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Ново бебе зарадва екипа ни - Милица даде живот на малкия Стефан
В почти изцяло дамския екип на Издателството отдавна не беше идвала
радостта от раждането на ново бебе. Насред жарките летни дни след дълги
дъждовни месеци изгря слънце в семейството на колегата ни от рекламен отдел
Милица Атанасова, която роди малкия Стефан в нощта на 15 август.
С изненадващата си предсрочна поява, младежът с параметри ръст 49 см и
тегло 3 кг. предизвика радостно вълнение в редакцията и шумни реакции от
колегите на Милица, които всички я поздравяват най-искрено с прекрасното
събитие и й желаят всичкото щастие на майчинството!
Честито на цялото семейство на малкия Стефан и пожелания за здраве и
щастлив живот от целия екип на Ти Ел Ел Медиа!

"Цифровата" фабрика на Siemens в Амберг отпразнува 25-годишнина
На 12 и 13 септември т. г. Siemens отпразнува 25-годишнината на своя завод
за електронно производство в Амберг, Германия (Siemens Elektronikwerk Amberg EWA) заедно със служители, клиенти и бизнес партньори. Сред продуктите, които Siemens произвежда в завода още от откриването му през 1989 г., са програмируемите логически контролери Simatic. "В момента в Амберг се произвеждат
повече от 1000 версии на този продукт, който служи за управление на машини
и съоръжения и за автоматизация на производство. Simatic управлява производството и в самия Амберг, където са инсталирани всички елементи на цифровата
фабрика. Продуктите комуникират с машините и всички процеси са оптимизирани чрез прилагане на ИТ контрол, който гарантира минимален брак и 99,9988%
качествена продукция. Въпреки че заводът е силно автоматизиран, външният му
вид малко се е променил от 1989 г. насам. Производството е увеличено осемкратно без разширяване на пространството, както и без почти никаква промяна в
броя на служителите, които в момента са около 1100“, заявиха от компанията.

Евромаркет Компресорс внедри нови компресори в Дунарит
Във връзка с реализацията на инвестиционна програма за подмяна на енергоемки бутални компресори (145 kW и 75 kW) в Дунарит – Русе, фирма Евромаркет
Компресорс достави модерно компресорно оборудване (110 kW), производство на
Gardner Denver – Германия, съобщиха от компанията. „За оптимизация на инвестицията и правилен технически подбор на оборудването Евромаркет Компресорс
извърши измерване на дебита и одит на въздушната система в Дунарит. Съобразно резултатите от анализа бяха доставени, монтирани и пуснати в експлоатация винтови компресори Gardner Denver - ESM 55 с постоянен дебит и VS55 с
регулиране на дебита, както и адсорбционни изсушители и филтри Parker-Zander“,
поясниха от компанията. „Компресорното оборудване Gardner Denver показа отлични технологични и експлоатационни характеристики, като предприятието
реализира до 27% икономия на електроенергия. Рентабилността на инвестицията нараства значително от ограничаването на авариите по тръбопроводите и
производственото оборудване – резултат от микропроцесорното управление на
компресорите и постоянната графична визуализация на дебита и налягането, които
подобряват качеството и ограничават загубите на сгъстения въздух в системата“, допълниха от Евромаркет Компресорс.
„Целенасочено търсихме и постигнахме сериозна икономия на електроенергия, ниски загуби и подобрихме контрола и сигурността на системата за сгъстен
въздух благодарение на професионализма на екипа на Евромаркет Компресорс“,
коментира инж. Даниел Петров, мениджър ресурсно осигуряване в Дунарит.
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Festo оборудва учебно-техническа лаборатория в ТУ-Варна
В края на месец юли т.г. Факултетът по изчислителна техника и автоматизация към Технически университет – Варна, съвместно с Фесто ЕООД изгради
учебно-техническа лаборатория на стойност над 600 000 лева, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от компанията. „Лабораторията се състои от 2 системи,
представляващи образователни фабрики в сферите на дискретно производство
и непрекъснати процеси. Финансирането на проекта бе осигурено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от
националния бюджет на Република България. Техническото изпълнение на проекта е дело на отдел Дидактика към Фесто ЕООД, чиято основна насока е обслужване на индустриални клиенти и образователни институции в направленията
образователни системи и технически обучения“, заявиха от Фесто.
„Festo Didactic предлага пълната гама продукти и услуги - от технологично
ориентирани учебни пакети за средното и висше образование, софтуер, учебни
материали и обучителни фабрики до напълно оборудвани индустриални учебни
центрове. Festo е световен лидер в областта на базови обучения и обучения за
напреднали в сферата на индустрията. В зависимост от фокуса си предлаганите обучения се делят на технически, организационни и обучения, ориентирани
към човека и личностното му развитие“, допълниха от компанията.

IGE+XAO Group представи новости в PLM и CAD системите
Наскоро IGE+XAO Group разшири своето продуктово предлагане и засили
присъствието си на атрактивни пазари чрез нови продукти и значими постижения, съобщиха от представителството у нас ИЖЕ+КСАО Балкан. „Компанията
представи на пазара нова версия на софтуерното приложение SEE Electrical и стартирането на SEE Web Catalogue - нова услуга, позволяваща на потребителите да
теглят уеб каталози на електротехническо оборудване и да ги използват директно в софтуера. Два нови пакета допълват предлагания PDM софтуер: SEE Project
Manager LT-интуитивен софтуер за управление на техническа документация, представляващ удобно решение за екипи, целящи бързо разгръщане, висок ръст на
развитие и незабавна възвръщаемост на инвестициите, както и SaaS (Software as
a Service) решението SEE Project Manager in the Cloud, позволяващо управление и
споделяне на проекти и електротехнически данни от всяка точка на света чрез
интернет“, заявиха от ИЖЕ+КСАО Балкан. „IGE+XAO също ще предложи на пазара
SEE 3D Electrical - ново 3D обкръжение, посветено на проектирането и поддръжката на електрически системи, което скоро ще бъде интегрирано с разнообразни
софтуерни решения на групата, и по-специално с модулите SEE Electrical Expert
Panel (проектиране на ел. табла и шкафове), Synoptic (синоптично окабеляване) за
SEE Electrical Cabinet Layout“, допълниха от компанията.

Keysight се отдели от Agilent Technologies
От 1 август т.г. бизнесът с измервателни средства за електрониката на
Agilent Technologies официално започна да оперира под името Keysight Technologies,
съобщиха от компанията. Новата компания ще остане изцяло притежавано
дъщерно дружество на Agilent Technologies до началото на ноември, когато се
очаква отделянето да бъде завършено окончателно. Базираната в Калифорния
Keysight ще се концентрира изцяло върху бизнеса с измервателна апаратура за
електрониката с приложение в редица индустриални сегменти - комуникации,
промишленост, отбрана, авиация, IT и други. В компанията ще работят 9500
служители в 30 страни.
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WAGO организира поредица от семинари в страната
От 4 септември до 30 ноември т.г. WAGO провежда серия от двудневни
семинари в страната, съобщиха от компанията. Участниците ще имат възможност да се запознаят по-подробно с продуктите на WAGO в сферата на автоматизацията. „Сред планираните за разглеждане теми е структурата на програмната среда CoDeSys, основни компоненти, програмни езици, типове променливи, както и инсталирането на CoDeSys, WAGO Ethernet settings, WAGO I/O check
и WAGO USB service cable driver. Други планирани насоки в обученията са работа
с Ethernet settings и WAGO I/O check, първи стъпки с CoDeSys – примерни програми, библиотеки в CoDeSys, основни функционални блокове, WEB визуализация,
примерни програми – Modbus TCP/IP комуникация. Базова тема в обученията ще
бъде и модулът за енергиен мениджмънт на WAGO“, поясниха организаторите.
„Семинарите, организирани от WAGO, ще дадат възможност на клиентите
да получат информация директно от източника. Нашите лектори са доказани
експерти в своята област и са запознати с всички проблеми по заложените
теми. Обучителните програми са внимателно подготвени и планирани и ще
осигурят на желаещите да се включат една добра инвестиция в техните познания и бъдеща практика“, допълниха от WAGO.

Microchip представи нова фамилия енергоефективни микроконтролери
Microchip разшири своята серия eXtreme Low Power (XLP) PIC микроконтролери
с новата фамилия PIC24F GB2. Тя включва интегрирано хардуерно ядро за криптиране, генератор на случайни числа, както и блок за еднократно програмиране (OTP).
PIC24F GB2 устройствата предлагат до 128 KB Flash и 8 KB RAM памет в корпуси
с 28 или 44 извода. Те са насочени към мобилни и захранвани с батерии устройства като IoT сензори, системи за контрол на достъпа, заключващи системи и др.
Поддържат различни безжични модули на Microchip за Wi-Fi, ZigBee и Bluetooth комуникация. „В новата фамилия са интегрирани редица функции за защита на данни.
Многофункционалният хардуерен блок за криптиране поддържа стандартите AES,
DES и 3DES. Генераторът на случайни числа създава кодове за криптиране, декриптиране и удостоверяване на данните. OTP блокът предпазва кодирания ключ от
това да бъде прочетен или пренаписан. Новите GB2 микроконтролери достигат
180 uA/MHz ток в активен режим и 18 nA в sleep режим. Те имат USB вход, както
и UART с поддръжка на ISO7816, който може да бъде полезен при приложения със
smart карти“, поясниха от компанията.

Изложението electronica в Мюнхен отбелязва 50-годишен юбилей
През тази година водещото международно изложение за електронни компоненти, системи и приложения electronica отбелязва 50 години от своето създаване. От 11 до 14 ноември форумът за пореден път ще бъде платформа на
иновациите в сектора. Основните теми на тазгодишното издание са автомобилостроенето, embedded системи, медицинска електроника, осветление, сигурност и енергийна ефективност.
Съпътстващата програма ще включва конференции с международно участие,
пет форума, кръгли маси и повече от 200 специализирани доклада. Организаторите очакват близо 2700 изложители от цял свят, които ще представят новостите в портфолиото си на общо 143 000 м2 изложбена площ в 12 палати.
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ИПО организира томбола с награди на МТП Пловдив
Фирма ИПО организира томбола с награди за посетителите на МТП Пловдив
на своя щанд XII – 10, съобщиха от компанията. „Посетителите ще имат възможност да спечелят комплект филтри Fleetguard, специално пригодени за техните
машини или проверка на дюзи в специализирания сервиз на горивни системи IPOBosch Diesel Centre. Спечелилите ще бъдат изтеглени на произволен принцип след
изложението. Освен наградите, участниците в томболата ще получат и талони за отстъпки за продуктите и услугите на Fleetguard и Bosch“, заявиха от ИПО.
„Посетителите на изложението ще имат възможност да разгледат и тестват продуктите и оборудването, предлагано от ИПО. На щанда ще бъде
представена цялата гама филтри и филтриращи системи Fleetguard и ще бъдат
демонстрирани в действие дизелови генератори Cummins Power Generation.
Отново и тази година фирмата ще изложи мотокарите IPO Lifts, произведени
от ИПО, както и най-новите попълнения на линията подемна техника. Ще бъдат
показани и ескпонати и резервни части от продуктовите гами на лидерите в
производството на дизелови двигатели Cummins и Yanmar. Дизеловият център
на ИПО – IPO-Bosch Diesel Centre, ще бъде представен с част от своето оборудване и резервни части, както и с пълен набор услуги за ремонт и диагностика на
горивни системи за всички видове транспортни, строителни и селскостопански машини“, допълниха от ИПО.

DMG MORI представи иновативни решения на изложението АМB 2014
DMG MORI представи иновации във високотехнологичния свят на металообработването и производствените технологии на специализираното изложение АМB,
което се проведе между 16 и 20 септември т. г. в Щутгард, съобщиха от фирма
Полимета С, представител на DMG MORI у нас. „На площ над 2000 кв. м компанията демонстрира 46 високотехнологични машини с нов дизайн, 29 от които
оборудвани със CELOS. Сред тях бяха новият вертикален обработващ център DMC
1450 V, четвърто поколение на 5-осна универсална машина DMU 125 P duoBLOCK
и LASERTEC 45 Shape - за 3D високопрецизно лазерно отнемане на материал и
гравиране. DMG MORI представи също и четири европейски премиери на машини
с напълно нова концепция за гъвкаво серийно производство: i 50, второ поколение
стругово-фрезов обработващ център NTX 1000, и второ поколение хоризонтални
центри NHX 4000 и NHX 5000", заявиха от Полимета С.
„Освен на високотехнологичните машини, DMG MORI наблегна и на автоматизацията. Посетителите на щанда се запознаха с платформата DMG MORI
Systems – 7 системни решения от широкото портфолио интегрирани в машината автоматизации на производствени линии за компоненти на двигатели.
Сред акцентите бяха още последни технологии и приложения за автомобилната
индустрия, производство на матрици, високоскоростно рязане, както и услуги
и сервизни продукти от DMG MORI LifeCycle Services“, допълниха от Полимета С.

Schneider Electric придобива турския производител Gunsan Elektrik
Schneider Electric подписа споразумение за придобиването на Gunsan Elektrik,
втората по големина компания на пазара на електроинсталационни системи за
жилищни и търговски сгради в Турция. „Gunsan Elektrik предлага широка гама
системи и устройства за окабеляване, включително ключове и контакти, миниатюрни прекъсвачи и кутии със стопяеми предпазители. Компанията генерира
приходи в размер на около 35 милиона евро през 2013 г. Тя ще допринесе за
утвърждаването на Schneider Electric на местния пазар с добре позната марка,
обширна дистрибуторска мрежа и конкурентоспособна производствена база“,
коментираха от Schneider Electric.
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Eaton внедри система за управление на захранването в Олива
Eaton внедри система за управление на захранването в модернизирания завод
на Олива, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Българският производител на растително олио инвестира 25 млн. евро в реорганизация и модернизация на завода в Полски Тръмбеш. Предвижда се той да отвори врати до края
на т. г. и да създаде около 120 нови работни места. „Ключов момент за Олива
бе инсталирането на ефективна система за управление на захранването. Във
връзка с това компанията реши да си сътрудничи със специалистите на Eaton.
Тъй като в една от подстанциите във фабриката се използва електроразпределителната система за средно напрежение Xiria на Eaton, във всички основни табла
беше използвана системата xEnergy“, заявиха от Eaton.
„Xiria представлява система за крайно кръгово окабеляване от ново поколение, която щади околната среда и е подходяща за електроразпределителни мрежи
за средно напрежение в диапазона от 12 до 24 kV. За всички нисковолтажни
електроразпределителни задачи Олива избра системата Eaton xEnergy, която е
специално разработена за ефективна конфигурация на проекти, които отдават
значение на индивидуалните нужди на клиентите. Тя се състои от шкаф, комутационна система и защитни устройства, както и от инструменти за планиране и пресмятане, за да се гарантира сигурно и надеждно управление на захранването в инфраструктури с капацитет до 5000 A“, допълниха от компанията.

Синхрон-С завърши II етап от изграждането на противопожарна
Синхрон-С обяви, че е завършила втория етап от изграждането на противоинсталация в Оргахим

пожарна инсталация в Оргахим. В рамките на този етап фирмата проектира,
достави, монтира и пусна в експлоатация системи за пожароизвестяване и
пожарогасене в производствени и административни помещения с обща площ
от близо 10 000 кв. м. Те се намират в обновения завод на химическото предприятие в Русе, който отново ще произвежда смоли след преустановяването на
работата му в началото на 2012 г. вследствие на пожар.
„Оргахим е предприятие, класифицирано като „сграда с висока опасност в производството“. В процеса на производство се използват значително количество
суровини и материали, които са леснозапалими или взривоопасни химически вещества. Изграждането на надеждна противопожарна защита на такъв тип обект
е сериозно предизвикателство, с което фирма Синхрон-С се справи успешно“,
обясниха от компанията. Според Синхрон-С основните предимства на изградената инсталация са изключително ранно откриване на евентуален пожар, бързо и
ефективно гасене, висока надеждност. Времето за детекция на пожара е в рамките на 10-30 секунди, а времето за потушаване - до 2 минути. В рамките не проекта е внедрена и система за мониторинг и контрол, която позволява с помощта
на персонален компютър да се следи състоянието на всички инсталации.

Рисайклинг България предлага нов модел компостообръщач
Рисайклинг България представи на нашия пазар новия компостообръщач
BACKHUS 16.30 на немската фирма Backhus. "BACKHUS 16.30 е изключително
качествен компостообръщач, който съчетава висока производителност с ниски разходи. Напълно самозадвижващ се, лесен за транспортиране и максимално
подвижен, оборудван с икономичен 47,5 к.с. ( 35,4 кВт ) дизелов двигател. Благодарение на компактните гумени вериги, обръщачът може да работи без риск от
увреждане върху всякаква повърхност - асфалт, бетон, павирана повърхност,
чакъл и др. Той е ефективно, икономично и съвременно решение с мощна производителност за малки и средни общини и производители в областта на растениевъдството, животновъдството и биоенергетиката. Подходящ е за ферми с
между 1000 т - 10 000 т тор годишно", поясниха от компанията.
"При третирането на твърди отпадъци обръщачите на Backhus осигуряват
бързо изсушаванe, безопасна хигиенизация и оптимален процес на гниене. Компостът е хомогенен и подходящ за складиране. Ниската влага и намаленият обем
намаляват съществено транспортните разходи. Рисайклинг България осигурява
безплатни консултации по настоящите европейски програми, по които могат
да бъдат закупени предлаганите машини и оборудване", допълниха вносителите.
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Ник-21-Мечев предлага нова сонда за мониторинг на води
Ник-21-Мечев предлага нова сонда за мониторинг и контролиране качеството на водата едновременно по 12 параметъра, съобщиха от компанията. „Патентованата технология на Intellisonde предлага по-качествено измерване, лесно откриване на настоящи и потенциални проблеми, като по този начин намалява риска от заразяване на водата. Едновременно се контролират поток/ дебит; налягане; температура; мътност; цвят; хлор; хлорамини; разтворен кислород; електропроводимост; pH; ORP (REDOX); ISE (напр. флуорид). Сондата разполага с възможност за интеграция с оперативната мрежа и осигурява информация в реално време за контрол и оценка на риска“, поясниха от компанията.
„Intellisonde е с ниско тегло и водоустойчив корпус IP68, може да бъде инсталиран за 10 минути в разпределителната система, включително калибрация и
проверка. Сондата може да се постави в големи тръби под налягане (през 3.8 или
5 см клапан), а също така и в тръби с диаметър само 5 см за контрол на уличното
равнище. Регулируемият фланец позволява да бъде поставяна в предварително
установена дълбочина, като гарантира положението на главата на сензора да е
в средата на потока. Дълбочината може да бъде регулирана, докато клапанът е
отворен. Включен е и допълнителен детайл, който осигурява безопасно налягане.
Апаратурата е предназначена за водоразпределителни дружества, Басейнова
дирекция, пречиствателни станции и други“, допълниха от Ник-21-Мечев.

АББ разработи екологична алтернатива на SF6
АББ обяви пробив в технологиите за изработване на комплектни разпределителни уредби (КРУ) чрез екологично ефективен газ за изолация, който да замести
серния хексафлуорид. „Тази алтернативна газова смес притежава подобни изолационни характеристики като тези на SF6, използван до момента в комплектните разпределителни уредби с изолация от елегаз (КРУЕ), но значително намалява
вредното влияние върху околната среда. С новата смес КРУ с газова изолация (GIS)
на АББ разполагат с потенциал да намалят еквивалентните на въглероден диоксид емисии с до 50% през целия жизнен цикъл на оборудването в сравнение с предшественика им със същата оценка“, коментират от компанията. Повече от
десетилетие SF6 се използва масово в електрическата промишленост за диелектрична изолация и гасене на електрическа дъга. „Това е значително постижение и може да положи основите на пътя към по-екологичноефективни КРУ с газова изолация в следващите години„, сподели Бернхард Юкер, мениджър на дивизия „Системи за енергетиката„ на АББ. Новата технология ще бъде въведена за
първи път в подстанция в Орликон, Цюрих, като пилотна инсталация за швейцарската електрическа компания EWZ. В допълнение към 170-киловолтовото КРУЕ
АББ ще инсталира и КРУ средно напрежение с новата газова смес.

Fieldbus и HART Communication се обединяват под името FieldComm Group
На 30 август т.г. бордовете на директорите на Fieldbus Foundation и HART
Communication Foundation официално одобриха обединяването на двете фондации
в нова браншова организация, която ще се нарича FieldComm Group. С тази стъпка
завърши едногодишен период на преговори и проучване, проведени от експерти
доброволци от двете страни. Новата организация ще бъде ръководена от борд на
директори, съставен от представителите на двата настоящи борда. За председател на учредителното събрание бе избран Ханс-Георг Кумпфмюлер, главен изпълнителен директор на бизнес звеното Сензори и комуникации в Siemens. Президент и главен изпълнителен директор на FieldComm Group ще бъде Тед Мастърс.
В момента той заема същия пост в HART Communication Foundation. „Създаването
на FieldComm Group е безпрецедентна възможност за надграждане на съществуващите технологии и разработване на единна бъдеща визия за хармонизиране на
стандартите в областта на индустриалната автоматизация в световен мащаб“, сподели Тед Мастърс. FieldComm Group ще бъде базирана в Остин, Тексас
и ще започне да функционира като единна организация от 1 януари 2015 г.
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От инструменталчик до водещ производител
в областта на стандартизираните продукти
Meusburger (Мойсбургер) празнува своя 50-годишен юбилей
Водещият производител в областта
на стандартизираните продукти за
инструментална екипировка празнува
тази година своят 50-годишен юбилей.
Клиентите на Meusburger се възползват от десетилетния опит, който
компанията има в обработването на
стомана. Постоянните инвестиции в
производствената база на компанията, разрастването на асортимента
от продукти и целенасочената политика за продажби допринесоха за постоянното увеличение на оборота на
Meusburger, година след година. През
1999-та годишният оборот възлиза на
около 28 милиона евро, а през 2013-та вече надхвърли 160 милиона евро.

