опазването на
околната среда е тяхното използване в името на хората.
Георги Атанасов, мениджър
продажби в Лазатек

Представихме гъвкави и
икономични технологии за
безстружкова обработка
Акцент на участието на ЛД на
тазгодишното издание на МашТех
Експо бяха гъвкави и икономични технологии за безстружкова обработка машини и линии за пресоване, машини за ротационно изтегляне, преси и
пресови линии за обработка на прахообразни материали, преси за изправяне – ръчни и автоматични, съоръжения и преси за колооси на водещи немски производители Schuler group,
LEIFELD METAL SPINNING, KOMAGE –
Gellner Machine Factory, MAE Maschinen und Apparatebau Goetzen.
Представихме и необходимите за
всяко производство компресори –
пластинчати, винтови, бустери;
допълнителни съоръжения, осигуряващи качествен сгъстен въздух с минимален разход на електроенергия (Boge
– Германия, Mattei, MTA - Италия).
Традиционно съпътстващи портфолиото на фирмата бяха: модерни
компоненти за машини - пневматика,
вакуумтехника, хидравлика, коаксиални вентили, ротационни съединения,
въздушни възглавници, пневматични
мотори и инструменти, топлообменници – гаранция за производство на
машини, отговарящи на най-високите
стандарти (Camozzi, Vuototecnika,
Atos, Bomoni Group, Conflow, Mecair –
Италия, Coax, Deublin, Wika - Германия,
Firestone - Холандия, Ingersoll Rand САЩ, Alfa Laval - Швеция).
Сред продуктите, които предизвикаха най-голям интерес сред посетителите, бяха представените за
първи път от ЛД преси за изправяне
– ръчни и автоматични, съоръжения
и преси за колооси на големия немски
производител МАЕ Maschinen und
Apparatebau Goetzen. Всъщност след
повече от 25 години немската компания МАЕ навлиза отново на българския пазар, благодарение на партньорството си с ЛД. През последните години МАЕ се утвърди като един

от лидерите в производството на
машини за изправяне на пространствени (обемни) детайли и като основен доставчик на железниците в
много държави. Иновативните решения са защитени с няколко патента
в областта на специалната хидравлика, управлението и стабилността
(повторяемостта) на процесите на
изправяне. Надяваме се машините да
получат добър прием на нашия пазар
и да заменят старите.
На определен интерес се радваха
изброените по-горе производители на
машини. Те бяха в контекста на изложението и изключително актуални.
Що се отнася до оценката от участието ни на тазгодишното издание
на изложението, мога да отбележа, че
много клиенти посетиха нашия елегантен щанд. Имахме ползотворни и,
надяваме се, с бъдеще контакти. Ще
се радваме да отговорим на всички
въпроси и да предоставим технически решения и идеи на запитванията.
Общите ни впечатления са, че
клиентите, които ни посетиха, не
търсеха ново оборудване, не планираха инвестиции, а търсеха свободни мощности, за да възложат производство на детайли. Чрез нашето
участие и представяне се надяваме,
че ще помогнем на нашите клиенти,
които вече са инвестирали в машини или планират инвестиции.
Мария Радева,
маркетинг и реклама, ЛД

Акцент в представянето ни
беше дейността на
партньорите ни Renishaw
Участието ни на изложението
MachTech & Metal е начин да привлечем потенциалните си клиенти и да
представим новостите, върху които
работим. Разбира се, както при всяко
едно изложение, на щанда имаше не
само целеви посещения, но и хаотични. Акцентът тази година беше представянето на партньорите ни от
Renishaw - глобална компания, която
работи в областта на измерване,
контрол на движението, спектроскопия и прецизна обработка. Компанията разработва иновативни продукти, които значително подобряват
ефективността на производството,
както в машиностроенето, така и в
много други браншове и направления.
Голям интерес представляваше
именно приложението на продуктите
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за утвърждаване на позициите си,
или респективно за заемане на допълнителен пазарен дял. Точно в такива компании ние виждаме нашето
бъдеще, и възможност за потенциален растеж.
Димитър Шейтанов,
управител на ТехноКом