Meusburger с постоянно седалище Волфурт, Австрия

От фирма с един
работник до водещ
производител
След 5 години на учене, чиракуване,
практика и пътуване (1957-1962) през
цяла Америка, обученият шлосер-матричар Georg Meusburger (Георг Мойсбургер) се завръща в Австрия и през 1964та година създава фирма, където първоначално работи сам, в град Дорнбирн.
"Идеята ми по това време беше за бизнес с малка работилница за изработката на инструментална екипировка - с
около 7 или 8 работници", си спомня основателят на компанията. "Бизнесът
вървеше добре, назначавани бяха още и
още работници, така можеше и да си
продължи". Но след 14 години в бизнеса
Georg Meusburger преструктурира компанията фундаментално. Той има точния усет за търсенето на пазара и специализира фирмата в бързо достъпни
и прецизно обработени елементи за инструменталната екипировка. Точно заради тази модерна стъпка и благодарение на голямото търсене, дейностите
на компанията се разширяват и покриват цяла Европа.

24

50 години непрекъснат
растеж
През 1980, само две години след преструктурирането, фирмата се мести с тогава 35-те си служители във Wolfurt (Волфурт), където и до днес продължава да се
възползва от най-добрите условия за бизнес. Нейните съоръжения непрекъснато
се адаптират към нарастващата бизнес
активност и в годините, които следват,
се правят непрекъснати инвестиции в
разширяването на помещенията.

клиентите си освен нормализираните
продукти също и продукти за оборудване на всеки производствен цех или работилница. Това позволява на клиентите
на фирмата да пестят време и пари
чрез намаляване броя на доставчиците.

Guntram Meusburger
(Гунтрам Мойсбургер)
поема ръководството на
компанията
През 2007 Meusburger поставя нов курс
за бъдещето. Семейният бизнес прехвърля управлението на стабилната компания на следващото поколение - Инж. Маг.
(FH) Guntram Meusburger, тогава на 35 години, поема Meusburger Georg GmbH & Co
KG. Този трансфер е планиран дълго време. Guntram Meusburger работи в компанията от 1999г. насам след завършване
на икономическо образование. Паралелно
с това той успешно завършва машиностроителна техника. Младият собственик поема ръководството на компанията с ясни цели. Georg Meusburger е останал в рамките на компанията и продължава да я подкрепя дори и днес с професионалното си ноу-хау.

Нормализирани компоненти за инструментална екипировка

Meusburger по целия свят
Освен разширението на гамата продукти, Meusburger се фокусира и върху
разработването на Европейските и световните пазари. "С помощта на допълнителните регионални представители
ние можем добре да опознаваме и разработваме пазара. Нашите търговски офиси в Китай, Турция и САЩ се стремят
към позитивното си развитие. Текущата 2014 година за компанията се очертава много положителна, както показват актуалните данни", казва управителят на компанията Guntram Meusburger.

Meusburger - Партньорът
на който можете да се
доверите.

Georg Meusburger създава през 1964-та година фирма от един работник

Успешни инвестиции
През 2010г., чрез въвеждане на нови
иновативни продукти на Meusburger, е
добавена областта Щанци. Започвайки
през 2011г., към продуктовата програма са добавени и принадлежности за инструментална екипировка. През 2013г.
се появява дори един отделен каталог
"Оборудване за инструменталния цех",
като по този начин Meusburger стана
един надежден партньор и предлага на

Фирма Meusburger е водещ производител на пазара за високопрецизни нормализирани елементи. В момента над
12.000 клиенти от цял свят използват
предимството на стандартизираните
елементи и се възползват от нашият
50-годишен опит в обработката на стомана. Една неповторима програма от
нормализирани продукти, комбинирана
с висококачествено оборудване за инструменталния цех, прави Meusburger идеалният партньор в машиностроенето
и инструменталната екипировка.

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria
За контакт: К. Стефанов
Т.: + 359 886848575, k.stefanov@meusburger.com
sales@meusburger.com, www.meusburger.com
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H2O Accadueo 2014 се провежда
в Болоня през октомври

Тазгодишното издание на традиционното изложение за водния сектор H2O Accadueo ще се проведе
между 22 и 24 октомври в Болоня,
Италия, съобщиха организаторите
от Болонски панаир. За поредна година международното събитие ще
събере специалистите от сектора:
производители на материали, технологии и оборудване, публични и частни дружества за интегрирано управ-
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ление на водните услуги, общински
фирми и строители.
Досега панаирът с над 20-годишна история се провеждаше в гр. Ферара. Accadueo 2014 ще се състои в
изложбения комплекс BolognaFiere,
където по същото време ще се проведат и строителните изложения
SAIE и Smart City Exhibition.
"В последното издание на H2O през
2012 г. взеха участие 350 изложители, които представиха технологиите си на изложбена площ от над 15
180 кв.м. Изложението посетиха над
6700 гости, а в рамките на програмата се състояха общо 48 семинара", припомнят организаторите.
И през т. г. изложението ще бъде
съпътствано от конференции и семинари на актуални теми в сектора: регулиране на водните услуги,
ефективно управление на водните
системи и загубите на вода, стратегии, техники и международни практики в областта на управлението

на водите, допълват от Bologna Fiere.
С подкрепата на Международната
асоциация по водите (IWA), на Federutility (Федерация на фирмите за обществени услуги), мрежата SWAN
(Smart Water Networks) и на италиански експерти в управление на водите,
изложението ще бъде домакин на Международна Конференция Water Ideas
2014. В продължение на 3 дни ще
бъдат представени иновативни техники и приложения в управлението на
градските води с акцент върху участието на научните изследвания и на
текущи европейски проекти. „Водният сектор продължава да представлява интерес за индустрията и в същото време е от изключително значение
за устойчивото развитие в екологичен аспект. Изложението H2O се превръща във важен момент за размисъл
по стратегически въпроси - от реформата на водните услуги до устойчивото развитие и инвестициите в сектора“, добавят организаторите.
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Стремим се да изграждаме
трайни отношения
с партньорите си
Асен Георгиев, мениджър продажби
в ХАЙУИН България, пред сп. Инженеринг ревю
евременно реагиране според нуждите на клиента. Тясното сътрудничество с нашите партньори в Чехия и
Германия позволява бърза доставка
на изделия, които не се държат на
склад в България. Обсъждат се технически решения, както и предстоящи проекти на български и чуждестранни фирми.
Кои са ключовите направления,
продукти и решения в портфолиото на HIWIN Corporation и
към кои индустрии са насочени?

Бихте ли представили дейността на фирма ХАЙУИН
България пред читателите на
сп. Инженеринг ревю?

Фирма ХАЙУИН България е основана през 2011 г. с предмет на дейност
търговия с компоненти в областта
на автоматизацията и инженеринга,
а именно сачмено-винтови двойки,
кръгли и призматични линейни направляващи, линейни мотори и задвижвания, ротационни модули и др.
Фирмата се стреми да превръща
нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлаганите от
нас продукти. Освен дистрибуторска дейност на линейна техника на
един от водещите производители в
света, ХАЙУИН България предлага и
консултации в областта на автоматизацията, инженеринга и машиностроенето. Системно се провеждат
обучения в областта на линейната
техника и технологии за повишаване квалификацията на персонала. Поддържането на базови номенклатурни изделия позволява гъвкаво и сво-
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Създадена през 1989 г., HIWIN (HItech WIN-ner – победител сред високите технологии) бързо се превръща
в доставчик номер едно на азиатския пазар и водещ световен производител на линейна техника. Фирмата
залага както на непрекъснато разрастващия се екип от висококвалифицирани служители, така и на високотехнологичните фабрики и центрове за развойна дейност, разположени в държави из целия свят.
HIWIN Corporation разгръща своя
потенциал в две направления – HIWIN
Technologies - пълна гама ролковани и
шлайфани прецизни сачмено-винтови
двойки, призматични сачмени и ролкови линейни направляващи и танкети, кръгли направляващи и лагери, КК
single-axis задвижвания. HIWIN
Mikrosystems фокусира дейността си
върху разработване, произвеждане и
внедряване на високотехнологични
позициониращи системи, линейни
мотори, ротационни модули, роботизирани системи и др.
Линейните мотори на фирма
HIWIN са директно задвижвани, благодарение на което са лишени от
приплъзване и натрупване на аксиална грешка при работа, голяма динамика, лесни за обслужване. Отличават
се с дълъг живот, висока надеждност,
изключително прецизни при позициониране – 5 µm, високи скорости – до
5 m/s, високи ускорения до 100 m/s2,

плавно движение, компактен дизайн,
нискостойностна поддръжка. Измервателните системи варират от оптична, абсолютна, инкрементална,
дигитална TTL, магнитна и др.
Благодарение на технологичните
възможности, които линейните мотори на HIWIN предоставят, заедно
с партньорите от Чехия, Германия и
Тайван успяхме да внедрим първата
система от задвижвания HIWIN на
българския пазар. По покана на фирма Полимерс Трейдинг, бяха изработени специални, според нуждите на
проекта, три вида линейни мотори,
които бяха успешно интегрирани в
машина за едновременното производство на четири вида бутилки от
PVC с производствен цикъл под 1.5
sec за бутилка.
Продуктите на фирма HIWIN намират приложения в автомобилостроенето, машиностроителната,
металообработваща, хранителновкусовата, фармацевтичната, медицинската и други промишлености.
Какви са спецификите на
българския пазар и на каква
стратегия за промотиране на
решенията на HIWIN у нас залагате?

Българският пазар в последните
години се характеризира с относителна макроикономическа стабилност и заедно с това с несигурност
в бизнес средата.
В тези условия ние слагаме акцент
върху фирмената активност. Стремим се макар и бавно да изграждаме
трайни взаимоотношения с партньори. Използваме стандартните практики за налагане на базовите номенклатурни изделия. Изделията от повисок клас, за които обикновено са
необходими инженерингови решения,
в повечето случаи са проблемно ориентирани, т.е. свързани са с решаване на конкретен проблем на конкретен клиент.
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Организаторите на TMTS 2014
представиха акцентите в
тазгодишното издание
На 13 август т. г. се проведе специална пресконференция, на която
организаторите на международното
изложение за металообработващи
машини Taiwan International Machine
Tool Show (TMTS) в Тайван представиха новостите в тазгодишното
издание. На събитието присъстваха
журналисти от 10 държави, сред
които и представител на издателството за професионална техническа периодика Ти Ел Ел Медиа. По време на пресконференцията бяха цитирани интересни факти относно дейността на сектора в страната. "Тайван се нарежда на шесто място в
света по производство на металообработващи машини и е четвъртият по големина износител. Тази индустриална сфера е сред най-значимите за нас. В Тайван има над 500
производители, като повечето от
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тях са ситуирани в района на Тайчунг", информираха организаторите.
"Двете основни теми на предстоящото издание на TMTS ще бъдат
"Приложения на 5-осните металорежещи машини" и "Сервизни услуги в
производството". За улеснение на
очакваните над 70 000 посетители
изложбените площи ще бъдат обособени в пет основни области - Металорежещи машини; Металообработващи машини; Инструменти за
прецизна обработка, компоненти, аксесоари и средства за измерване; Автоматизация, роботи, хидравлични и
пневматични компоненти; Международни медии и асоциации.
Изложбената площ се очаква да
бъде 54 000 кв. м. с 3700 щанда, показващи всички видове високопрецизни металорежещи машини, компоненти, аксесоари, инструменти и оборуд-
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ване за автоматизация. Налице е увеличение с 55% в сравнение с последното изложение през 2012 година“, разказаха те. TMTS 2014 ще се проведе
от 5 до 9 ноември т. г. в Greater
Taichung International Expo Center
(GTIEC) в гр. Тайчунг, Тайван.
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Успяхме да запазим коректността,
откритостта и лицето си пред
нашите партньори
Юлиан Божков, управител на Ритал,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Божков, в предишното си интервю за сп. Инженеринг ревю преди няколко години заявихте, че въпреки кризата качеството на работата
ви ще доведе до очакван ръст.
Оправдаха ли се тези Ваши прогнози?

Дейността и начинът ни на работа не са единствено и самоцелно
подчинени на преследване и постигане на високи цели или сбъдването
на някакви или нечии прогнози. Далече сме от идеята да се изявяваме
като големи познавачи, задълбочени
анализатори или още по-малко като
"гуру" в непредсказуемата наша действителност. Простият принцип,
който ни води, е да правим каквото
трябва, пък да става, каквото ще
става. Все пак, излизайки от общите приказки и клишета, усилията ни
да устоим на предизвикателствата
и да запазим коректността, откритостта и, надявам се, лицето си
пред нашите партньори и клиенти,
се отблагодариха с постоянно увеличаващите се резултати. Наистина,
може би звучи малко налудничаво и
може би противоречи на някои съвременни схващания, но в тези нелеки
години ние се концентрирахме върху
това да бъдем близо и в помощ на
партньорите си, търсейки и предлагайки оптимални и иновативни решения и, разбира се, гарантирайки бърза
доставка. Водени от тази идея, ние
увеличихме броя на специалистите
във фирмата, складовите площи и
продуктовите наличности. Това ни
дава възможност за бърза реакция
както при конфигуриране на дадени
решения, така и при спешни промени, наложили се при реализацията на
някои, дори и големи проекти.
Кои са акцентите в дейността
на Ритал към момента и в кои
бизнес сегменти виждате найголям потенциал за развитие?

За коренна промяна в принципите
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или приоритетите на дейността ни
не може да се говори. Стараем се да
използваме максимално възможностите, които ни дава голямата и разнообразна продуктова гама, и да
предлагаме решения както за индустриални, така и за ИТ проекти. Това,
върху което акцентираме, е възможността от един доставчик да се
изгради цялостна и надеждна "инфраструктура", в която да се разположи необходимата за даден обект апаратура, независимо от производителя й, като монтажът е бърз и лесен,
съобразен с всички изисквания на
проектантите, стандартите и спецификата на обекта. Към това трябва да добавя, че става дума за типово-тествани конструкции. Възможностите на системите и многообразието от предлаганите решения
позволяват голяма гъвкавост при
конфигурирането на шкафовете, от
избора на мястото за вход на кабелите, през подхода, въвеждането и
укрепването им. Предлагаме различни варианти за оптимизиране или
минимизиране пространството за
монтажа на апаратурата, както и
богат избор на различни решения за
климатизиране, в зависимост от
конкретните експлоатационни условия и изисквания, системи за защита и мониторинг. Това отговаря
напълно на очакванията на нашите
партньори и клиенти, които намират при нас от малки стенни решения до големи индустриални разпределителни системи до 5500 А, гарантиращи както надеждна работа,
така и лесна и икономически изгодна
експлоатация.
Разкажете за някоя от последните си реализации. Какви предизвикателства срещнахте в
работата си?

Бих казал, че предизвикателства
има навсякъде или поне ние се стараем да ги откриваме навсякъде, защото това е едно от удоволствията

ни, преодолявайки ги да покажем реално възможностите и комбинативността, характерни за конструкциите и решенията на Ритал. Едни от
тях са ГРТ 4000А с форма на разделяне 3b, снабдени със защитни пластрони IP2х и 100 кА ток на късо съединение за 1 сек.; няколко системи за
поместване захранването и управлението на пречиствателни станции,
две системи за прецизна климатизация, едната с водно охлаждане и "free
cooling" и мощност 30 kW, а другата
с директно изпарение 12 kW с увеличена ефективност чрез инсталиране на "студен коридор".
Какви са акцентите в представянето ви на тазгодишното
издание на МТП Пловдив?

И тази година основната цел на
участието ни на есенния технически
панаир в Пловдив е да представим
някои нови решения и възможности,
които предоставят продуктите на
Ритал, като конструкция с ЕМС защита и сеизмична устойчивост за
специализирани приложения, система
прецизна климатизация с водно охлаждане за сървърни шкафове, конструкция за фиксиран и подвижен 19" монтаж на апаратура, конзолни пултове
и аксесоари за подвеждане и укрепване на кабели. Основното за нас все пак
остава възможността да се срещнем
с нови клиенти, да се видим "на живо"
с партньори и специалисти, за срещи
с които не стигна времето през годината, и да разберем къде конкретно да насочим усилията си, за да бъдем
още по-полезни и достъпни.
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Предоставяме широк
спектър решения
за индустрията
Антон Тончев,
регионален мениджър на Карл Цайс България,
пред сп. Инженеринг ревю
база са били 411 млн. евро. ZEISS инвестира непрекъснато средно над
10% от общите приходи на фирмата в R&D.
С какви производствени бази
разполага компанията и кои са
основните й продуктови направления?

Уважаеми г-н Тончев, бихте ли
представили дейността, историята и глобалната организационна структура на ZEISS?

ZEISS е водеща световна група от
фирми в оптичната и в оптоелектронната индустрия. Основана през
1846 г. в Йена, компанията вече близо 170 години е синоним на неспираща иновация, най-високо качество и
прецизност. Специфичното при нас
е, че ZEISS Group e изцяло собственост на Фондация "Карл Цайс", чиято основна цел е да осигури на групата дългосрочни перспективи за развитие на наука и технологии, сигурност на собствеността и глобална
стабилност. Тази уникална управленска структура, въведена в края на XIX
век от Ернст Абе, е основната разлика между нас и останалите водещи производители на пазара - при
ZEISS основните приоритети и ценности са развитие на авангардни
технологии, въвеждане на иновативни продукти и социална отговорност. За потвърждение, бих искал да
посоча някои числа за изминалата
2012/2013 г.: 11% от всички служители по света (24 600) са пряко заети с развойна и изследователска
дейност, като разходите за нови
продукти и технологии на годишна
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ZEISS Group има над 40 производства, 50 търговски и сервизни дружества и близо 20 интернационални
центъра за изследователска и развойна дейност. Компанията има директни представителства в повече
от 40 страни, а централата се намира в Оберкохен, Югозападна Германия. В Германия са основните производствени и развойни центрове:
Йена, Гьотинген, Оберкохен, Аален,
Вецлар, Берлин, Мюнхен, изнесени
производства има в САЩ, Великобритания, Франция, Бразилия, Индия и др.
Структурно групата е разделена
на 6 основни стратегически бизнес
направления: Микроскопия, Индустриална метрология, Медицинска техника, Полупроводникова индустрия,
Vision Care и Sports Optics. В рамките
на това интервю бих искал да обърна
внимание основно върху широкото
портфолио продукти от Бизнес направление "Микроскопия", където основният фокус на работата ни пада
върху изграждането на дълготрайни
партньорства с водещи университети, изследователски институти,
браншови организации и индустриални предприятия.
Откога ZEISS е в България и как
е представена компанията у
нас?

Историята на Карл Цайс България
е доста дълга и, разбира се, повлияна
от развитието на политическата и
икономическа ситуация в Европа след
Втората световна война. ZEISS

Group минава през труден период на
разделение след 1945 г., като успоредно действат фирмите Карл Цайс
Йена в Източна Германия и Карл Цайс
Оптон в Западна Германия, за да се
стигне до обединение на двете компании през 1991 година. По подобие
може да разглеждаме и историята на
Карл Цайс в България. В офиса ни има
множество документи, книги с впечатления, снимки от изложения, като
най-ранните са от края на 60-те
години. Днес, ZEISS продължава традицията за максимална близост до
клиента и е директно представена
на българския пазар чрез Търговско
представителство с централен
офис в град София, чиято задача е да
консултира и подпомага крайни клиенти, дистрибутори и партньори.
Кои са акцентите в портфолиото ви системи и решения за
индустрията?

В направление "Микроскопия" ние
предлагаме голяма палитра от високотехнологични прецизни системи за
индустриални приложения и анализ на
материали. ZEISS е пионер и е единственият производител с толкова
широк спектър на решения в тази
област: светлинни и стереомикроскопи, лазерно-сканиращи конфокални
системи, дигитални микроскопи, Xray и електронни микроскопски системи. Предлагаме и уникалната
възможност за пълно интегриране
между светлинна и електронна микроскопия чрез Correlative Microscopy.
През 2013/2014 г. компанията
представи три нови продукта за индустриални цели: напълно автоматизиран дигитален микроскоп – ZEISS
Smartzoom 5 за QA/QC приложения; 3D
X-ray/рентгенови микроскопи – ZEISS
Xradia; индустриален рутинен микроскоп – ZEISS Primotech.
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Изложението Valve World
Expo притежава голям
икономически потенциал
Фридрих-Георг Керер, директор на
Valve World Expo, пред сп. Инженеринг ревю

От 2 до 4 декември т. г. за трети път в Дюселдорфския изложбен център ще се проведе
изложението Valve World Expo
заедно със съпътстващата го
конференция. Как се развива
изложението от дебюта му в
Дюселдорф през 2011 г.?

В качеството си на водещото
търговско изложение за промишлени
вентили в света Valve World Expo
преживя непрекъснат растеж в Дюселдорф. През 2010 г. в в изложбените зали до река Рейн взеха участие
535 изложители, a през 2012 г. 591
от 37 страни. Те бяха разположени
на 15 500 кв. м изложбена площ в две
изложбени зали.
Valve World Expo отчете и нарастващ брой посетители. Над 10 500
души от 57 страни пристигнаха в
Дюселдорф през 2012 г. От тях 70%
бяха от чужбина, главно от Холандия,
Италия, Обединеното кралство,
Франция, Белгия и Испания. Въпреки
това в Дюселдорф имаше посетители и от по-далечни държави като
Индия и Китай.
Днес, само около три месеца преди началото на третото издание на
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Valve World Expo, вече са регистрирани цели 626 компании от 40 държави. Най-силните страни след Германия са Италия, Испания, Великобритания, Франция, САЩ, Турция, Холандия,
Индия, Тайван и Китай.
За да отговорим на нарасналите
изисквания, открихме дори трета
изложбена зала. Тази година вече е
продадено над 17 700 кв. м изложбено пространство, което е повече от
общата площ, продадена през 2012 г.
Valve World Expo притежава голям
икономически потенциал, защото
вентилите формират основата и
служат като интерфейс за множество технологии като помпи, филтри и тръбни системи. Те са задължителни за всички технологични процеси по автоматизация и ключов
компонент в почти всички сектори
на индустрията.
Какво ще кажете за придружаващата конференция през тази
година?

Както и в предишните години,
организацията на конференцията ще
бъде в ръцете на доказаните специалисти от KCI. На изложението са
представени съоръжения, машини,
компоненти и системи, докато семинарите и работните срещи на конференцията представят техните
приложения или дават възможност за
обсъждане на иновативни решения за
използването на различни вентили.
Отделните експертни лекции се фокусират върху теми като емисии, покрития, отливки, стандартизация, материали, изпитвания и нов дизайн.
Как Valve World Expo се вписва
в портфолиото на изложенията в Дюселдорфския панаир?

Международният търговски панаир за индустриални вентили се вписва идеално в нашето портфолио от
търговски събития. В края на краищата нито един процес по индустриална автоматизация не може да се

осъществи без фитинги, вентили и
възвратни клапани.
Специални синергии съществуват
с международното изложение за производство на тръби Tube, което се
провежда на всеки две години. Дюселдорф е домакин и на най-голямото
изложение за окабеляване и кабели в
света Wire, както и на четирите
търговски изложения GMTN (GIFA –
за леярство, METEC – за металургия,
THERMPROCESS – за технологии за
топлинна обработка, и NEWCAST –
за технологии за отливане). GMTN
концентрира технологичната мощ в
Дюселдорф на всеки четири години.
Valve World Expo е част от световната серия от търговски изложения за флуидни технологии, която
включва и международни събития в
Китай (Valve World Expo Азия) и САЩ
(Valve World Expo Americas), както и
нашите международни търговски
изложения Tube в Индия, Китай, Тайланд, Бразилия, Русия, арабските
държави и Neftegaz в Русия.
Какво ще бъде различно през
2014 г.?

На първо място отваряме още
три изложбени зали. Освен това на
2 и 3 декември за първи път през
тази година в Дюселдорфския изложбен център ще се проведе конференцията за помпени технологии Pump
Summit. Производители, доставчици,
търговци и крайни потребители на
помпи, компресори и уплътнения ще
имат технически форум, посветен
само на тях. Провеждането на събитието съвместно с Valve World Expo
има за цел да подпомогне взаимодействието между експертите в двете индустрии. В рамките на Pump
Summit ще се проведе семинар, чиито лектори ще обърнат внимание на
въпроси като енергийната ефективност, бъдещото набиране на инженери, технологии за уплътнения, поддръжка и др.
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Индустриални
складови и
транспортни
системи
Верни на желанието си да представяме актуални, разнообразни и ефективни решения за индустрията, в настоящия брой посвещаваме популярната рубрика Във фокус на решенията за складови и транспортни системи. Повече от 15 компании се включиха с коментари, в които разказват за иновативните си продукти и услуги, намиращи подобно приложение в промишлеността.

Продуктите ни позволяват
изграждането на цялостни вертикални
решения
Атикс предлага универсална техника и софтуер за
индустриална автоматизация, с която могат да се изграждат цялостни "вертикални" решения - от визуализацията през контролерите до сензорите за различни
индустриални браншове.
Интралогистиката попада изцяло в зоната на възможностите на продуктите, предлагани от Атикс. По-нататък ще разгледаме топ продуктите на фирмата от
гледна точка на възможността им за приложение в
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интралогистични решения.
ICONICS представлява иновативна SCADA система
GENESIS 64 с 3D възможности за перфектна визуализация на материалния поток в реално време. Особено е
подходяща за визуализиране на голямо количество стелажни клетки, които са основен елемент във високостелажните складове. Хардуерно независима система с
възможност за подключване към неограничен брой и различни индустриални контролери.
VIPA е иновативна PLC система. Фамилията VIPA SLIO
е изключително подходяща за изграждане на силно децентрализирани транспортно-разпределителни систе-
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ми, каквито има във високостелажните автоматични
складове. Тя е гъвкава, тъй като е бит-модулна, и може
перфектно да покрие дадена разпределена система, като
се минимизират дължините на кабелите и монтажните дейности. Тя е на изключително конкурентна цена.
Може би най-точната и подходящата за интралогистиката фирма е Leuze Electronic. Компанията предлага
от малки фотосензори, подходящи за контрол на материалния поток, до уникалните в световен мащаб лазерни сензори и скенери, баркод четящи и позициониращи
системи, safety техника и много други. Фирмата редовно участва със собствен щанд в най-големите световни изложения за интралогистика – CeMat и Logimat. Радостна е тенденцията на нарастване на броя на "червените" Leuze сензори, появяващи се по съоръженията и на
много други световни изложители. Контролът на габаритите и измерването на обема на преминаващите
товарни единици става изключително лесно чрез лазерните скенери и други измервателни елементи.
INVERTEK предлага иновативни английски инвертори,
изключително подходящи за управление на подемнотранспортни съоръжения и децентрализирани транспортно-разпределителни системи – инверторите могат
да се разполагат директно в близост до мотор-редукторните групи, без необходимостта от индустриални
шкафове и скъпи силови кабели.
Гамата от продукти на Атикс се допълва с инкрементални и абсолютни енкодери на иновативната немска фирма WACHENDORFF, която е в TOP100 за 2014
г. за Германия.
С помощта на тези продукти могат успешно да се
измерват позициите на всички линейно преместващи
се съоръжения – разпределителни колички, трансманипулатори, подемници и др.
Иновативната италианска фирма LAUMAS е производител на тензометрични системи – сензори и измервателна електроника. Подходяща е за ограничители на
товар за трансманипулатори и подемници, както и за
измервателни клетки – високоскоростно и прецизно
измерване на тегло.
Комплексен иновативен пример за влагане на топ
продуктите на Атикс в едно изделие е т. нар. измервателна клетка. Чрез високоскоростни сензори на Leuze
се измерват габаритите на преминаващите товарни
единици. Изчисляването на обема става възможно чрез
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енкодерите на WACHENDORFF. С помощта
на сензорите и тензометричните модули
на LAUMAS се определя и теглото, и то
при висока скорост. Работата на целия
комплекс може да се координира от VIPA
SLIO процесор. 3D визуализацията на работата на системата, както и проследимостта и отчетите, става чрез SCADA
GENESIS 64 на ICONICS.
Друг пример е цялостно нискостойностно управление на автоматичен високостелажен склад.
Атикс

Вени и Ко разработи Eлектрокар
комисионер KM.OR
Складовата техника VENI е изцяло българско производство, неизменно следващо световните тенденции
в каростроенето.
Компанията е приоритетно насочена към развойната дейност и производството на широка гама складови машини от началото на 90-те години на изминалия
век.
Успешното позициониране на ВЕНИ и Ко на външни
пазари като Русия, Украйна, Румъния, Полша, Унгария,
Сърбия, Казахстан, Турция, Македония, Литва, Словакия,
Беларус, Мексико, Нигерия, разширяването им през изминалата година – Азербайджан, Бряг на слоновата кост,
само по себе си е ярко доказателство за способността
на компанията да се приспособява към изключително динамичния пазар през последните години в условията на
икономическа криза.
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Машините със запазена марка VENI се произвеждат
съгласно изискванията на Система за управление ISO
9001:2008 и притежават сертификат „TUV“ със знак
„СЕ“.
През последната година бяха успешно разработени и
реализирани няколко проекта. Сред тях е разширяването на гамата ръчноводими електрокари нископовдигачи КH. Реализирана бе и възможността за оборудване
на цялата гама произвеждани от фирмата машини със
система за оторизиран достъп и персонален PIN код.
За спечелен търг от ВЕНИ и Ко в Полша, при силна
конкуренция със световен производител, бе разработен
и пуснат в експлоатация Електрокар комисионер KM.OR,
проектиран и предназначен да повдига палети с отворено дъно, кръстосан борд и решетъчни контейнери. Кабината на водача се повдига заедно с платформата за
товара, така че високите места, на които се работи,
да са видими и да са лесно достъпни. Електрокарът е
стандартно оборудван с двумачтова повдигателна
уредба. Спомагателното повдигане е налично като опция и позволява вилиците да се повдигат на още 800
мм. Електрокарът комисионер KM.ОR има затворена геометрия. Задвижващото колело е заобиколено от твърда
преграда. Платформата на оператора е предпазена от
удари. Предпазната решетка защитава водача от падащи предмети. При отваряне на подвижните прегради
на платформата на оператора се прекъсват всякакви
дейности по движение и повдигане. Дизайнът на Елект-
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рокара комисионер - 4 колела, като управляваното задвижващо колело е в затворената геометрия на електрокара; леснодостъпни преден и горен панел и отваряща се вратичка/фиксатор на батерията осигуряват
комфортен достъп до всички компоненти.
Гамата Електрокари, произвеждани от ВЕНИ и Ко,
отговарят на условията по ОП „Енергийна ефективност
и зелена икономика“. С много по-ниски стойности на
специфичен разход на енергия в сравнение с традиционните електрокари с противотежест те допринасят
съществено в осигуряването на бизнеса с рентабилни
интралогистични решения за обработката на палетизирани товари, където ефективното използване на наличното складово пространство и възможностите за
многоцелево приложение на използваната техника са от
първостепенна важност.
ВЕНИ и Ко

Безопасно разтоварване на резервоари
в химическата промишленост
Всеки, който е активен в областта на химическата
промишленост и различни индустриални процеси, е запознат с процеса на транспортиране и съхранение на
химикали. Във всички части на химическия процес изпразването на резервоари е една от ежедневните дейности. Безопасността е един от най-важните проблеми,
тъй като повечето от химикалите са или токсични,
или агресивни. Вердер България предлага съвременни решения за безопасно разтоварване на резервоари в химическа промишленост с използване на центробежни помпи с магнитно задвижване и помпи, задвижвани от
сгъстен въздух.
При разтоварване на цистерни през горната част е
необходимо да се използва самозасмукваща система.
Центробежните помпи с магнитно задвижване от гамата Verdermag са херметично затворени и осигуряват
отлични свойства на самозасмукване. Помпите с магнитно задвижване са изработени от E-TFE и имат керамичен вал за допълнителна устойчивост на корозия. При
стартиране корпусът на Verdermag помпата се пълни с
течност, която се изпомпва. При приключване на процеса на изпомпване, когато помпата е спряна, изпомпваният химикал остава в корпуса на помпата. Използва се
възвратен клапан за предотвратяване на обратен поток.
Маскималният дебит на Verdermag помпите е 30 м3/
ч. Максималният напор на помпата е 26 м. Самозасмукване - от максимум 6 м. Тези помпи позволяват безопасно и сигурно изпразване на цистерни с химични продукти без течове или рискове за работната среда.
Помпите Verderаir, задвижвани от сгъстен въздух,
също са идеално решение за разтоварване на цистерни.
Заради високите стойности на дебити на изпомпваните течности значително се съкращава отделеното
време за осъществяване на дадените действия. Освен
това помпите Verderair осигуряват преместване на придвижвани течности в условия на оптимална безопас-
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не на водеща в този клас машини полезна товароподемност при максимална височина, която вече достига до
впечатляващите 13 000 мм като стандартно изпълнение. С помощта на усъвършенстваната повдигателна
уредба, подпомагаща охлаждането на хидравличната система, помпата има по-дълъг живот, а интервалът за
смяна на маслото е по-голям от този на предходните
модели.
Безпроблемният достъп до защитената кабина е осигурен чрез междинно стъпало, ергономични дръжки и пониско разположение на седалката. Регулирането на седалката и облегалката съдейства за намаляване на умората на оператора. Системата за управление на хидравлика тип Fingertip е с абсолютно нов дизайн и функционалност, а като опция може да бъде оборудвана с
интуитивни джойстици. Воланът може да се накланя
хоризонтално, а също и да се плъзга напред или назад до
постигане на перфектна позиция за максимално удобство. Може да се завърта на 360 градуса с помощта на
монтираната върху него дръжка. Иновативният цветен
дисплей дава точна информация на оператора на собствения му език.
Важно предимство на тези нови машини е възможността за достъп чрез PIN код на до 30 различни оператора, което възпрепятства употребата им от неоторизирани за това лица. Регулаторът от ново поконост. Помпата няма механически уплътнения и заради
това течовете са отстранени изцяло.
Вердер България има за цел да предоставя практични,
осъществими, разходоспестящи и надеждни решения.
Убедени сме, че нашите специалисти ще ви предоставят висококачествена подкрепа, отговаряща на вашите конкретни нужди.
Марин Мереуца, Координатор вътрешни
продажби за България и Румъния, Вердер

Новата гама рич траци на Caterpillar
NR14-25N2 предлага по-голяма
сигурност и производителност
Наскоро Caterpillar представи 11 нови модела рич
траци с товароподемност от 1.4 до 2.5 тона, отличаващи се с повишена производителност, комфорт и сигурност за оператора. Кабината е с улеснен достъп и
видимост и е оборудвана с нов цветен дисплей, а управлението от типа Fingertip е леко и безпроблемно. Височината на повдигане е в диапазона от 4800 мм до
13 000 мм при различните модели.
Интелигентният дизайн на триплексната повдигателна уредба PoweRamic позволява на оператора максимално добра видимост към върховете на виличните
рогове и поддържащите пети, така че палетите да
бъдат манипулирани прецизно и гладко. Структурата й
с вградени, скрити в профила хидравлични цилиндри я
прави по-здрава и по-тясна от обикновените мачти.
Здравината й и подсиленото шаси помагат за постига-
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ление MicroCommand е сърцето на новата серия NR-N2
и играе ключова роля за оптимизиране на работата на
рич траците, постигане на максималната им ефективност и контролиране на функциите им. До 25 параметъра могат да бъдат регулирани от страна на сервизния инженер, така че да се програмират различни
режими на работа за различни приложения и оператори. Скоростта на движение автоматично се намалява,
когато мачтата и вилиците са вдигнати. Това прави
новите рич траци значително по-стабилни дори при
хлъзгави терени и резки завои в тесни пространства.
Програматорът за различни режими при подреждане
във височина прави този вид приложения детска игра
с новата NR-N2 серия на Cat. Единадесетте нови модела, предлагани с различни ширини на шасито (1100 –
1440 мм), товароподемност и височина на повдигане,
могат да отговорят на специфичните изисквания на
всеки клиент и да гарантират бързата възвръщаемост
на инвестицията му.
Петя Йончева,
маркетинг и реклама, Елтрак

Новият тип тягови батерии осигурява
гъвкавост на подемно-транспортната
техника
Батериите Hawker XFC с 2V елементи, разработени
от EnerSys, дават по-голяма гъвкавост на производителите и операторите на складова техника, като позволяват да се зареждат толкова дълго и често, колкото
е необходимо, за да се поддържа пълна работна самостоятелност. Батериите комбинират прогресивни технически характеристики и висока ефективност и ниски
оперативни разходи, подходящи са за широка гама подемно-транспортна техника, включително електрокари с противотежести, ричтракове, палетни колички, ордер пикъри (комисионери) и AGV. Минималното газоотделяне гарантира, че те могат да се използват в магазини, обществени места, дори и в производства със
специални изисквания.
Серията батерии Hawker XFC радикално променя процедурите по разряд/заряд в сравнение със стандартните оловно-кисели батерии. Батериите могат да се използват в частично заредено състояние и осигуряват
ефективна и стабилна работа дори и при високи скорости на разряди. Зарядният профил на XFC технологията
позволява бърз заряд за по-малко от 4 часа от 60% разряд и заряд при възможност толкова често, колкото е
необходимо без да се повреждат батериите. Това означава, че батериите XFC могат да се използват в приложения, където зарядът може да се прави, когато операторът го иска за толкова време, с колкото разполага.
По този начин те дават пълна гъвкавост за многосменна работа с товаро-разтоварното оборудване. За сравнение, стандартните батерии работят оптимално,
когато са разредени до определена степен, преди да
бъдат напълно заредени отново за 8-12 часа. Това означава допълнителни батерии, които са необходими, за да
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се поддържа непрекъснат режим на работа - в противен случай оборудването става неизползваемо.
2V елементите се базират на успешната конструкция на серията Hawker XFC с 12V моноблокове, която
EnerSys пускат на пазара през 2007 г. Тези елементи са
проектирани да отговарят на стандартните размери
и форми на складово оборудване, което означава, че производителите на това оборудване и операторите имат
по-голяма свобода за избор на батерии, които да отговарят на техните изисквания. По този начин Hawker
XFC решават проблема с вместването на батерии, изработени по други технологии.
2V елементите са изградени на базата на технологията Thin Plate Pure Lead (тънка плоча чисто олово),
подобно на 12V XFC, и имат същата енергийна плътност
и способност за бърз заряд. Плочите са много по-тънки
в сравнение с оловно-антимоновите решетки, използвани в стандартните тягови батерии, в резултат на
това те имат 20% повече мощност. Положителните и
отрицателните плочи са с ниско съпротивление, това
означава по-интензивен ток при разряд и заряд, за да се
осигури бързо зареждане за съответните приложения
със специални изисквания. Електролитът е пропит във
висококачествен микропорест сепаратор от гласмат
с висока абсорбционна способност и стабилност - целта е да се осигури ефективна работа на батерията от
1200 цикъла при 60% разряд.
Серията Hawker XFC е оптимизирана за работа с ви-
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сокочестотните зарядни устройства Hawker Life IQ и
LifeSpeed IQ и идеално подхожда за работа с контролното устройство Hawker Wi-IQ2. Използвани заедно, тези
продукти осигуряват прецизно управление на зарядния
режим така, че той да отговаря на заредеността и
работните условия на батерията. Те осигуряват и
възможност за запис и съхраняване на данни през целия
срок на експлоатация на батерията. По този начин се
постига енергийна ефективност, като се гарантира,
че правилното количество ток се доставя на батерията по всяко време.
Димитър Димитров, мениджър продажби,
EnerSys

Терминалите Advantech-DloG
осигуряват надеждна работа при
екстремни условия
ЕСД България предлага индустриални терминали за
тежкотоварни превозни средства и мотокари/газокари Advantech-DloG, предназначени за приложения в сферата на складови стопанства, логистични центрове и
такива, изискващи надеждна работа при екстремни
условия на работната среда. Advantech-DloG е мобилна
платформа, но предлагаща гъвкавост и функционалност
на настолен компютър.
Устройствата от гамата на Advantech-DLoG предлагат персонализирани решения, интегрирани с високо
качество. Надеждността е основен приоритет, особе-
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зиции и е лидер в индустриалните компютри и вградените (Embedded) системи.
Гамата терминали се предлага в размери от 7’’ до
15’’, включително и такива, четими при ярка слънчева
светлина. Скоро ще бъдат на пазара и PCT (Projected
Capacitive Touch) тип екрани.
В момента технологичните тенденции в областта
са свързани с решения на цял екран, включващи
touchscreen приложения; индустриални Tablet PC (DLoG
PWS 770 / 870 например) – напълно функционални комуникационни устройства за вътрешно и външно приложение; индустриални PPC (DLoG UTC Series например).
инж. Георги Островски, мениджър Продажби,
направление Компютърна периферия,
ЕСД България
но при високите изисквания към условия на работната
среда като например влажност, силни температурни
колебания или вибрации. Ключовите предимства на тези
решения са здравина, надеждност и качество. Работят
под последно поколение операционна система => win7.
Отсъства необходимост от специфичен софтуер и развой за адаптирането им към съществуващо ERP приложение, включително SAP среда.
Advantech има дългогодишен опит (над 25 години) в
решенията за оборудване на превозни средства, с ясна
визия върху необходимите допълнителни аксесоари и
опции, включително аксесоари, специфични за конкретни производители. Компанията е със силни пазарни по-
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Комфортът и сигурността са основен
приоритет в дизайна на IPO Lifts
Мотокарите IPO Lifts обхващат широк диапазон на
товароподемност - 3 до 32 тона, и се характеризират
със своя авторски дизайн и разработка. Основно предимство на новоразработените машини е внимателният подбор на вградените компоненти – Cummins,
Yanmar, Perkins, Dana Spicer, Dana, Graziano, Hella, Walvoil
и други, гарантиращи качество на световно ниво, отличен дизайн и надеждност. Вгражданите двигатели са
разработени специално да осигурят висока сигурност
на работа, ниска консумация на гориво, дълъг експлоата-