на Renishaw, инсталирани на наши
машини, при решаване на конкретни
технологични задачи. Както е известно, фирма Милко е технологичен
лидер на машиностроителния пазар.
Поддържа широка гама от металообработващи машини с цел достигане
на по-голям пазар, както и производствен участък за обработка на едрогабаритни детайли, оборудван с найнови технологии с възможности за
многостранна обработка на корпусни детайли с голяма сложност на конструкцията и повърхнините. Тъй като
нивото на обслужващия персонал
трябва да съответства на технологичното ниво на съвременните машини, ние работим върху идеята за откриване на учебен център, като вече
имаме подкрепата на водещи производители в сферата на машиностроенето като Renishaw и много други.
За да отговори на динамично променящия се съвременен пазар, се
стремим постоянно да обогатяваме
услугите и дейностите, с които задоволяваме нуждите на нашите клиенти. За екипа на фирма Милко е
предизвикателство да се развива и
усъвършенства.
Ваня Тарлева,
р-л отдел Сервиз в Милко

NX CAM, както и новият ни продукт
Predator за мониторинг и ефикасност
на машините в производството.
Участието ни беше много силно и
ползотворно за нас, надяваме се и за
всички, които имаха възможността
да видят нашите решения. Много
компании все повече се интересуват
от мониторинг на машинния си парк,
както и възможността да ги натоварят максимално за по-ефективно
производство.
Пламена Чипилска,
Спейскад
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Нашия фокус в участието ни на
Mach Tech & Metal беше поставен
върху нишковите ерозийни машини
на лидера в световен мащаб Mitsubishi Electric и по-специално на
най-новия произведен модел MV 1200
S, която предстои да бъде интегрирана във фирма Бимекс - гр. Казанлък.

Представихме решения на
новия си партньор DOGUS
KALIP
ТехноКом участва за първи път със
собствен щанд на изложението
MachTech & Metal 2014. Акцентът в
представянето ни бе върху конструктивните алуминиеви профили, линейни системи и задвижвания, както и
транспортни системи, които са
част от продуктовото портфолио на
един от най-новите ни партньори
DOGUS KALIP. Определено те предизвикаха най-голям интерес сред посетителите и регистрирахме немалък
брой запитвания в тази област.

Участието ни беше много
силно и ползотворно за нас
Акцентът на тазгодишното ни
представяне в рамките на MachTech
& Metal беше "Оптимални решения
за автоматизация на проектирането и производството на механични
детайли и инструментална екипировка с CNC машини". Решението е
базирано на софтуерни продукти от
партньорите на SpaceCAD SIEMENS PLM Software и Predator
Software, насочено към нуждите на
професионални потребители, произвеждащи прецизни продукти чрез
механична обработка върху високопроизводителни CNC машини. Решенията на SIEMENS NX 9 и PREDATOR
в една информационна система позволяват на производителите да
съкращават времето до пазара и
намаляват себестойността, като
добавят значителна стойност към
своите развойни, логистични и производствени процеси.
Най-голям интерес предизвикаха
решенията за управление и постпроцесиране на цифрови машини Siemens

Акцент в участието ни
бяха нишковите ерозийни
машини на Mitsubishi Electric

ТехноКом представи още продукти на компаниите VESTA Automation
и C.MATIC (Италия), които представлява в областта на пневматичните компоненти за автоматизация, VALVOLE HOFMANN, FG LINE и
SIRCA International (Италия) - от сферата на индустриалната автоматизация, регулираща и управляваща
арматура.
Първото ни участие формира у
нас два основни извода – посещаемостта бе под очакваната, което идва
да покаже, че все още фирмите са
предпазливи в инвестициите си. Но
също е редно да кажем, че определено има малко раздвижване в сектора
и част от компаниите, преминали
фазата на "оцеляване", вече мислят
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Машината разполага с интелигентна и автоматична система за вдяване на нишката без водна струя,
която осигурява превъзходна стабилност на процеса при трудни условия
на вдяване. Високоскоростната сензорна система осигурява по-добро
управление на разряда и по-висока
производителност на рязане. Няколко автоматични функции водят до
повишаване на времето на работа
без обслужващ персонал. Намалената
консумация на нишка и консумативи
подпомагат оптимизацията на производствените разходи, а спестяването на енергия се получава благодарение на високоефективната електрическа система. Общата концепция
на машината е да спестява разходи
и да минимизира въздействията
върху околната среда.
Като водещ вносител на високотемпературни тигли от Германия
фирма Хофман Консулт отчете висок интерес към леярските консумативи. Съществуващата база клиенти на фирмата се информираха за
новостите в тази област, а новите
тепърва ще се убедят в качеството на предлаганите продукти.
Цялостното си участие оценяваме като добро - затвърдихме дълготрайните си търговски отношения
със съществуващите ни партньори
и се надявам, че новите ще имат
възможността лично да се убедят в
коректността на фирма Хофман
Консулт.
Стоян Тонев, мениджър продажби,
Хофман Консулт България
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