43

във фокус

ционен период, ниски нива на шум и вредни емисии, съответстващи на всички европейски директиви.
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В основата на развитието на направлението стои
прецизната приложимост на всяка машина към товароразтоварните нужди на различните потребители.
Възможността за производство на изцяло адаптирани
мотокари към изискванията на клиента значително
отличава IPO Lifts от конкуренцията. Затова приоритет
при производството на IPO Lifts е възможността за изработване на кари със специално предназначение и различни параметри по отношение на проходимост, товароносимост, височина на повдигане и т.н.
Произведените мотокари могат да бъдат оборудвани с различни по вид мачти – Симплекс, Дуплекс и Триплекс. Повдигателните уредби се произвеждат от IPO
Lifts, като наличието на всички необходими металорежещи машини и термични пещи осигуряват необходимото качество. Мачтите се проектират на специализиран софтуер от висококвалифициран инженерен персонал. Отличава ги изключително лесното управление и
отлична видимост на водача на машината, което е в
пряка връзка с безопасността и функционалността на
машината.
Машините могат да бъдат оборудвани с виличен
изравнител или позиционер за улесняване работата на
оператора и прецизиране на подаването на товара. Всяка повдигателна уредба има възможност да се екипира
и с широк набор от прикачни съоръжения като кофи,
гребла, щипки и манипулатори за подготовка или осигуряване на товара. По специално изискване на клиен-
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та IPO Lifts произвежда и машини с хидростатична
трансмисия, която се проектира отделно за всяка
машина поради спецификата на работа и условията на
монтажа.
IPO Lifts разработва основния елемент от конструкцията на една машина – шасито на мотокара. Конструктивният отдел проектира и създава базовия елемент на мотокарите с помощта на специализиран софтуер, чрез който може да се направи тест на якостните показатели още при създаването му.
От гледна точка на експлоатация, комфортът и
сигурността на работа са основен приоритет в дизайна и производството на товароподемните машини. Те напълно отговарят на всички стандарти и изисквания за безопасност и сигурност. Кабината, разработена от IPO Lifts, e комфортна, шумоизолирана,
светла с отлична видимост и ергономичност на оборудването, монтирано в нея. Всички лостове и кормилна колона са съобразени с нормативните изисквания за физиологичен труд на водача на машината. В
работната му зона се подава охладен, студен или
топъл въздух в зависимост от климатичните условия на работа на машината. Пълното хидростатично сервоуправление на управляемия мост, от друга
страна, дава отлична маневреност, без водачът да
изпитва затруднения или умора.
Найден Четинов, изпълнителен
директор на IPO Lifts
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Предлаганите от ифм RFID системи за
следене на позиции позволяват напълно
автоматизиран контрол
За да се гарантира надеждно следене на позицията
на транспортните кутии, се използват RFID системи.
Най-голямото предимство на тази система пред останалите е напълно автоматизираният контрол на транспортните кутии през отделните стъпки на производството до напускането на предприятието.

Една RFID система е изградена от обработващ модул, четяща/записваща глава и ID tag (приемо-предавател). Обработващите модули, предлагани от ифм, комуникират на три вида честоти – 125 kHZ, 13.6 MHZ
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и УКВ (ултра къси вълни), всеки вид има избор от няколко
различни протоколи за комуникация с управляващо устройство AS-interface, Profibus DP, Profinet, Ethernet/IP, EU/
ETSI, US/FCC, TCP/IP. С различните видове монтаж и
начини за управление гамата има за цел да се улесни
максимално инсталацията и настройката на модулите
във всяко предприятие. Посредством протоколите за
комуникация се осъществява връзка с различни управляващи системи, например TCP/IP позволява директна
връзка с компютър за наблюдение и настройка на модулите. Протоколите AS-interface, Profinet, Profibus DP,
Ethernet/IP, EU/ETSI, US/FCC позволяват управление на
RFID системата чрез контролери на различни производители, така след интеграцията на RFID не се налага
използването на допълнителен софтуер и хардуер, системите се включват успешно в производствения процес.
Любен Паскалев, инженер продажби,
ифм електроникс

Теглоизмервателното оборудване
предлага редица удобства за
потребителите
Либра Инженеринг предлага богата гама бордово теглоизмервателно оборудване за челни товарачи и мотокари. Системата HELPER mini е предназначена за мотокари и товарачи с товароподемност до 4000 кг. Измерва нето тегло на товара в движение за челен товарач
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и нето тегло при повдигане на товара за мотокар. Системата работи в широк температурен диапазон и има
степен на защита IP65 на показващото устройство,
IP68 на датчика за налягане и на датчика за положение.
Връзката се осъществява по двупосочен интерфейс
RS232C. Захранва се от акумулаторна батерия 10 – 36
Vdc със защита от обръщане на поляритета. В края на
смяната данните от HELPER mini могат да се запишат
на карта памет и да се прехвърлят в персонален компютър или да се разпечатат.
Системата Millenium има възможност за съхранение
на 450 товара в показващото устройство, включител-
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но: дата и час на товара, тегло, код на продукта, вид на
продукта, брой загребвания на кофата. Данните могат
да се запишат на мобилна памет Data logger и да се
прехвърлят в персонален компютър. Като допълнителни опции се предлагат термичен принтер за щитов монтаж, мобилна памет Data logger за прехвърляне на данните от показващото устройство и зареждането им в
персонален компютър; четящо устройство за мобилна
памет Data logger за връзка към персонален компютър
по USB интерфейс и четящо устройство за мобилна
памет Data logger с USB интерфейс, мобилна памет Data
logger и CD с програмно осигуряване под Windows за експорт на данните към Excel, Lotus или Access.
Либра Инженеринг има 22-годишен опит в теглоизмерването, контрола и автоматизацията на индустриални процеси. Посредством дългогодишно партньорство с избрани водещи доставчици на теглоизмервателно оборудване като MettlerToledo, Flintec, DiniArgeo,
VEI, LeonEngineering, S-E-G и др., компанията предлага висококачествени продукти в областта на промишленото теглоизмерване и автоматизация. Гамата произвеждани продукти е широкоспектърна и адекватна на
търсенията в сферата на теглоизмерването: автомобилни, вагонни, платформени и мобилни електронни
везни, везни за бордови машини (мотокари и челни товарачи), настолни електронни везни, специални, взривозащитени везни. Либра Инженеринг притежава и подвижна метрологична лаборатория със сертифицирани
еталони за проверка и калибриране на произвежданите
от фирмата електронни везни.
Цветан Пеев, управител на Либра Инженеринг

нето и заделянето им. С баркод скенерите се повишава
качеството на управление на материалите в склада.
Microsoft Dynamics AX позволява създаване на нови менюта за всеки потребител или група потребители, промяна в дизайна и цветовете, регистър за грешки и действия.
Чрез модула за управление на склада е подобрено проследяването на стоки чрез регистриране на серийни
номера в процеса на комплектоването. Също така се
поддържат и управляват наличности на база срока на
годност. Оптимизирано е транспортирането чрез разпределение по контейнери на пратките, включително
калкулации за обем и тегло на превозваните стоки. Лесно се направляват отказани поръчки за продажби, като
системата изчислява и предлага най-гъвкавата организация по отношение местоположението на стоките в
склада и зоните.
Управлението на транспорта е другият модул във
фокус на версията Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Той
съдържа функционалности за глобално планиране на
транспортирането и изпълнението му.
Производствените компании, дистрибуторите и
търговските компании ще могат да се възползват от
система за управление на транспорта, която поддържа
изменящите се и увеличаващи се бизнес потребности.
Решението помага на контрагентите да предоставят
точната услуга на клиента на точната цена, да изпълнят и надхвърлят очакванията му. Бизнес и IT потре-

Microsoft Dynamics AX 2012 R3
предоставя гъвкавост на складовите и
транспортни процеси
Предлаганата от LLP Dynamics/XAPT ERP система
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 е последната версия на
продукта, като в нея за пръв път са разработени като
отделни модули "Управление на склада" и "Управление на
транспорта", които са свързани помежду си. Новият
модул за управление на склада помага на организациите
да бъдат гъвкави и да предоставят още по-богат избор
на своите клиенти. Складовите процеси вече са напълно
автоматизирани, което спомага за понижаване на оперативните разходи и вследствие по-ниски крайни цени
за потребителя.
Решението позволява модернизирано проследяване на
работните процеси, следене на наличности по локации
в склада, поддръжка на мобилни складови устройства.
Ръководителите на складове получават по-голяма видимост и възможност да контролират ефективно и да
управляват наличните стоки, да контролират качеството и операциите по комплектоване на артикули от склада, да реагират на всяка промяна в бизнес изискванията. Функционалността за мобилните устройства дава
на складовите работници прецизност при преглеждането на стоки и подобрено изпълнение при комплектова-
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бителите имат възможност да получат по-добра видимост и контрол посредством рейтингова структура,
която се конфигурира от потребителя. Модулът е лесен за конфигуриране, като позволява интуитивно планиране на транспортирането, следене на входящи и
изходящи пратки и консолидирането им. Товарите могат да бъдат групирани по предварително зададени
показатели. Поддържа се управление на дневника на шофьорите, както и история на регистрацията им при
тръгване и връщане.
На практика двете нововъведения в Microsoft
Dynamics AX усъвършенстват системата и позволяват
както на ръководителите, така и на работниците в
складовите пространства и в транспортната мрежа
да изпълняват още по-качествено и с по-голяма лекота
задълженията си.
Юлиан Венев, Marketing Executive,
LLP Dynamics/XAPT

Интралогистиката е ключово
направление в дейността на ЛогиСофт
ЛогиСофт е българска фирма за индустриална автоматизация, оперираща в различни браншове: хранително-вкусова индустрия, груба керамика, процесна автоматизация, интралогистика и др. Интралогистиката е
ключово стратегическо направление за развитието на
фирмата, продиктувано от самото й име и огромния
опит, който имаме в тази област като наследници на
Интрансмаш Инженеринг. През годините сме модернизирали два напълно автоматични високостелажни склада, както и сме реализирали редица интересни управляващи системи на транспортно-разпределителни комисиониращи системи, главно за чужбина. За първи път в
света сме направили директна връзка между ниво контролери и SAP без необходимост от залагането на междинна WMS система. Имаме успешно работеща система в гр. Томск, Русия във фабрика за месни произведения,
която е иновативен продукт за миналата годината за
Русия, зад Урал. Партньори на ЛогиСофт от Западна
Европа са световни фирми като Dematic и Gebhardt
Foerdertechnik. В момента работим и по много интерес-

ни проекти за нашия партньор Флайт М от Русия за
голяма нефтена компания и други логистични комплекси. Сериозен наш партньор за България и региона е фирма Сторакт БГ.
Основната елементна база, която залагаме в нашите системи, са цялостни решения с техника на фирма
Siemens. Ние перфектно познаваме тази техника, имайки почти 30-годишен опит още от времето на Simatic
S5/STEP 5. Новата фамилия високопроизводителни контролери Simatic S7-1500 с интегрирани функции за
безопасност, разнообразни периферни модули, перфектните задвижващи системи SINAMICS, системите за централна и локална визуализация, комуникация и много други, пасват идеално на нашия иновативен стил на работа. В повечето случаи това е и желанието на крайните
клиенти, които искат да имат действително хардуерна и софтуерна сигурност и независимост – всичко от
една ръка и то от ръката на световния лидер Siemens,
при това на конкурентна цена. Голямо предимство за
нас е и интегрираната система за програмиране и визуализация на Siemens – TIA Portal. Перфектно допълнение към тази техника са и продуктите на Leuze – от
най-обикновени фотосензори до високотехнологични лазерни позициониращи и сканиращи решения.
ЛогиСофт има софтуерни модули за сигурно управление на високостелажни складове, транспортно-разпределителни комисиониращи и сортиращи системи. Работим непрекъснато по усъвършенстването на тази модулна система, чието начало е положено още през 1985
г. Това е нашият стил и за останалите ключови браншове и е формулата ни за успех.
Гледаме с увереност в нашето интралогистично
бъдеще. За тази цел в момента разширяваме нашия екип
от специалисти, търсим подходящи партньори в областта на механиката. Много добре знаем, че само цялостни перфектно работещи системи са добре приети
на нашия и на световния пазар. Уверени сме в своите
възможности и това ни дава смелост да мечтаем за
превръщането на ЛогиСофт от силна българска фирма
в световен доставчик на управляващи системи за различни браншове.
Крум Павлов, управител на ЛогиСофт

Предлагаме решения, които отговарят
на най-съвременните изисквания към
складовите системи
Предлаганите от Логистични системи решения са
на технологичните лидери на пазара, 100% произведени в Германия, притежатели на множество награди,
патенти и сертификати. BITO Lagertechnik Bittmann
GmbH произвежда едновременно и динамичната, и статична част на гравитационните системи, а палетните стелажи се произвеждат в един от най-модерните
заводи в Европа.
В последно време все повече се наблюдава тенденция към пестене на складово пространство и
скъсяване на времето при набиране на продукти или
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не и набиране посредством баркод четци, LED ленти
за обозначаване на точното място на даден артикул,
код на достъп за всеки от ползващите машината и
т.н.
Логистични системи ООД

Имаме богата продуктова листа с
решения за индустрията

резервни части. Складовите системи за съхранение
са с изисквания за все по-голяма плътност на складиране – това важи особено за последните ни складови
проекти, както и завишения интерес от клиентите
към автоматизираните складови системи, които
освен че използват цялата височина на помещенията, осигуряват и срещу неоторизиран достъп. Със
своя интегриран инвентарен мениджмънт софтуер,
скъсяващ времето за обработка, позволяват гъвкаво управление на материалните потоци с минимум
разход на труд и поглед върху системата във всеки
един момент. Забелязваме и повишен интерес към
леките гравитачни системи – не само при набирането на поръчки, но и като част от производствения
процес – на монтажните линии, на производствени
буфери, осигурявайки FIFO метод при влагане на компонентите.
Интересни и разнообразни са приложенията на автоматичните складови системи. У нас до момента те
се използват за съхранение на резервни части или готови продукти, макар в чужбина да се прилагат и за
по-нетрадиционни артикули: музикални инструменти,
вина, ликьори, семена, различни мостри и т.н. Голяма
част от новите клиенти след като се насочат към
автоматичните складови системи с основна цел да
спестят пространство, преоткриват и останалите
им предимства – интегриран инвентарен мениджмънт,
интеграция със складов софтуер, бързо заприхождава-
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ПОДЕМКРАН се гордее да бъде на четвърто място в
световната класация на производителите на индустриални кранове. В ЕС дружеството има сериозен пазарен дял в Италия (почти 80%), Полша, дори и в Германия,
където са централите на някои от най-големите кранопроизводители. Едно от големите предимства на
фирмата е, че всички части, които се влагат в телферите, са от европейски производители, като по-голямата част са български. Други производители от сектора
са изнесли производството си в Китай и понякога има
проблеми с качеството.
Сред големите пазари на дружеството са Русия, Украйна, Беларус, Казахстан. Други силен регион за бизнеса на ПОДЕМКРАН са Близкият изток и Северна Африка.
В страни като Кувейт, Дубай, Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания фирмата е пазарен лидер в доставката на кранови компоненти и цели кранове. Да не
омаловажаваме и пазарите в Югоизточна Азия – Сингапур, Малайзия, Индонезия. Фирма ПОДЕМКРАН има много опит в по-специалните изпълнения, чието търсене
там е сериозно.
Едно от най-бързо развиващите се направления в областта е въвеждането на иновативни електронни системи и повишаването на автоматизацията на процесите при работа на повдигателните механизми. Честотните управления, спомагащи за плавната работа
на механизмите, радиоуправлението, съвременни захранвания тип "касета" са вече стандартно оборудване за
нашите продукти.
Олекотяването на изделията, без това да нарушава
техните технически характеристики, е друга цел на
производителите на подемна техника. За последните 5
години успяхме да намалим с 15% теглото на изделията.
Като всяка сериозна компания на пазара, Подемкран
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ки характеристики.
Трите най-важни цели, които искаме да постигнем в
средносрочен план, са оптимизация на производството
чрез максимално използване възможностите на новозакупените машини и усъвършенстване на технологиите,
пускане в серийно производство на ново поколение продукти, по чието развитие работим от около година и
сме почти на финала.
Част от продуктовата оферта на компанията са
телферите MTL, които представляват оптимизирано
решение за големи височини на подема до 56 m (и нагоре).
Подемкран разработва сложни и тежки индустриални кранове с голяма товароподемност, като осигуряваме на клиентите не просто кран, а цялостно обслужване – от разработването на проекта с цел намиране на
най-изгодното за клиента решение, през производството, монтажа и следпродажбеното обслужване.
Александър Георгиев, търговски директор –
регионален пазар, ПОДЕМКРАН

Plant Simulation гарантира симулация и
оптимизация на производствени
системи и процеси
влага много усилия, за да бъде конкурентен на световните пазари. Разработват се нови изделия както с по-големи товароподемности, така и с подобрени техничес-
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Във времена на нарастващ натиск на разходи и намаляване на времето за производство, заедно с продължаващата глобализация, логистиката се превърна в ключов фактор за успеха на всяка компания. Необходимост-
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та да се доставя JIT (точно навреме)/ JIS (в точна
последователност), да се въведе Kanban, да се планират и изграждат нови устойчиви производствени мощности и да се управляват глобални
производствени мрежи, изискват да се подпомогне ръководството да оцени и сравни алтернативни подходи. Tecnomatix Plant Simulation позволява
симулация и оптимизация на производствени системи и процеси. Използвайки Plant Simulation, вие
можете да оптимизирате материалния поток,
ресурсите и логистиката на всички нива на заводско планиране, от глобални производствени
мощности и местни предприятия до специфични
производствени линии.
Plant Simulation помага да се създават цифрови модели на логистични системи (например производство), за
да се проучат системните характеристики и да се оптимизира работата им. Цифровият модел позволява на
потребителите да провеждат експерименти и сценарии, без да се нарушава съществуващата система за
производство или още в процеса на планиране на системата. Обширни инструменти за анализ, статистика и
диаграми позволяват на потребителите да оценят различни сценарии за производство и да направят бързи и
надеждни решения в ранните етапи на планиране на производството.
Plant Simulation помага на потребителите да открият и елиминират проблеми, които иначе ще изискват
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отнемащи ценно време корективни мерки при изхода на
производството; да минимизират инвестиционните
разходи на производствените линии, без да се рискуват
предписаната продукция; да оптимизират производителността и използването на енергия на съществуващи производствени системи, като предприемат мерки, които са проверени в симулационна среда преди изпълнението.
Plant Simulation ви позволява да създавате добре структурирани, йерархични модели на производствени съоръжения, линии и процеси. Това се постига с обектно ориентирана архитектура и възможности за моделиране, които ви позволяват да създавате и поддържате дори много сложни системи, включително разширени механизми
за контрол. Потребителският интерфейс на Plant
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Simulation следва стандартите на
Microsoft Windows, правейки го лесен
за запознаване и бързо производство.
Симулационните модели могат да
бъдат бързо създавани с използване
на компоненти от приложните обектни библиотеки, посветени на определени бизнес процеси, като например производствени процеси при
монтаж на каросерии. Чрез използване на архитектурните предимства
на Plant Simulation като капсулиране,
наследяване и йерархия могат да
бъдат манипулирани и поддържани
сложни и подробни симулации.
Потребителите могат да избират от предварително дефинирани
ресурси, списъци за поръчки, оперативни планове и правила за контрол.
Вие можете да улавяте най-добрите
в практиката инженерни опити за
по-нататъшни симулационни проучвания, като разширявате библиотеката със собствени обекти.
Бальо Динев,
управител на Спейскад

С нашите елементи се
реализират редица
индустриални и
транспортни решения
Стима Инженеринг ЕООД e вносител на компоненти за транспортни системи и машинно автоматизиране в леката и тежката промишленост на водещи световни производители. Сред тях са електродвигатели, редуктори и съединители
на Chiaravalli Group, Rossi Group; PVC,
PU транспортни ленти – ESBELT;
вериги и верижни колела - Can-Am
Chains; вибромотори – OLI, ремъци Gates Europe BVBA; гумено-текстилни транспортни ленти, ремъчни
шайби, транспортни ролки, ролконосачи и други компоненти за проектиране и изграждане на машини
и съоръжения. Продуктите, които
фирма Стима Инженеринг ЕООД
предлага, намират приложение в
хранително-вкусовата промишленост, инсталации за сухи строителни смеси, фуражни и мелнични инсталации, инсталации за бетонови
възли, пречиствателни станции за
отпадни води, инсталации за изработка на пелети от биомаса, мин-
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но-добивната индустрия, както и в
много други сфери.
С нашите елементи се реализират редица индустриални и транспортни решения, като верижни и
лентови транспортьори, вибродъна,
вибрационни сита, шнекови транспортьори и др.
Предлаганите продукти са вложени в изграждането на верижен
транспортьор за дървени трупи, изработен от специализирани вериги,
верижни колела, лагери, мотор-редуктори. Той е предназначен за
вграждане в поточна линия за
транспортиране и подаване на
дървени трупи за следваща обработка. Транспортьорът работи с
трупи с диаметър до ∅350 и дължини 1÷4 м. Дървените трупи се поставят в хоризонталната (буферна) част, чиято коритообразна форма способства за подреждането и
побирането на по-голямо количество. Трупите с различна дължина
се поставят, така че да лягат поне
върху две секции. При движение на
веригата трупите постепенно преминават върху дозиращата секция.
Задвижването на дозиращата секция се включва периодично, така че
трупите да се подават една по
една за следваща обработка.
Вибродъната за насипни товари
са окомплектовани с вибромотор,
гумена подложка – вибриращ елемент. Те помагат за разтоварване
на слаби потоци на обемни, сухи, прахообразни, гранулирани, насипни материали. Посредством вибромотора и вибриращия елемент се осигурява добро изтичане на материала,
което има положителен ефект върху
доброто захранване на специалните
обемни материали в силози и бункери.
Вибрационните сита съдържат
вибромотори и перфорирана ламарина. Виброситата се използват за
разделяне на по-едрите от по-дребните частици, съдържащи се в нееднородни смеси. Посредством вибромотор се разделят по-едрите отпадъчни елементи, като едрината
на отделените частици се определя
от типа на използваната перфорирана ламарина.
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Винтовите транспортьори служат за транспортиране на материали в насипно състояние (във вид на
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прах, зърна, бучки и др.). Те не са предназначени за химически, разяждащи
и течни материали, както и за ма-
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териали с температура над 75 °С.
Лентовите транспортьори са
окомплектовани с мотор-редуктор,
чистачи, лагери, ленти (гумени, PVC
или PU), ролки, ролконосачи. Използват се за транспортиране на материал от едно място до друго. Предназначени са за пренасяне на различни видове пакетирани или насипни
продукти. Когато е необходимо да
се транспортират материали при
по големи наклони, се използват ленти тип шеврон с релефни елементи
или ленти с напречно и надлъжно залепени профили.
Стефан Рафаилов,
мениджър продажби,
Стима Инженеринг ЕООД
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Тераком предлага
системите за аварийна
комуникация и
мониторинг
TeraLiftControl-02
Системите за аварийна комуникация са се развивали паралелно с
технологиите за производството
на асансьори. От 2003 г. в Европейския съюз е приет стандарт EN 8128, който описва основните принципи и норми, на които трябва да
отговарят подобни системи, без да
налагат ограничения как изискванията да бъдат конкретно изпълнени.
Този стандарт е приет и в България, като изискването за наличие на
системи за аварийна комуникация е
ограничено засега само за нововъвежданите в експлоатация
асансьори. Съвсем закономерно е в
близко бъдеще изискването да обхване всички налични асансьори.
Според Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на
асансьори това трябва да се случи
до края на 2015 г.
Във връзка с поддържането на
функциите за комуникация в асансьорите фирма Тераком предлага на
нашия пазар системата за аварийна двупосочна комуникация и мониторинг на състоянието на асансьора TeraLiftControl-02. Тя е създадена
за спешни обаждания от блокирала
асансьорна кабина до службите за
спешна помощ или техническа поддръжка. За този тип система се използват и понятия като „GSM комуникатор за асансьори“, „GSM система за комуникация с асансьор“, „Разговорно устройство за асансьор“,
„GSM gate“, „GSM lift watch“ и други.
Настройките на системата, както
и промяна на алгоритъма на действие могат да бъдат извършвани
чрез специализирана програма от
персонален компютър, чрез преносима USB памет или чрез SMS съобщения от оторизиран за целта GSM
телефон.
Системата се управлява и влиза
във връзка с три групи GSM телефони: „Главен“ – служи само за въвеждане на номерата на телефоните в
групи „Поддръжка“ и „Спасителен“;
„Поддръжка“ – за контрол и управле-
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ние на асансьора; „Спасителен“ – за
влизане в аудио връзка, предизвикана както от аварийно повикване от
кабината на асансьора, така и от
обратно повикване от спасителен
телефон. Един телефон може да бъде
въведен във всяка или във всичките
групи едновременно, в зависимост
от организацията на поддръжката
и обслужването на асансьорите.
Състоянието и режимите на работа на устройството се визуализират със светоиндикатори, които са
дублирани с три допълнителни изхода за мощни светодиоди (инсталирани в конструкцията на кабината)
с максимален ток 100 mA.
Системата се състои от контролер и акустичен терминал, свързани
с многожилен кабел. Контролерът се
инсталира извън кабината, на недостъпно за ползващите асансьора
лица. В случай че покритието на GSM
сигнала е слабо, към контролера може
да се добави външна антена. Акустичният терминал се инсталира в
кабината, на височина около 2 m от
пода, скрит зад декоративните панели, с осигурени отвори срещу отворите на високоговорителя и микрофона. На подходящо място трябва
да се инсталира и бутонът за действие на височина около 1.2 m.
TeraLiftControl-02 отговаря на
всички изисквания на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и на стандарта БДС EN 81-28:2004, станал
задължителен за асансьорите, работещи на територията на ЕС.
инж. Милчо Манев,
управител на Тераком
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Винтовите компресори
за разтоварване
на насипни материали
намират широко
приложение в
индустрията
Хидротек е специализирана в
предлагането на хидравлични системи за товарни автомобили, а от
2010 г. насам фирмата разширява
дейността си и в областта на хидравличните елементи и системи за
индустриално приложение.
Фирма Хидротек представя за
пръв път на българския пазар нов
революционен продукт – винтов
компресор за разтоварване на насипни материали, който се монтира директно на скоростната кутия
на товарния автомобил. Продуктът от съвместната разработка между двете фирми производителки – Mouvex и Hydrocar, е
първата в света система, обединяваща PTO и компресор в едно
приложение с компактни размери и
редуцирано до 70% тегло (само 75
кг). Идеята за това партньорство
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е породена от нуждите за покриване нормите на новия стандарт
– Euro 6, който задължава производителите на камиони да конструират по-леки автомобили, изразходващи по-малко гориво. Новият
компресор може да се монтира на
всички конфигурации камиони и има
следните предимства: повече безопасност, тъй като не се задвижва
с кардан; следователно отпадат
проблемите с дължината или ъгъла
на карданния вал; не е необходимо
допълнително място за монтиране на компресора; не се изисква от-
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делна смяна на масло, защото системата е интегрирана в циркулацията на маслото в скоростната
кутия; възможност за монтаж едновременно на компресор и хидравлична система; ниски експлоатационни разходи.
Винтовият компресор намира
широко приложение в различни сектори на индустрията като: строителство; хранително-вкусова, козметична, фармацевтична и химическа промишленост и други.
Кирил Гитев,
управител на Хидротек
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CAD услугата на Trelleborg Sealing Solutions водещ инструмент в индустрията
Когато създавахме зоната за
потребители на нашия уеб сайт
www.tss.trelleborg.com, имахме за цел да
предложим ресурсите за най-добрите
уплътнителни решения онлайн. Нашият най-популярен инструмент, CAD услугата, улеснява работата на инженери по целия свят, правейки изготвянето на продуктов чертеж много по-лесно. Сега приложението е допълнено, като наред с чертежи в метрични размери, включва и CAD файлове с инчови размери за хидравлични уплътнения.

CAD Услугата, предоставяна
от Trelleborg Sealing
Solutions,
Ви дава бърз достъп до сваляне на
технически чертежи. Тя е налична както като онлайн версия, достъпна на
сайта ни, www.tss.trelleborg.com, така и
във вид на диск. Дискът съдържа цялата продуктова информация на английски и немски език, включително информация за пневматични и авиационни уплътнения. Услугата CAD, предлагана от
Trelleborg Sealing Solutions, се е доказала
като водещ инструмент в индустрията. Притежавайки редица уникални
функции, това приложение е напълно интуитивно и лесно за използване.
Характеристики на CAD услугата:
•Продуктова информация, налична на
английски и немски език.
•Всички продукти, налични онлайн, вече
могат да бъдат намерени и на диска.
•Достъп до стотици уплътнителни
профили за използване при дизайна
на компоненти.
•Метрични и инчови размери.
•Възможност за избор между 2D и 3D
чертеж сред редица CAD формати.
•Чертежите могат да бъдат изпращани като прикачен файл към електронната Ви поща, да бъдат запазвани на
Вашия компютър или импортирани
директно в CAD програмата Ви.
Регистрирайте се, за да получите
достъп до допълнителни мобилни услуги, включително електронен каталог,
калкулатор за О-пръстени, калкулатор
за хидравлични цилиндри, монтажни
техники, ISO сглобки и толеранси и
много други.

Чрез електронния каталог
ние предлагаме удобно и
надеждно устройство за
търсене:
Вие можете да търсите уплътнения по номер на изделие, тип или условия на работа. Допълнително, вeче
знаейки продукта, който търсите,
може да направите запитване он-

58

лайн. Гарантиран е скорошен отговор, процесът на специфициране и
поръчване е по-лесен и бърз от всякога! За пълна инженерна информация и инсталационни препоръки, можете да изтеглите каталога като
PDF.

Нов и усъвършенстван
Калкулатор за O-пръстени
на Trelleborg Sealing
Solutions.
Бърз и лесен за използване, този софтуер ще Ви даде възможност да изчислите размерите на О-пръстените, като просто въведете монтажните размери за Вашето приложение. Освен това новата версия на калкулатора за Опръстени на Trelleborg Sealing Solutions
препоръчва размери на О-пръстени и
съответните каталожни номера, така че да имате представа точно от кое
изделие имате нужда.

Приложение за хидравлични
цилиндри
Калкулаторът за дизайн е интуитивно приложение за хора, работещи с
хидравлични цилиндри. Чрез въвеждане
на данните потребителят може да
пресметне параметрите както за едностранно, така и за двустранно действащи цилиндри.
Преглед на предлаганите функции:
• Лесно, чрез въвеждане на необходимите размери за цилиндъра и на параметри като налягане или маслен
поток, потребителят може да
пресметне площта и обемите в цилиндъра, екстрационните и ретракционни сили, скоростта, времето, изходящия поток и съотношение. Получават се изходните данни както за буталната, така и за
прътовата камера.
• Калкулаторът е създаден така, че
да актуализира динамично резултатите, докато потребителят
въвежда данните.
• За някои от параметрите е предоставена и обратна зависимост (сила,
време и скорост), за да се разшири
обхватът на използване на калкулатора за потребителите в една още
по-удобна среда.
• Калкулаторът работи както в метрични, така и в инчови размери.
• Предоставените данни са в съответствие с ISO 3320, ISO 3321 и
ISO 4393.
• Интерактивни снимки, изобразяващи различните параметри, помагат
на потребителя за още по-добро разбиране на приложението.

• Входните и изходните стойности
могат да бъдат показвани и в аналогични единици според изискванията на потребителите след извършване на пресмятанията. Това позволява на потребителите да избират
мерните единици преди извършване
на изчисленията.
• Резултатите могат да бъдат запазени на компютъра или да бъдат изпратени по електронната поща.

Приложение с инструкции за
монтаж
Това приложение с инструкции за
монтаж на Trelleborg Sealing Solutions е
първото по рода си за момента. Обикновено инструкциите за монтаж се
състоят от серия дълги описания на
стъпки, придружени с диаграми, оставяйки ви да се чудите дали това, което
правите е точно това, което трябва.
Trelleborg видя възможност за подобряване на този класически формат, използвайки най-новите канали.
Приложението включва:
• монтажни техники за Turcon ,
Zurcon и полиуретанови уплътнения за тръба и прът (едностраннои двойнодействащи);
• монтиране на радиални уплътнители;
• визуално обследване на уплътнения
за бутало и тръба, в това число и на
повърхностните им покрития;
• чести грешки и добри монтажни
практики;
• използване на сглобяващи конуси и
инсталационни инструменти.

Приложение ISO Сглобки &
Tолеранси
Приложението "ISO Fits & Tolerances" e
много интуитивно и лесно за използване,
вече и с актуализирана версия, даваща още
по-голяма гъвкавост при употреба. При въвеждане на номинала на необходимия диаметър потребителите просто избират
допустимите класове на отвора и вала.
След това приложението предоставя пълната ISO дефиниция с всички съответни
стойности, включително и съответстващия тип. Показани са отклоненията при
най-често използваните ISO толерантни
класове, като удобни графики илюстрират
тези класове с отвора и вала.
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автоматизация

Индустриални IP
технологии
И

ндустриалните IP технологии все по-масово се прилагат в
производствените предприятия
по целия свят заради лесната им
конфигурация и експлоатация, високата им ефективност при обработка на информация, опростената свързаност и възможността
данните за производствените процеси да се интегрират с корпоративната база данни. По този начин информационните технологии
в предприятията постепенно ево-

60

люират от системи за ресурсно
планиране (ERP), за планиране на
материалите (MRP), за планиране
на производствените ресурси
(MRPII) и цялостни системи за
управление на производството
(MES) в интегрирани програмни
пакети, включващи множество
бизнес функции, приложения за
управление на веригата на доставките, управление на активите,
съставяне на производствени графици и оптимизация на производствените процеси. Тези системи
се превръщат в мащабни платфор-

ми, функциониращи в реално време
и подпомагани от нарастващата
достъпност и възприемане на IPбазираните технологии. Това ги
прави добро практическо решение
за подобряване на производителността и възвръщаемостта на активите. Внедряването на индустриална IP инфраструктура спомага за по-доброто оползотворяване
на ресурсите, повишаване производителността на персонала, оптимизация на веригата на доставките и подобрено обслужване на клиентите, като предлага цял куп
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нови възможности. Най-важното
качество на IP технологиите обаче се оказва способността им значително да увеличават обема обработвана информация и скоростта
и качеството на комуникацията,
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свързани с производствените процеси, като по този начин създават
повече условия за гъвкавост и иновации в индустрията.
За да реализира бизнес възможностите, които предлага тази
революция в комуникациите, индустриалната автоматизация
трябва постепенно да се превърне
в цялостна цифрова комуникационна сфера, която поддържа всички подсистеми, свързани с индустриалните приложения, твърдят
специалистите. Тези подсистеми
ще се трансформират в услуги на
оперативния мениджмънт, а IP
технологията ще направи
възможни свързаните и споделените услуги. Така например, индустриалните IP технологии могат
да интегрират автоматизацията, видеонаблюдението, управлението на съоръжения и контрола
на достъп в една-единствена инфраструктура, което би намалило усилията и разходите за внедряване и поддръжка на различни
системи. Изключването на не IP-

адресируемите устройства и
затворените мрежи от сметката предполага, че производителите и индустриалните потребители, които биха искали да се възползват от пълната функционалност на новата концепция
Internet of Things, би трябвало да
се насочат към комуникации, които използват Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP),
допълват експертите.

Протоколи TCP/IP
Както е известно, TCP/IP е моделът за комуникация между компютрите, който се използва в
Интернет и в почти всички други
съвременни компютърни мрежи.
Той се състои от много протоколи, като ключова роля имат протоколите TCP и IP. При този модел приложенията в мрежата могат да създават връзки едно с друго и чрез тях да обменят данни в
пакети, като процеса преминава
през четири функционални нива:
мрежови достъп; Интернет; точ-
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ка до точка; процес/приложение.
Протоколът TCP предава на IP
подготвените за изпращане пакети. Протоколът IP добавя IP-адресите на подателя и на получателя и намира път през мостовете и шлюзовете на мрежата от
възела-подател до възела-получател на съобщението. Всеки IPпакет пътува от източника до
получателя с помощта на маршрутизаторите в мрежата. В заглавната част на всеки пакет се
съдържа адресът на получателя,
но той може да премине през няколко междинни адреса (маршрутизатори), преди да достигне
крайната точка. IP пакетите
може да се разделят на по-малки,
ако конкретната мрежа изисква
това. Източникът на пакети
може да заяви изисквания за маршрутизирането на пакета, който
изпраща. Може да се проследи
маршрута на даден пакет и той
да се маркира с етикет за сигурност на данните. Всеки IP пакет
има време на живот (Time To Live
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- TTL), което намалява с всяко
преминаване през маршрутизатор. Когато това време изтече,
пакетът се отхвърля.

Протокол User Datagram
Protocol
Протоколът
UDP
(User
Datagram Protocol) е един от двата протокола на транспортно
ниво, които се използват в стека
протоколи TCP/IP. UDP позволява
приложните програми да предават своите съобщения по мрежи с
минимални изисквания, свързани с
преобразуването на протоколите
от ниво приложения в протокол IP.
Приложната програма сама потвърждава за доставяне на съобщението.
Основно предимство на UDP е
въведената концепция на т. нар.
портови номера, които се използват от приложното ниво. Портовите номера имат значение от
гледна точка на действия, изисквани от приложението и предполагат определен отговор от устрой-

ството получател. Заглавната
част на UDP е кратка и относително проста по съдържание състои се от осем байта. Номерът на порта на адресата и на
източника са по 16 бита. Следващите 16 бита показват дължината на заглавната част и данните.
Използва се и 16-битова контролна сума за проверка целостта на
пакета и данните. UDP заглавието и данните, които идват от
приложното ниво, се поместват в
IP полето за данни. Частта header
на IP осигурява адресиране на устройството и предшества UDP
дейтаграмата, а пълната IP дейтаграма се затваря в кадър по
технологията на каналното ниво
и се изпраща до желаното устройство, където данните се обработват по обратния начин.

EtherNet/IP
технологията
Ethernet/IP е най-широко използваната Ethernet технология за
комуникация в реално време в ин-

септември 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2014

65

автоматизация
75% от устройствата в индустриалната
автоматизация ще бъдат свързани с Интернет
до 2025 г.
Актуален технологичен доклад на агенцията за маркетингови изследвания IHS прогнозира, че бързо развиващата се индустриална автоматизация ще доведе до небивало разрастване на Internet of Things до 2025 г.
и IP-адресируемите устройства ще са основният двигател на тази индустриална експанзия. На индустриалната автоматизация се дължат малко
повече от половината инсталирани интернет-свързани устройства през
2012 г., твърди още докладът на IHS. До 2025 г. в сектора на индустриалната автоматизация ще са инсталирани общо три четвърти от всички свързани устройства.
Също толкова впечатляваща е и скоростта, с която се очаква да нарасне инсталираната база. Докладът изчислява, че броят Интернетсвързани устройства в индустриалната автоматизация ще се увеличи
повече от петкратно между 2012 и 2015 г. с комбиниран годишен темп
на растеж от 36.3%. „Много от тези устройства на практика ще представляват оборудване, което към момента не разполага с опции за свързаност, но се очаква да придобие такива и да стане IP-адресируемо. Това, в
комбинация с възможностите за анализ и обработване на големи обеми
данни, ще позволи цялостна оптимизация и синхронизация на производствените процеси с бизнес системите и веригите на доставките. Ако
всички устройства, които използват Internet Protocol, се свържат в една
и съща мрежа, производителите ще могат да достигнат нови измерения
по отношение качеството на продукцията, ефективността, сигурността и безопасността“, гласи още докладът.
дустрията. Ethernet/IP технологията използва протокола CIP
(Common Industrial Protocol), който
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е обща основа и за мрежите
DeviceNet и ControlNet чрез своите
мрежов, транспортен и приложен

слой. Common Industrial Protocol
(CIP) е разработен специално за
индустриални приложения. Той
обхваща цялостен набор от функции, включително съобщения и услуги за производствени приложения в областта на автоматизацията контрол, сигурност, синхронизация, движение, конфигуриране
и информация. Така CIP осигурява
унифицирана комуникация в рамките на цялото производствено
предприятие, като позволява на
потребителите да интегрират
производствените приложения в
Ethernet или Интернет мрежи и да
се възползват от всеобхватна функционалност и съвместимост на
ниво предприятие.
Ethernet/IP използва стандартните техники на Ethernet и TCP/
IP за пренос на CIP-пакетите в
Ethernet мрежи, изградени по
стандартите IEEE 802.3. Това е
направено чрез дефиниране на специален приложен слой над известните и общоприети Ethernet и
TCP/IP/UDP. В Ethernet/IP CIP
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съобщенията са енкапсулирани в
Ethernet пакетите и са снабдени
със заглавна част, зависеща от
конкретната функция. Заглавната част съдържа код, който указва значението на предаваното
съобщение и се интерпретира от
протоколите на приемащите
страни. По този начин CIP-пакетите, предавани по Ethernet мрежата, притежават стандартната Ethernet заглавна част, както
и IP и TCP заглавни части. В допълнение е прибавена и заглавната
част на енкапсулираното съобщение. Тя съдържа полета с управляващи команди, информация за формата и състоянието, синхронизираща информация и др. По този
начин CIP-пакетите могат да
бъдат транспортирани чрез TCP/
IP/UDP протоколите и впоследствие да бъдат декодирани от
приемащата страна. Енкапсулирането на пакетите в Ethernet/IP
води до значително снижаване на
ефективността на протокола за
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пренос на данни, докато мрежите
от полево или управляващо ниво са
доста по-ефикасни поради отсъствието на това ограничение.
На практика често заглавните
части на Ethernet/IP са по-обемисти от реално пренасяните данни.
Това означава, че Ethernet/IP технологията е по-подходяща за пренос на значителни по обем единици информация като програми и
файлове, отколкото за кратки вх./
изх. съобщения (данни) при управлението на процеси, където мрежите от по-долните нива като
Profibus, DeviceNet или ControlNet
са значително по-ефективни.

Най-новата версия на IP
технологията - IPv6
До голяма степен по-нататъшното развитието на Internet of
Things няма да бъде възможно без
поддръжка на най-новата версия
на IP технологията - IPv6. Адресният протокол IPv6 решава проблема с нарастващото търсене на

уникални IP адреси поради факта,
че използва за адреси 128-битови
цели числа. IPv6 адресите се задават в потребителския интерфейс
за настройки на мрежовите функции на операционната система
чрез описание с шестнадесетични
цифри. При наличие на добра организация на процеса на разпределяне на IPv6 адресите, така дефинираното адресно пространство от
128-битови уникални адреси би
следвало да се разглежда като
практически неизчерпаем номерационен ресурс. Глобалното възприемане на тази технология през
идните години ще се окаже решаващо за успешното разширяване
на Internet of Things платформата
в бъдеще.

Сигурност на IP
мрежите
Неминуемо възможността всички устройства в индустриалното
предприятие да бъдат свързани
чрез IP мрежата създава предпос-
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тавки за разработването на вируси и програми за злонамерен контрол на индустриално оборудване.
Широко разпространено средство
за справяне с подобни предизвикателства са т.нар. защитни стени (firewalls). Защитните стени
предпазват устройствата в мрежата, като наблюдават и контролират получаваните пакети дали
съответстват на предварително
избраната политика на филтриране. Използват се за разделяне и
изолиране на отделните подмрежи, което повишава сигурността
на системата. Различават се няколко основни типа защитни стени - за филтриране на пакети
(packet filtering firewalls), за проверка състоянието на връзките
(stateful Inspection), приложни прокси защитни стени, изградени
върху шлюзове (application-proxy
gateway firewalls) и други.
Защитните стени предоставят множество инструменти за
прилагане на политики за сигурност, които иначе не биха могли да
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бъдат реализирани с наличните на
пазара устройства за управление.
Тези инструменти дават възможност за блокиране на всички съобщения (с изключение на специално
разрешените) между незащитената корпоративна LAN и защитените ICS мрежи. Също така, благодарение на тях, потребителите
могат да бъдат ограничени да се
свързват в управляващата мрежа
само с устройства, до които имат
достъп вследствие на преките си
служебни задължения. Това намалява възможността умишлено или
случайно да получат достъп до
управляващи устройства, за които не са упълномощени. В допълнение към традиционното филтриране, много персонални защитни стени могат да бъдат конфигурирани да позволяват комуникация въз основа на създадени списъци на разрешени сфери на приложение и да не разрешават комуникация между други приложения. Много защитни стени включват и
технологии за предотвратяване

на проникванията (Intrusion
Prevention Systems - IPS), с които
могат да се открият злонамерени
атаки към системата.
Защитните стени сами по себе
си не са в състояние да осигурят
защита на системите срещу всички видове заплахи. Необходима е
многослойна стратегия, включваща в себе си поне два взаимно препокриващи се механизми за сигурност.

Свързване към Internet of
Things
Заводите все по-масово ще се
подготвят за свързване с платформата Internet of Things, като
разпространението на цифрови
устройства обещава да революционализира индустриалното производство чрез всеобхватната оперативна съвместимост на
Internet Protocol (IP). Много такива устройства вече оперират във
фабриките. Днес микропроцесорите с IP интерфейс безпроблемно се
свързват с оборудването за авто-
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матизация като I/O модули и честотни задвижвания. Но истинският катализатор на трансформацията на индустрията е експоненциалното приобщаване на цифрови устройства от други сфери
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и дисциплини. Видеокамерите,
четците с радиочестотна идентификация, таблетите, персоналните магнитни карти за
достъп всички тези IP-свързани
устройства с отворен стандарт,
както и редица подобни технологии, днес вече са в помощ на производството и на процесните операции и се грижат за по-високото
качество, ефективност, сигурност и безопасност на съвременната индустрия.
Някои дори още по-мощни технологични тенденции ще ускорят
развитието на Internet of Things
във фабриките на бъдещето. Тези
фактори включват безпрецедентната възможност да се комбинира хардуер и софтуер чрез индустриална Ethernet връзка за постигане на още по-висока резултатност
и свързаност. Към това е редно да
прибавим и ръстът в процесорната мощ, капацитетите на съхранение и скоростите на трафик,
които са достъпни на все по-ниски цени. Заедно с появата на мо-

билните технологии и облачните
услуги, все повече се увеличават и
възможностите за обработка и
анализ на гигантски обеми данни
и превръщането им в оперативен
информационен ресурс.
За да се възползват от всички
предимства на интелигентните
технологии, всички устройства в
една фабрика трябва да могат да
комуникират помежду си. Същото
се отнася и за устройствата на
ниво бизнес предприятие, като се
използва унифицирана мрежова IPинфраструктура. Това е необходимо, защото само пакетът от функции на Internet Protocol може да
осигури мащабируемостта и хармоничното съжителство на услугите в Internet of Things и да създаде условия за прогресивни иновации
в платформата. В бъдеще всички
индустриални мрежови инфраструктури вероятно ще се възползват от високотехнологичните
възможности за свързаност, които Internet Protocol предлага за
всяко приложение.
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Елементна база
за електрически и
хибридни автомобили
Е

Стефан Куцаров

лектрониката отдавна е неизменна част от съвременните автомобили и в значителна степен именно на нея се дължат все по-добрите
им качества и повишеният комфорт
на пътуващите. И докато класическите автомобили с двигатели с
вътрешно горене (ДВГ) по принцип
могат да работят без електроника,
това е немислимо при хибридните
(Hybrid Electrical Vehicle, HEV) и електрическите (Electrical Vehicle, EV). Поради това развиващата се от около
4 десетилетия автомобилна електроника придоби нови измерения, за
да отговори на специфичните изисквания към функционирането им. Усъвършенстват се средствата за натрупване на необходимата електрическа енергия и ефективното й използване заедно с тези за управление на електродвигателите и все поразнообразните сензори. Подобряват се характеристиките на съществуващи електронни елементи в
съответствие с изискванията на
НЕV и ЕV и се разработват нови
интегрални схеми (ИС) и електронни
блокове на тяхна основа, които отчитат спецификата на функционирането и експлоатацията им. Те са
обект на статията, която логично
не включва електрониката, ползвана
в класическите автомобили.

Същност на НЕV и ЕV
Основната част на развойната и
производствената дейност в световен мащаб е съсредоточена в леките автомобили и затова именно те
се подразбират при ползването на
термините НЕV и ЕV. Освен тях се
разработват и произвеждат авто-
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буси, камиони и мотоциклети с аналогични принципи на действие.
Хибридни автомобили. В съответствие с наименованието те
включват ДВГ и електрически двигател. Развитието им започва през
последните 3 десетилетия на ХХ век
с цел намаляване на създаваните от
тези двигатели емисии на СО2 и
поради очертаващото се изчерпване на запасите от нефт, налагащо
търсенето на алтернативни решения. Логичното и засега най-масово
използвано решение са НЕV, за които се очаква да са 5,5% от световното производство през 2020 г.
Според начина на работа на ДВГ и
електродвигателя има 3 основни
разновидности. В т. нар. серийни НЕV
(Series Hybrid Vehicle) чрез ДВГ се задвижва електрически генератор за
осигуряване на необходимата енергия на електродвигателя и свързаните към него колела, като същевременно акумулаторът се зарежда.
Предимства на тази концепция са
липсата на скоростна кутия и
свързаните с нея елементи, а сред
недостатъците са значителните
размери, тегло и цена. Тя се използва
отдавна за големи мощности, например в дизелово-електрически локомотиви, а в съвременния транспорт
намира приложение и в автобуси,
камиони и военно-транспортни машини.
Втората разновидност са паралелните НЕV (Parallel Hybrid Vehicle),
в които колелата могат да се задвижват от ДВГ и електродвигателя. При скорости до около 40 km/h
работи само електродвигателят,
при по-големи – само ДВГ, а при ускорение работят и двата. Поради попростата структура и намалени

размери тези НЕV се използват в
леки автомобили с основни предимства по-малкият разход на гориво в
извънградски режим и намалената
необходима мощност на електродвигателя. Сред недостатъците са посложното задвижване и невъзможността ДВГ да работи с неизменни
обороти.
Комбинираните НЕV (Combined
Hybrid Vehicle, Series-Parallel Hybrid
Vehicle) са с по-сложна структура, но
позволяват на водача да избира задвижване само от ДВГ или само от
електродвигателя. Резултатът е помалък и с по-голям к.п.д. ДВГ, към което предимство се прибавя работата при малки обороти като сериен
НЕV. Основните недостатъци са посложната и скъпа система на задвижване.
В зависимост от степента на
участие на електродвигателя за
осигуряване на мощността на НЕV,
което от своя страна определя ползваната специфична електроника за
работа им, съществуват 4 основни
типа паралелни и комбинирани НЕV.
Известните като микрохибриди
(Micro Hybrid, Mild Hybrid) са всъщност класически автомобили с ДВГ
и по-голям стартер, чийто двигател се изключва при движение по
инерция, натискане на спирачките и
когато са спрели. Същевременно при
потегляне първоначалното ускорение се осигурява от стартера и на
ДВГ се подава гориво едва при достигане на определени обороти. Това
определя наименованието стартстоп система (Start/Stop System),
която осигурява допълнителна
възможност вместо акумулатор да
се използва суперкондензатор.
Същевременно тя е съществен фак-
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Фиг. 1.

тор за намаляване на създавания
шум от автомобила.
Аналогична система се използва и
в останалите типове НЕV, като в
Medium Hybrid (или Motor Assist Hybrid)
към нея се прибавя включване на електродвигателя само за кратко време
при потегляне на автомобила и при
рязко увеличаване на скоростта,
докато в останалото време работи
само ДВГ. Това изисква сравнително
малка мощност от електродвигателя и неголям капацитет на акумулатора. В изцяло хибридните автомобили (Full Hybrid Vehicle, Strong Hybrid
Vehicle) към това се прибавя възможността за движение на автомобила
само с ДВГ, само с електродвигател
или с двата едновременно.
Необходимата електрическа енергия за зареждане на акумулатора в
тези три вида НЕV се осигурява от
самия автомобил. В последния вид
(Plug-in Hybrid Vehicle, Grid Connected
Hybrid Vehicle) PНЕV това се осъществява от електрическата мрежа,
като същевременно акумулаторът е
достатъчно голям за осигуряване на

еднодневен пробег в градски условия
само с електродвигателя. Самият
ДВГ се използва само за по-големи
разстояния като зарежда акумулатора и освен бензинов и дизелов може
да е такъв за работа с водород. Идея
за структурата на РНЕV е дадена на
фиг. 1, като АС и DC представляват
съответно променливотоковите и
постояннотоковите електрически
връзки. Куплунгът за свързване към
електрическата мрежа GC е стандартизиран, за да може да се свързва
към зарядни станции. Когато зарядният блок е вграден в автомобила
(On-board Charger), той може да натрупва във високоволтовата акумулаторна батерия HV Accu електрическа мощност между няколко kW и
няколко десетки kW. За по-големи
мощности се ползват Ch, разположени в зарядните станции (Off-board
Charger), които осигуряват постоянно напрежение и мощност 50 – 100
kW. Постоянното напрежение на HV
Accu се понижава от преобразувателя DC/DC1 за зареждане на „класическия“ 12- или 24-волтов акумулатор
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Accu, но е възможно и непосредственото му зареждане от Ch. Същевременно напрежението се повишава
допълнително от DC/DC2 до типична стойност 600 – 650 V, за да може
инверторът Inv да го превърне в
необходимото за електродвигателя
М променливо напрежение обикновено 600 или 1200 V. То задвижва колелата W, което може да се прави и
от ДВГ, означен с ICE (Internal
Combustion Engine), т. е. това е
структурата на паралелна НЕV. Двупосочните връзки показват, че М
може да работи и като генератор и
през Inv, DC/DC2 и DC/DC1 да зарежда двата акумулатора. Описаното
действие на РНЕV изисква М да е с
мощност 70 – 100 kW, а икономията на гориво е 50 - 100%. Сериозните успехи в замяната на ДВГ с горивни клетки, работещи с водород,
дава своето отражение и в НЕV - те
са с наименование електромобили с
горивни клетки (Fuel Cell Electric
Vehicle, FCEV), като вече съществуват прототипи.
Електрически автомобили. Понастоящем сред големите производители на леки коли едва ли има някой
без развойна дейност, създаден прототип или серийно производство на
ЕV. Все пак те изостават от НЕV –
през 2012 г. в световен мащаб са
произведени 180 000 ЕV, което е
0,02% от тези с ДВГ, а прогнозите
за 2020 г. са делът им да нарасне на
1,8% (около 6 милиона). Сред причините за това по-бавно от очакваното увеличаване на производството
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са все още високата цена, значителното време за зареждане на акумулатора, сравнително краткият му експлоатационен срок и отсъствието
на развита мрежа от зарядни станции.
Три са разновидностите на ЕV,
като първата (известна от началото години на миналия век) са захранваните от електрическата мрежа
трамваи и тролейбуси. Втората, все
още на ниво експериментални разработки, са ЕV, използващи слънчевата
енергия за зареждане на акумулаторите (Solar Powered Vehicle). Последната са ЕV с акумулатор и зареждане от електрическата мрежа (споменатото означение ВЕV), към които
специалистите нерядко прибавят
РНЕV и общо ги означават с РЕV (от
Plug-in Electric Vehicle), а основната им
структура е дадената на фиг. 1, но
без ICE.
Автобуси и камиони. Засега автобусите са НЕV и в сравнение с
тези с дизелов електродвигател
консумират средно с 30% по-малко
гориво. Толкова е и понижението на
емисиите от СО2, към което се прибавят по-малкото съдържание на СО
и азот и около 2 пъти по-малкият
създаван шум. Подобни автобуси са
в редовна експлоатация в над 30
града в САЩ, докато електрическите автобуси са предимно на ниво
експериментални модели. Тежкотоварните камиони засега са само НЕV
поради голямата им мощност. Подобно е положението с лекотоварните камиони за работа в градски и
крайградски условия с полезен товар
1-2 тона и максимална скорост до
80 км/ч.
Двуколесни превозни средства. Те
са разновидност на велосипедите и
мотоциклетите и са известни под
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наименованията Electric Bicycle, E-Bike,
Pedelec. Електродвигателят на велосипедите най-често е в главината на
задното колело (но има схеми с разполагането му в предната главина
или в касетата на педалите), а акумулаторът с напрежение между 12
V и 42 V е в багажника над него или
в рамката. Структурата им е опростен вариант на фиг. 1 (без ICE и DC/
DC2), а цялото управление се извършва от микроконтролер, например bq77910 или bq78412 на Texas
Instruments. Електрическите мотоциклети (Electric Motorcycle) са основно на ниво развойна дейност и прототипи.

Акумулатори
За капацитета С на HV Accu (наричат се и Traction Battery) в НЕV и
ЕV все по-често се предпочита мерната единица kWh вместо "класическата: Ah, като връзката е C[kWh]=
0,001C[Ah]xVB[V], а VВ е напрежението им. Освен това вместо максималния ток на разреждане ID обикновено
се задава максималната мощност
P L[kW]=0,001ID[A]xVB [V], която HV
Accu може да осигури на М. Оловните акумулатори се използват в някои микрохибриди и в прототипи на
НЕV, но с основно приложение са никел-метал-хидридните (NiMH) и литиево-йонните (Li-Ion).
Освен параметъра брой на циклите заряд-разряд (Deep Cycle, DpC) с
разреждане до допустимото минимално напрежение, не по-малко важен
е броят на импулсните разреждания
(Shallow Cycle, ShC), които изискват
голям ток за кратко време (при стартиране на М) – обикновено той е с 23 порядъка по-голям. Друга особеност
е, че при зареждане на HV Accu не
трябва да се достига максималният

им капацитет (State Of Charge, SOC),
за да има възможност да се дозареждат при спиране. От друга страна,
те не трябва да се използват при
количество електричество в тях
под минимално допустимото (Depth
Of Discharge, DOD), за да не се скъсява
DpC.
Класическите акумулатори за
НЕV (HEV Battery), трябва да се зареждат до 0,8SOC с ток не по-малък
от 10 С, а разреждането да се прави до 0,4SOC. Така например акумулатор с VВ = 200 V и C = 5 kWh работи най-добре с количество електричество в него между 2 и 4 kWh
(съответно 10 – 20 Ah) и трябва да
се зарежда с ток над 250 А. Акумулаторите с увеличен брой цикли
(Long Cycle Life Battery) също за НЕV
трябва да работят между 0,6SOC и
0,75SOC, което налага по-честото
им зареждане с ток 7 А. И при двете разновидности импулсният ток
на разреждане достига до 40С (за
примера - 1000 А). Ограниченията
при акумулаторите за РНЕV са работа между 0,2SOC и 0,9SOC (предпоставка за по-дълъг пробег с едно
зареждане) и заряден ток 3С (необходимо е по-продължително зареждане). В най-широки граници на количеството електричество (между
0,2SOC и 0,95SOC) могат за работят HV Accu в ЕV, но зареждането
им изисква най-дълго време, тъй
като се прави с типичен ток 1С. При
тях VВ обикновено е не по-малко от
300 V. Използваните в електрическите велосипеди HV Accu обикновено са с капацитет няколко стотици
Wh, като обикновено имат VВ = 24
– 48 V.
Терминът "интелигентен" акумулатор (Smart Battery) се отнася за HV
Accu с комуникационна връзка (на-
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Таблица 1. ИС за акумулатори.
Ï ðîèçâ îä è ¹
Ì î ä åë
N ; (n ) [k ]
ò åë

A n a lo g
D e v ic e s
2 LTC6804H-1 TecLhinneoalor gy
M a x im
3 MAX17823
I n te g ra te d
4 bq76PL536-Q1 InstTreuxmasents
1

A D 8280

3 -6

± 25

4 ,1 ; 4 ,2 (0 12000)

12 (16)

± 1 m a x (I 2 C ; S P I )

12; (14)
[3 2 ]

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

-40¸+105 (7x7x1,4)

0 -5 (0 ,2 9 )

± 2 (U A R T )

(0,142)

9 -6 5

-40¸+105

3 -6

± 1 (S P I )

0 -6

6-30 (10,5)

-40¸+105
(10x10x1,05)

±2

-

4 ,5 -5 ,5
(0,15)

-40¸+105 (14x14)

TB9141FQ

Toshiba

16; (12)
[6 ]

6

ZSSC1856

ZM D I

1; (18)

±2 (I2C, SPI, UART,
L IN )

-40¸+125
(13,1x5,6x1,85)

Фиг. 3.

4 -2 8 ,8
(0,0625-1000) 4,2-18 (0,1) -40¸+125 (5x5x0,9)

а

пример с помощта на интерфейса
SMBus) със зарядното устройство.
Чрез нея те предават различни данни за себе си, които освен основните им параметри включват резултатите от периодичното измерване на количеството електричество,
напрежението, тока и температурата им, както и оценка за реалното състояние на акумулатора чрез
сравняването му с това на нов. За
осигуряване на описаното действие
е необходимо свързване към "интелигентно" зарядно устройство, при
което DpC се увеличава с около 50%.
Непрекъснато нарастващото използване на Li-Ion акумулатори освен
на по-малкото им тегло се дължи на
множество други фактори, сред които е възможността за бързо зареждане, стойностите на С до 1000
Ah и на DpC до 3000. Непрекъснато
се появяват нови разновидности на
HV Accu на основата на Li с все подобри параметри – например тези
с анод от Li4 Ti5O12 и абревиатура
LTO имат DpC от 10 000. Особеностите при ползването на Li и други
фактори са причината за твърде високата цена на литиевите HV Accu,
но тя сравнително бързо намалява.
Това е сред причините да се очаква
стойността на произведените такива акумулатори от 1,6 млрд. USD
през 2012 г. да нарасне на 22 млрд.
през 2020 г.
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ИС за акумулатори
Разделят се на три групи, основната от които е за контрол на работата на HV Accu с наименование
Battery Management (дадените в редове 1-5 на табл.1). Високото VВ на
тези акумулатори изисква реализацията им чрез последователно свързване на много клетки. Контролът на
напрежението VС на всяка от тях е
задължителен, но се следи още температурата на част от клетките
(обикновено 2) чрез термистори или
позистори, а в някои случаи и токът
на целия акумулатор. Времето за
получаване на показанието на измерваната величина е tFD. Всички величини се контролират от една ИС
(Battery Monitor) BM, която в зависимост от модела следи едновременно N клетки (между 3 и 16), съвкупността от които е прието да се нарича модул. Съществено е, че ИС обикновено може да се използва за различни видове акумулатори. Основното свързване е на фиг. 2а, като за
напрежението на всяка клетка има
диференциален вход INi на ВМ. За
простота на фигурата е показан
само един термистор с вход ST на
ВМ, а токът се измерва чрез пада на
напрежение върху RS и усилвателя А.
Чрез вграден в ВМ мултиплексор на
изхода О се получават последователно във времето всички измервани
величини, които могат да са анало-

гови или двоични числа с разредност
n. При необходимост от VВ, по-голямо от осигуряваното от един модул,
се свързват последователно k модула (фиг.2б) при максимална стойност
на k, определяна от ВМ.
Така например ИС в ред 3 на табл.
1 е модул с 12 клетки, който допуска kmax=32, което при Li-Ion акумулатор с VC=4,1V позволява реализиране на VВ до 4,1Vx12x32 = 1574 V. При
цифрови данни на изходите Oi те
чрез цифровите изолатори (Digital
Isolator) DIi за галванично разделяне
постъпват на микроконтролера
Contr, свързан към комуникационната
мрежа на НЕV и ЕV чрез някой от
популярните интерфейси. Пример за
цифров изолатор е 4-каналният
ADuM140xWT на Analog Devices. Важно е да се прибави, че по същия начин
ИС за контрол могат да се използват и за модули от суперкондензатори.
Втората група са за зареждане на
акумулаторите, като тези за 12волтовия практически няма особености в сравнение с масово разпространените за преносими устройства
(ред 6 на табл. 1 с приложения също
в индустрията и медицината). Идея
за структурата на вградения в НЕV
и ЕV заряден блок (Ch на фиг. 1) е
дадена на фиг. 3.
Мрежовото напрежение от вход
АС (обикновено то е 85 - 265 V) се
преобразува в постоянно от REC
като контролерът DРC1 го следи. В
нарастваща част от НЕV и ЕV към
REC се прибавя схема за корекция на
фактора на мощността, като някои
производители дори предлагат подходящи за реализацията й мощни
NMOS транзистори (STW62N65M5
на STMicroelectronics за 650V/46А).
Напрежението от REC се повишава
от блока с галванично разделяне
Boost, който е с дискретни NMOS
транзистори или IGBT и има ИС на
драйвер за управлението им, например сериите МАХ15012 и
МАХ15013 на Maxim Integrated и
UCC27531/UCC532 на Texas Instru-
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Източник: Maxim Integrated

Източник: Infineon

електроника

Фиг. 4.

ments. Допълнително чрез DPC1 се
измерва и токът в първичната намотка на Boost, а DPC2 е за тока и
напрежението във вторичната намотка. Двата контролера могат да
са цифрови сигнални процесори (DSP)
с общо предназначение. На фиг.3 не
са означени съществуващите в някои зарядни блокове възли за безжична комуникация или такава по електрическата мрежа, например съответно СС430 и TMS320Fxx на TI.
Последната група са ИС за предпазване от импулсни напрежения,
характерни не само за индустриални системи, но и за НЕV и ЕV. Предпазването може да се прилага за
произволна точка на електрическите вериги в автомобила. Принципът
на свързването им се изяснява чрез
фиг. 4, която е за серията МАХ6495
- МАХ6499 на Maxim Integrated и представлява еднополярен ограничител
на положителното напрежение на
входа VIN. При негова стойност под
зададената чрез делителя R1-R2
транзисторът е отпушен и VIN се
подава към свързания в изхода VOUT
товар. Стойността на VIN може да
е между 5,5 V и 72 V, а консумираният от ИС ток е типично 15 uA. Подобна, но с напрежение 0,8 – 10 V е
NCV300 на ON Semiconductor. Съществуват и ИС за предпазване от
положителни и отрицателни напрежения с еднаква стойност, пример за
каквато е серията SM4TY Transil на
STMicroelectronics за напрежения 5 –
70 V със специфичната особеност, че
може да издържа входни импулси 8/
20 us с мощност до 400 W.

Постояннотокови
преобразуватели
Опростената структура на двупосочен понижаващ преобразувател
(DC/DC1 от фиг.1) с наименование
Bidirectional DC/DC Converter е дадена
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Фиг. 5.

на фиг.5, като извод IN е свързан към
HV Accu, а OUT към Accu. С В1 e означена високоволтова мостова схема
с дискретни мощни NMOS транзистори, например TK49N65W на
Toshiba за напрежения до 650 V, ток
до 49 А и разсейвана мощност 400
W и STW7NM60ND на STMicroelectronics с 600 V/35 А и съпротивление
на канала 38 милиома. Подобна е нисковолтовата схема В2, реализирана
например с транзисторите с вградена защита NCV8403A и NCV8460A
на ON Semiconductor.
На двете схеми чрез драйверите
Dr1 и Dr2 и цифровия изолатор DI от
блока PWM се подават правоъгълни
импулси с ШИМ, а действието се
осигурява от контролерите Contr1 и
Contr2. Галваничното разделяне между В1 и В2 се осъществява чрез
трансформатор в блока GI. Използването на мостови схеми е необходимо за двупосочния обмен на енергия между двата акумулатора. Контролерите могат да са специализирани, например UCC28950-Q1 на
Texas Instruments или ТС1724 на
Infineon, както и подходящи с общо
предназначение, например от серията С2000 Picolo отново на TI.
Съществуват преобразуватели с
подобно действие, но без галванично разделяне и предаване на енергия
само от IN към OUT, които изискват
масата на НV Accu да е отделена от
тази на Accu. За реализацията им
вместо В1, GI и В2 могат да се използват ИС, например P57184N-715В
на Powerex, която работи с входно
напрежение 140 – 360 V и на изхода
си за 15 V осигурява ток до 350 mA.
От същия тип е M81729FP на
Mitsubishi Electric с вход за напрежение до 600 V и изход 24V/200mA.
Преобразувателят DС/DC2 от
фиг. 1 е двупосочен с типична прехвърляна мощност между 10 и 100

Фиг. 6.

kW и напрежение към Inv в границите от 300 до 650 V.

Инвертори
Предназначението им е да осигуряват работата на трифазния променливотоков електродвигател
чрез използване на постоянно напрежение, т. е. по своята същност Inv
са преобразуватели на постоянно в
променливо напрежение (DC/AC
Inverter), а често използвано наименование е Traction Inverter. Значителната мощност на електродвигателя и
необходимостта от двупосочен обмен на енергията определя използването на мостови схеми с IGBT (IGBT
Stage на фиг.6) за осъществяване на
преобразуването.
Основно се използват дискретни
IGBT, например STGW30H65FB на
STMicroelectronics (650V/30A/260W),
но се предлагат и модули. Сред тях
е FS600R07A2E3 на Infineon, който
съдържа трите двойки IGBT с отделни изводи и термистор за измерване на температурата на всяка от
тях. Той осигурява 650V/400А/
1250W при размери 108x50x17 mm.
От драйверите (Driver Stage) освен
необходимите електрически параметри се изисква да осигуряват галванична изолация (могат да се използват значителна част от предназначените за управление на електродвигатели в други приложения). Характерна ИС е 2EDL23N06PJ също на
Infineon за захранване на една двойка
IGBT с ток на гейта им до 1,8 А.
Специфично изискване към микроконтролерите е да са в съответствие
със стандартите за автомобилна
електроника, като се предпочитат
32-разредни с тактова честота не
по-малка от 150 MHz. Подходящи са
PIC32MZ2048ECH100 и неговите
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Таблица 2. ИС на сензори за ток с ефект на Хол
Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

ACS714

Allegro
MicroSystems
Allegro
MicroSystems

2 ACS750LCA-075
3

D H A B S /0 3

LE M

4

HC6H1000-C

LE M

5

MLX91206

M e le x is

6

MLX91209

M e le x is

5 ; (1 ,5 )
[185 mV/A]
7 5 ; (1 )
[19,75 mV/A]
6 0 0 ; (0 ,5 )
[3 ,3 m V / A ]
1000; (0,7)
[2 m V / A ]
3 0 [3 0 m V / A è ë è
5 8 0 m V /m T ]
[4 5 m V / m T ]
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Източник: LEM

Източник: Allegro Microsystems

Източник: Melexis

¹

IP ,A ;(d I,% ) [S ];
{H P ,T }

Фиг. 7.

разновидности на Microchip Technology и серията ТС27Х на Infineon.
Управлението на електродвигателя се основава на съществуващите
методи за други приложения, но се
създават и специфични техни видоизменения. Един от примерите е
увеличаване на честотата на ШИМ
импулсите при нарастване на оборотите, с което намалява разсейваната мощност върху IGBT. Не по-малко
важни са тяхното охлаждане и увеличаване на надеждността на всички елементи на Inv.
От останалите блокове на фиг.
6 характерни са тези за измерване
на напрежението, тока и температурата на IGBT и задължителното
наличие на кондензатор (DC Link
Capacitor) с достатъчно голям капацитет успоредно на двата проводника на HV Accu, който реално не
позволява към акумулатора да се
подават променливите съставки на
блока с IGBT.

Прибори от SiC и GaN
Възможностите за работа на приборите от SiC до значително по-високи температури в сравнение със
силициевите позволяват намаляване
на размерите на ползващите ги бло-
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кове благодарение на по-голямата
плътност на монтаж. Към това се
прибавят предимствата на намалените загуби на енергия при комутация и работата до по-високи честоти. В НЕV и ЕV резултатите засега
са реализацията на мощни NMOS
транзистори за блоковете Ch, DC/
DC1 и DC/DC2 от фиг. 1 и дори замяната на IGBT в Inv с тях поради помалката разсейвана мощност в отпушено състояние. Пример е
C2M0025120D на Cree в корпус ТО247-3 с параметри 1200V/90А/
460W, особено подходящ за DC/DC2.
През 2013 г. бе съобщено за създаването на модула CMH1200DC-34S от
Mitsubishi Electric, представляващ Inv
с диоди от SiC успоредно на неговите IGBT. Той е 1700 V/1200 А/6750
W при размери 140x130x29,5 mm.
На ниво изследователска работа
са приложенията в НЕV и ЕV на полевите транзистори с голяма подвижност на електроните (НЕМТ) на основата на GaN, от които се очаква
да заменят IGBT в Inv за намаляване
с около 60% на разсейваната мощност основно благодарение на липсата на диод и цената им през 2020 г.
да е аналогична на тази на приборите от Si.

Специфични сензори за
НЕV и ЕV
Освен многобройните сензори,
познати от автомобилите с ДВГ, в
НЕV и ЕV се използват и други, пряко
свързани със спецификата на работата им.
Сензори за ток. Те са най-голямата група и се използват основно за
измерване на постоянните токове
на зареждане и разреждане на HV
Accu и на променливите токове в
трите фази (Phase Current) на М. Тежките условия на работа и на първо
място широкият температурен обхват не позволяват наличието на
токови трансформатори и определят като най-често използван ефекта на Хол за преобразуване на измервания ток в напрежение. Самите
сензори съдържат елемент на Хол,
усилвател на напрежението му и, в
зависимост от модела, друга помощна електроника. Съществуват 3 основни конструкции в зависимост от
начина на разположение на елемента
и проводника с измервания ток.
Първата е за максимален ток IP до
десетина ампера, като проводникът
е част от топологията на ИС. Това
се вижда от свързването (фиг. 7а) на
ИС от ред 1 на табл.2, чиито изводи
1-4 са за тока. При токове до 100 А
проводникът е отделна пластина на
ИС, пример за което е в ред 2 на
табл. 2. Чувствителността S на
сензорите с тази конструкция показва стойността на изходното напрежение при ток 1 А, а относителната грешка на измерването е δT.
Максималната честота на измервания ток е fmax и резисторът със
съпротивление RP е за протичане на
измервания ток. Той е галванично
разделен от елемента на Хол при
максимално допустимо напрежение
между двата VISO.
Във втория тип конструкции ИС
се поставя върху проводника на печатната платка (фиг. 7б) с тока IP,
като вместо него параметър е максимално допустимата напрегнатост НР на магнитното поле върху
ИС, а чувствителността е с измерение mV/mT. Такъв е сензорът от
ред 5 на табл. 2, който може да измерва IP до 600 А в зависимост от
оформлението на проводника.
Последният тип сензори са за
най-големи токове, като около проводника се поставя феритен
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Таблица 3. Усилватели за контрол на ток
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пръстен за концентриране на магнитното му поле върху ИС, а тя е
поместена в процеп на ферита (фиг.
7в). Такива са сензорите в редове 3,
4 и 6 на табл. 2.
Върху точността на измерване на
интензитета на магнитни полета
влияние оказват множество външни
фактори. Практически то е избегнато в сензора HAL880 на Micronas чрез
просто и оригинално програмиране.
Работата му е възможна с външни
магнитни полета с напрегнатост до
10 mT и честота до 1 kHz.
Освен чрез сензори на Хол
продължават приложенията на „класическото“ измерване на ток чрез
усилване на пада на напрежение върху
свързан във веригата му резистор.
Използват се усилватели за контрол
на ток (Current Sensing Amplifier) с
двете типични свързвания на незамасен товар L (фиг.8а) и замасен
товар (фиг. 8б), в които при коефициент на усилване G на диференциалния усилвател DA се получава VOUT =
GRSI. Усилвателят може да е реализиран с един или три операционни
усилвателя, например МСР6Н01 и
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МСР6Н04 на Microchip, но има и специализирани усилватели (табл. 3).
Допустимата относителна грешка
δG на G трябва да е достатъчно
малка, за нормалната им работа
входното диференциално напрежение
не трябва да надхвърля VINmax, а входното синфазно напрежение да е до
VCM. Например при избор на 40 mV за
измерване на IP до 40 А е необходим
RS = 1 mΩ. Също за намаляване на
грешката при измерване трябва DA
да е с висок коефициент на потискане на синфазни сигнали СМRR.
Особености на усилвателя от ред
1 са допълнителното измерване на
температурата на кристала и
външна температура чрез диод, както и на постоянните напрежения
върху RS и диода. Токът и напреженията се получават като 14-битови
числа и се предават чрез I2C интерфейс. Подобен е усилвателят на ред
3, но допълнително се измерва температура, резултатите са 11-битови числа, а използваният интерфейс
е SMBus.
Други сензори. Контролът на положението на ротора на М може да
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се извършва чрез сензори за ъгъл на
завъртане (Rotary Position Sensor),
които имат линейно зависещо от
него изходно напрежение. Такива са
SV03A103AEA01 на Murata с изходна
величина напрежение и температурен обхват -40÷+125 °С и безконтактният AMS22S на Bourns, чиято
изходна величина може да бъде правоъгълни ШИМ импулси с коефициент
на запълване, правопропорционален
на ъгъла. За измерване на различни
физични величини при работата на
НЕV и ЕV чрез използване на пиезорезистивни мостове е предвидена ИС
ZSSC3015 на ZMDI, която е в съответствие със стандарта AEC-Q100
за автомобилостроенето.
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Модули и микрозадвижвания
за конструиране на роботи
в офертата на TME
Продуктите на фирма Pololu, производител на електронни модули и механични елементи за роботи, вече са
достъпни в офертата на Transfer
Multisort Elektronik (TME)!

Фирма TME добави към портфолиото си продуктите на фирма
Pololu, специализирана в универсални електронни модули и механични
елементи, използвани за констру-

86

ирането на прости роботи.
Особено популярните захранващи
модули се състоят от преобразуватели step-up/step-down и позволяват
постигане на изходни напрежения от
обхват 1,8 - 15 V. Характеризират се
също с малки размери.
Предметът
на дейност на
фирма Pololu
обхваща и микрозадвижванията, поради което офертата на TME бе обогатена с повече от 70 малки двигатели с
редуктори, предназначени за тях
колела и крепежни елементи. Асортиментът е допълнен с модулни
контролери за двигателите.
За изграждането на прототипове
препоръчваме също широка гама сензор-

ни модули, както и акселерометри, жироскопи и сензори за разстояние.
Високата универсалност и старателната изработка са причината, поради която продуктите на
фирма Pololu намират приложение
в множество електронни устройства, не само в роботите. Цялата
оферта на Pololu можете да намерите в новата категория на Асортимент в TME: Роботика.
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Нови бобини за безконтактно
зареждане от
от Wuerth Elektronik eiSos
Wuerth Elektronik eiSos добави три
нови бобини за безконтактно зареждане към групата бобини за безконтактен трансфер на енергия.

тънки - само 1 mm, бобините са
подходящи за потискане на смущения до 1 MHz.
Новите зареждащи бобини
имат висок Q фактор и много ниско DC съпротивление, препоръчително за максимално ефективен
трансфер на енергия до 5 W.
Бобините позволяват спестяващо място решение за Вашите
приложения.
Wuerth Elektronik eiSos ще продължи да работи върху нови бобини за безконтактен трансфер на
енергия, предавателни и приема-

телни типове. Това ще осигури
на голямото разнообразие от
приложения в различните индустрии да бъдат снабдени с правилните бобини.
Всички зареждащи бобини са
разработени и одобрени с чипсетове на Texas Instruments и са Qiсъвместими.
Wuerth Elektronik eiSos е член на
"Wireless Power Consortium" и на
"Alliance for Wireless Power" (A4WP).
Повече информация на:
www.we-online.com

Те се характеризират със самозалепващ се слой на гърба. Това е
отчетлива разлика спрямо конкурентните продукти, защото прави асемблирането много по-лесно
за потребителя. С гъвкавата си
феритна основа и изключително
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Електрозадвижвания
средно напрежение
Част 3. Пускови методи, комутационна и защитна апаратура.
Честотни инвертори.

В

а

предишната част на статията, публикувана в бр.
5/2014 на сп. Инженеринг ревю бяха представени пусковите методи без честотно регулиране за двигатели с
кафезен ротор и синхронни двигатели СН. В настоящия
брой продължаваме с

Методите за пускане и регулиране на
оборотите на асинхронни двигатели с
навит ротор
Както беше показано в първата част на материала
(бр. 4/2014 на сп. Инженеринг ревю), добавянето на активно съпротивление във веригата на ротора решава
едновременно двата основни проблема на пускането: намаляване на пусковия ток и същевременно увеличаване
на въртящия момент. Това става за сметка на увеличеното хлъзгане (по-ниски обороти).
На фиг. 1а е показана принципна схема на класическа
пускова конфигурация с контакторно превключване. При
включване на двигателя към мрежовото напрежение
всички контактори в роторната верига са изключени и
в процеса на развъртане се включват един по един, шунтирайки съответните резистори. Резултатната механична характеристика има вида, показан на фиг. 1б.
Превключването се извършва така, че въртящият момент да се движи между предварително избрана максимална стойност и номиналния момент. Броят на стъпалата на превключване (на фигурата са изобразени 3
стъпала) се изчислява на база на избраната максимална
стойност – колкото по-малка е тя, толкова по-плавно
е пускането, съответно – необходими са повече стъпала.
В първата част на статията бе споменато, че спиране чрез добавяне на съпротивление в ротора по обратния ред пък осигурява много ефективно динамично спиране. Може да се реализира и плавно изменение на съпротивлението, например с включване на тиристорен чопър
в роторната верига или с използване на воден реостат.
Асинхронните двигатели с навит ротор и пускане със
съпротивление се използват в задвижвания с големи
мощности с висок начален съпротивителен момент и
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б

Фиг. 1

голяма маса като мелници, дробилки, машини в металургичните производства, но също и големи помпи и вентилатори.
Недостатъците на метода са главно в обемистото
оборудване и голямото количество отделяна топлина
в съпротивленията, а също в относително по-високата цена на първоначалната инвестиция и разходите по
поддръжка на самия двигател. Загубата на енергия, отделяна във вид на топлина в съпротивленията, има
толкова по-голямо икономическо значение, колкото почести са стартовете на съоръжението. Тук се акумулират както преките загуби, така и консумацията на
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охладителните системи. По същата причина използването на добавени в ротора съпротивления за регулиране на оборотите в процеса на работа е икономически
неизгодно. Единствено се прилагат системи за компенсиране на кратковременни колебания в механичния товар (например в дробилки) със съответно кратковременно включване на съпротивления в роторната верига.
По-добър метод за регулиране на скоростта на асинхронните двигатели с навит ротор са асинхронните
каскадни схеми. Принципът им се състои във връщане
обратно в захранващата мрежа на енергията, генерирана в роторната верига при работа с повишено хлъзгане,
вместо отделянето й във вид на топлина. Исторически
първите каскадни схеми включват диоден изправител,
свързан в роторната верига, захранващ постояннотоков мотор с куплиран към него синхронен генератор,
свързан към захранващата мрежа. По-късните решения
са изцяло електронни - т.нар. вентилни каскади (фиг. 2).
Големият смисъл на вентилната каскада е управлението на мощни двигатели със сравнително малък честотен преобразувател за ниско напрежение. Ако и двата
елемента на преобразувателя се изпълнят като обратими инвертори, е възможно управление със скорост, повисока от синхронната, при което в ротора се вкарва
енергия от мрежата.
С разширяването на диапазона от мощности и напрежения и намаляване цената на честотните преобразуватели за директно управление на двигатели, приложе-

Фиг. 2.

нието на асинхронни вентилни каскади съответно се
ограничава само към много големите мощности.
Директното честотно регулиране има следните основни предимства пред асинхронните вентилни каскади:
l Осигурява регулиране в целия диапазон на скорости от
0, докато диапазонът на регулиране на асинхронните
вентилни каскади започва от около 60% от оборотите.
l Асинхронната вентилна каскада, за разлика от честотните преобразуватели, не може да се използва като
пусково устройство. Обикновено двигателите, управлявани с каскада, имат пусково устройство с превключване на съпротивления в ротора.
l Честотните преобразуватели могат да работят с
двигатели с кафезен ротор, както и със синхронни двигатели.

Приложение на честотни
преобразуватели СН
Управлението с честотни преобразуватели засега
остава относително скъп метод за асинхронни двигатели с кафезен ротор и синхронни двигатели за средно
напрежение (СН), но със значителни предимства пред
останалите методи за пускане и особено за регулиране
на честотата в работен режим. Тук ще припомним тези
предимства, които вече бяха изтъкнати в предишните
две части на статията:
l Честотните преобразуватели осигуряват пускане,
спиране и управление на оборотите в диапазон от 0 до
надсинхронни обороти; заемат относително най-малко
място и имат малки загуби.
l Имат най-гъвкави пускови характеристики, подходящи за всякакви товари; благодарение на едновременното изменение на честота и напрежение могат да реализират всяка стойност на въртящия момент от нула до
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Фиг. 3.
Гранични механични характеристики на задвижване с честотен преобразувател.

поне 150% от номиналния момент на
двигателя при всяка стойност на
оборотите, при това с най-нисък в
сравнение с другите пускови методи ток (обикновено – не повече от
150% от номиналния ток на двигателя). На фиг. 3 са показани гранични
механични характеристики на задвижване с честотен преобразувател. Поддържане на постоянен
въртящ момент при надсинхронни
обороти не е възможно, тъй като напрежението не може да се увеличава
над номиналното, така че да следва
увеличаването на честотата. В резултат с нарастване на честотата
се намаляват токът и въртящият
момент. Тази част от характеристиката се характеризира с постоянна мощност вместо с постоянен
въртящ момент.
l Изцяло липсват скокообразни изменения на тока и въртящия момент,
характерни за моментите на превключване при други пускови мето-
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ди.
l Дори при задвижвания, където технологията не изисква да се променя
скоростта в работен режим, в някои случаи честотните преобразуватели могат да реализират значителни икономии на електроенергия чрез
намаляване на работните обороти.
l Не са чувствителни към параметрите на схемата колкото други пускови устройства, така че изборът
на апаратура не е толкова комплицирана задача и търпи бъдещи изменения в схемата, включително подмяна на двигателя.

Съгласуване на
честотния
преобразувател с
мрежата и с двигателя
При избора на честотни регулатори за СН се вземат предвид особености като:
l Необходимост от динамично спи-

ране или реверсиране на посоката на
въртене. Тези две възможни изисквания, особено второто, което всъщност е доста рядък случай в задвижванията СН, предполагат използване
на по-сложни и скъпи преобразуватели.
l Влиянието на хармониците на консумирания от преобразувателя ток
върху захранващата мрежа.
l Влиянието на генерираните на изхода на преобразувателя хармоници
върху двигателя.
l Продължителни режими на работа
със значително по-ниски от номиналните обороти на двигателя, респективно – необходимост от специално охлаждане на двигателя, доколкото пропелерът, монтиран на вала му.
не би осигурил нужния въздушен поток.
Информация за критериите за
оценка на влиянието на честотните преобразуватели върху захранващата мрежа и свързаните към нея
консуматори и за факторите, които определят мащаба на това влияние, можете да откриете в материала „Хармоници в електроенергийните мрежи“, публикуван в бр.1-3/
2014 на сп. Инженеринг ревю. Ограничаването на генерираните в мрежата хармоници се постига чрез
използване на подходящи изправители или входни трансформатори и/
или филтри, както ще стане дума
по-нататък.
Генерираните на изхода на преобразувателите хармоници на тока и
напрежението влияят по няколко начина на двигателите. Хармониците
от нисък порядък са причина за термично претоварване на двигатели-
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те. При съвременните преобразуватели обаче се използват изключително инвертори с широчинно-импулсна модулация (ШИМ), за които
елиминирането на тези хармоници
е лесно посредством използването
на подходящи алгоритми за формиране на импулсите.
За сметка на това, характерен
проблем на честотните задвижвания са високочестотните пикове на
напрежението, подавано към двигателя. Тези пикове се пораждат от
трапецовидната форма на импулсите на напрежението на изхода на инверторите с ШИМ, които имат
много стръмен фронт (голямо dv/dt
). Стръмните фронтове се отразяват при клемите на двигателя поради разликата в неговото вълново
съпротивление и това на кабела.
Правата и обратната вълна се наслагват и при достатъчно дълъг кабел, времето за нарастване на фронта е по-малко от времето за достигането му до края на кабела, така
че може да се достигне до пренапрежение с удвоена амплитуда. Това
пренапрежение представлява директна опасност за пробив на изолацията на двигателите, особено за
тези на СН, които нямат толкова
голям запас по пробивно напрежение
на изолацията, колкото тези на ниско напрежение.
Освен това високочестотните
пикове на напрежението повишават
опасността от възникване на напрежения и блуждаещи токове във вала
и пробиви през лагерите на двигателя. Тези явления водят до прегряване и до възникване на искрене и
електрическа дъга, разрушаващи лагерите.
Основните фактори, определящи
амплитудата на високочестотните
пренапрежения, са:
l типът на преобразувателя; преобразувателите с инвертор на напрежение, въпреки че са по-евтини и покомпактни от тези с инвертор на
ток (вж. по-долу), генерират по-големи пренапрежения;
l дължината на кабела;
l опорната честота на ШИМ;
l разликата във вълновите съпротивления на кабела и на двигателя,
зависеща основно от мощността на
задвижването.
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Производителите на преобразуватели указват препоръчителната
максимална дължина на кабела за
съответната мощност, както и
дали преобразувателят е подходящ
за ретрофит на стандартни двигатели или пък е за нови, специално
предназначени за работа с инвертор.
Намаляването на опорната честота
на ШИМ намалява високочестотните пренапрежения, но пък за сметка
на това нараства акустичният шум.
Двигателите, предназначени за работа с инвертори (invertor-duty), имат
усилена изолация.
Конструктивните мерки и добрите практики за проектиране на задвижванията с цел предотвратяване
на напреженията и токовете във
валовете и лагерите на машините
включват:
l Осигуряване на нискоомна верига
за пренапреженията към земя посредством използване на екранирани кабели със заземен екран и надеждно
заземяване на корпусите на двигателите.
l Използване на изолирани лагери за
двигателя или поне за тези откъм
свободния край на вала (non-driving
end, NDE).
l Използване на изолирани съединители на валовете на двигателя и задвижвания механизъм.
l Използване на заземителна четка
за вала.
Прилагат се също така филтри за
ограничаване на високочестотните
пренапрежения. Основно филтрите
биват:
l dv/dt филтри. Състоят се от L-RC
или L-C+диод групи на всяка фаза,
монтирани на изхода на инвертора.
- синусоидални филтри. Състоят се
от L-RC групи на всяка фаза, монтирани на изхода на инвертора. Те
имат по-големи индуктивности и
капацитети в сравнение с dv/dt филтрите, съответно са по-скъпи и обемисти, но осигуряват изходно напрежение с практически синусоидална
форма.
l т.нар. motor terminations. Представляват капацитивни филтри, монтирани на клемите на двигателя. В
сравнение с първите два типа филтри имат по-малка ефективност и
използването им е свързано и с други проблеми.

Въпреки че dv/dt и синусоидалните филтри водят до известно оскъпяване и увеличаване габарита на
системата, а също така и до увеличаване на загубите (до 1%), те са
много ефективно средство, позволяващо удължаване на кабелите и използване на стандартни двигатели,
включително ретрофит на съществуващи. Тези филтри могат да
бъдат интегрална част от честотния преобразувател или да бъдат
монтирани допълнително.

Елементна база на
честотните
преобразуватели СН
Ключов фактор за разширяване
приложението на честотните преобразуватели в задвижванията СН
е развитието на силовите електронни комутационни устройства.
Понастоящем в задвижванията СН
намират най-голямо приложение
следните (вж. статията „Мощни
полупроводникови прибори в електроенергетиката“ в бр. 2/2012 на сп.
Инженеринг ревю):
l Диоди - могат да комутират до
5000 V и 5000 А.
l Тиристори - (SCR, silicon controlled
rectifier); масово използваните могат
да комутират до 1200 V (водещи
разработки до 8000 V) и 4000 А.
l Съвременни модифицирани варианти на тиристори - тиристори с изключване от управляващия електрод
GTO (gate turn off), GCT (gate commutated thyristor) и SGCT (symmetrical
gate commutated thyristor), IGCT
(integrated gate commutated thyristor)
– GCT с вградена схема за управление. Могат да комутират до 4500
V (водещи разработки до 6500 V) и
4000 A с честота на комутацията
над 1 kHz; позволяват по-добро управление, с тях се постигат по-ниски високочестотни комутационни
пренапрежения и по-малки загуби на
преобразувателите; позволяват управление с широчинно-импулсна модулация.
l Биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT); могат да комутират до 3000 V и няколкостотин
ампера с честота на комутацията
до 10 kHz.
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Промишлено
аварийно и
евакуационно
осветление
И

зграждането на системи за
аварийно и евакуационно осветление е неотменна част от строителството и поддръжката на
всички индустриални сгради. Осъществява се на базата на дей-
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стващите у нас стандарти EN
1838, EN 50171:2001 и EN 60598-222:2002, които дефинират типа,
размерите, характеристиките,
местоположението, захранването и продължителността на светене на осветителите. Също
така при избора на максимално

ефективно решение за всеки обект
се взимат предвид мащабността
на сградата, спецификите на
електрическата инсталация и
изискванията на клиента към
функционалните характеристики
на системата. На първо място,
специалистите съветват да се
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изчисли точният брой и видът на
аварийните осветителни тела.
Необходимо е да се изясни ще има
ли ограничение в максималния
брой осветителни тела, свързани
към един кръг, или специални изисквания по отношение на групирането на осветителните тела по
кръгове в зависимост от местоположението на инсталиране. От
значение при проектирането на
инсталацията е и въпросът какво ще бъде времетраенето на захранване на осветителните тела
в авариен режим. По отношение
на контрола на системата е необходимо да се знае изисква ли се
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индивидуален контрол за всяко осветително тяло или контрол на
целия кръг посредством захранващия модул в системата.

Нормативни изисквания
Важна характеристика на аварийното и евакуационното осветление е продължителността им
на светене. Тя е различна в зависимост от конкретното приложение на осветителите. Европейската стандартизационна база дефинира номинално време за светене на аварийния осветител показващ пътя за евакуация от 1 до 3
ч. с индекс на цветопредаване Ra

> 40. При изграждане на евакуационни осветителни системи на
основни изходни маршрути с ширина до два метра трябва да има
осветеност 1lx на централната
ос и 0.5lx на разстояние 50% от
ширината. Разликата между найвисоката и най-ниската осветеност по-продължение на централната линия на коридора не трябва да превишава 40:1. Изисква се и
достигане на 50% от обявения
светлинен поток за 5 сек. след
включването на аварийния осветител и 100% от обявения в рамките на 60 сек. Светлинния поток
не трябва да пада под 50% от
първоначалния, установен 60 сек.
след изключване на мрежовото
напрежение, в периода от 60 сек.
до 1 ч. Също така светлинният
поток в зрителното поле трябва
да бъде насочен, така че да избягва заслепяване. Нормативната
рамка регламентира и конкретното местоположение на осветителите и големината на пиктограмите върху тях. За целта е разработена строга система от
типизирани стандартни символи,
общи за всяка от държавите членки на Европейския съюз. Минималното видимо разстояние на изходно означение, регламентирано
стандартизационно, е приблизително 200 метра. Съотношението между най-високото и най-ниското ниво на излъчване не трябва
да бъде по-голямо от 10:1 за белия
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цвят, както и за цветната част
от пиктограмата.

Захранване на
осветителите
Съгласно нормативната база,
осветителните тела трябва да се
захранват от независим източник
на напрежение или да се превключват към него автоматично при
внезапно отпадане на основното
захранване. Чрез независимите
енергийни източници се постига
захранване на аварийните осветители в зоната на работното място и/или евакуационните изходи в
продължение на определен период
от време - 1 или повече часа. Захранването на аварийните осветителни тела се извършва чрез независими енергийни източници - автономни батерии или централни
акумулаторни станции. Осветителите, захранени с автономни
батерии, могат да се класифицират в две групи - конвенционални
аварийни осветителни тела и повисокотехнологични аварийни осветители с автономни батерии,
наричани интелигентни аварийни
осветители. При конвенционалните системи всеки от осветителите е самостоятелен, докато при
интелигентните всеки от осветителите е окабелен чрез допълнителен комуникационен кабел до табло за мониторинг на осветителите. При най-модерните вместо комуникационен кабел се използва радиосигнал. Някои модели се предлагат и с вградена функция за самодиагностика. Характерно за тях е,
че в аварийните осветители са
монтирани
микропроцесори,
свързани със светодиодни индикатори, указващи състоянието на
осветителите.
Системите за аварийно и евакуационно осветление, захранвани
от обща централна акумулаторна
станция, осигуряват по-широка
функционалност и възможности за
интегриране в автоматизирани
решения за управление на осветлението. Те имат редица предимства в сравнение с осветителните тела, захранвани с автономни
батерии. Например аварийните и
евакуационни осветители, захра-
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нени с 220 V, се характеризират с
3 до 5 пъти по-високо светлинно
излъчване от осветители с автономни батерии. Следователно, необходимата осветеност би могла
да се осигури с по-малък брой осветителни тела. От друга страна,
подмяната на батериите, вградени в осветители с автономно захранване, се налага много по-често,
което в определени приложения
дава основания да бъдат определени като по-нерентабилен вариант. Батериите, захранващи централните аварийни системи, се
отличават с от 10 до 15 години
експлоатационен живот. Също
така осветителите с автономно
захранване не поддържат възможност за автоматична инспекция
на системата по зададен час, на
всеки кръг или индивидуално на
всяко осветително тяло без участието на оператор, което е във
възможностите на интелигентните системи за централно захранване на осветителите. При
тях ежедневното, ежемесечното и
ежегодното инспектиране отпада
като ангажимент на служителите, тъй като системата е програмируема и автоматично извършва
мониторинга на осветителите.
При избора на централна система за аварийно осветление е необходимо предварително да се изяснят някои конкретни технически
параметри на системата, като
например трябва ли тя да захранва аварийните осветители с 220 V
при нормален и авариен режим и
изисква ли се комуникацията й с
осветителите да е само по силовия кабел или е нужно допълнително окабеляване. От значение при
оразмеряването на батерията са
броят и мощността на аварийните осветители, захранвани от системата. По отношение нивото
на мониторинг трябва предварително да се изясни необходимо ли е
наблюдението на всеки осветител
индивидуално (системата следи и
алармира, ако има неизправност в
някое осветително тяло) или да се
мониторира цял кръг чрез захранващия модул в системата. Също
така трябва ли да се извършва мониторинг върху състоянието на
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други електрически табла, за да се
осигури сигнал към системата при
отсъствие на захранване от централната акумулаторна станция.
Този сигнал би могъл да се използва за включване на определени осветителни тела в районите, в които осветлението се захранва посредством споменатите електрически табла.

Светлинни източници
В последно време като тенденция се очертава използването на
светодиодни светлинни източници
в аварийните и евакуационни осветителни тела вместо луминесцентни и халогенни. Сред предимствата им са минимална поддръжка,
три пъти по-висок светлинен поток на ват в сравнение с луминесцентните лампи и по-продължителното време за светене при използване на един и същ енергоизточник. Освен това LED се захранват с постоянен ток, не излъчват
ефирни смущения за разлика от
луминесцентните лампи и могат
да се свързват към различни фази
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без опасност от пробив при пренапрежения. При превключване на луминесцентни лампи може да се
получи искрене на изводите им, което при LED не съществува. Светодиодите не излъчват ултравиолетови лъчи като луминесцентните
тръби и са екологично чисти, докато халогенните лампи например
съдържат живак. Могат да се рециклират на 100% и не съдържат
вредни газове. Светодиодите са и
значително по-устойчиви на удари
и вибрации, тъй като нямат чуплив стъклен балон, нито тънка
нишка, която да се къса. Същевременно, малкото им нагряване ги
прави подходящи за места, където
трябва да се поддържа ниска температура. Сред най-големите им
предимства е ниската консумация
на енергия. Ако в режим на готовност едно LED аварийно осветително тяло консумира средно 1.5 W,
то осветително тяло с традиционен луминесцентен източник ще
изразходва близо 4.5 W. Погледнато
в годишен план, консумацията е
съответно 13,14 kW срещу 39,4 kW

за луминесцентните лампи. С LED
може да се постигне време на светене над 8 часа. Показват стабилна работа при много ниски температури, като светват безотказно
и запазват светлинния поток, докато при ниски температури потокът на луминесцентните намалява допълнително в пъти. Наред с
другите им предимства, характеристиките на светодиодите ги
правят подходящи за изработката
на компактни аварийни евакуационни осветителни тела с високоефективни оптични системи, благодарение на точковия си и следователно по-контролируем светлинен
източник.
Широката функционалност на
светодиодните аварийни и евакуационни осветителни тела по отношение на възможностите за
диагностика, лесното обслужване,
ниските експлоатационни разходи, както и останалите им технически преимущества, ги правят
предпочитан вариант при проектирането на аварийно и евакуационно осветление.
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Модерно аварийно
осветление подсигурява
работата в завод Престиж
В завод Престиж, Велико Търново бяха инсталирани над хиляда от
най-модерните промишлени осветителни тела на Бегели - моделите Acciaio 2x80 W и Acciaio 1x80 W.
Част от тях се използват и като
аварийно осветление. Те са свързани към централната система за
контрол и управление на аварийното и евакуационното осветление в
завода модел NZBVE. За евакуационно осветление беше предпочетен модела Logica 1x8 W, от който бяха инсталирани над 300 броя.
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"Всички аварийни и евакуациони
осветителни тела във завода се
контролират и управляват от
системата за централно управление модел NZBVE, като това се извършва по захранващата линия без
да има нужда от комуникационни
кабели. Тестове за състоянието на
аварийните и евакуационните осветители се извършват всеки ден.
Самата система за централно управление модел NZBVE, както и батерията й, която захранва всички аварийни и евакуационни осветителни тела също се самотества, и то всеки ден. По този начин
в завода са сигурни, че при спиране
на нормалното захранване аварийното и евакуационното осветления ще работят сигурно в авариен режим. Самата батерия, инсталирана в системата модел
NZBVE, има над 10 години живот в
сравнение с 4-5 години на батериите на стандартните аварийни и
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евакуационни осветителни тела",
сподели директорът на представителството на Бегели в България,
г-н Иван Димов.

NZBVE-системата за аварийно
и евакуационно осветление e свързана с централната система за
сградна автоматизация, така че
операторите в завода да знаят
във всеки момент какво е състоянието на всяко аварийно и евакуационно осветително тяло. Доставката на всички промишлени осветителни тела, аварийни и евакуационни осветителни тела бяха
извършени от фирма Логолайт Инженеринг ООД, а цялостният монтаж от фирма Анион 2 АМ.
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Прецизно отчитане на топлинната
енергия в жилищни сгради и
абонатни станции с уреди Siemens
Коректното отчитане на консумираната енергия е все поактуална тема за потребителите на топлинна енергия и за
фирмите за дялово разпределение. Най-често решаващи критерии при избора на измервателни уреди са инвестицията,
точността на отчитане, запазване на личното пространство и др. Решенията за битово приложение и абонатни станции от Siemens направление Сградни технологии гарантират
дълъг експлоатационен живот на уредите, прецизно измерване и реално разпределение на консумираната енергия.

Дистанционно отчитане в жилищни сгради
с Walk-by и AMR
Siemens предлага два вида системи за дистанционно отчитане на битовата консумация - Walk-by и AMR, и широка
гама измервателни уреди към тях: индивидуални разпределители и топломери; устройства за отчитане разхода на
топла и студена вода (водомери); устройства за интегриране на други уреди (напр. електромери и газомери).
Системата Walk-by предлага отчитане показанията на
всички измервателни уреди в дома от близко разстояние в
или до сградата. Информация за консумацията се предава
от приборите на преносим компютър или преносимо устройство чрез подвижна антена, а отчитането може да се
извършва месечно или годишно.
За разлика от нея, системата AMR отчита показанията
по всяко време и на произволно разстояние от сградата чрез
GSM/GPRS антена (напр. офиса на фирмата за дялово разпределение). Системата AMR е гъвкава и лесно се адаптира към
големината и конструкционните особености на сградите, както и към мрежите за дистанционно предаване на данни.

Електронни разпределители WHE..
Новото поколение разпределители предлагат отчитане на
потребителските данни на място (от дисплея или чрез инфрачервен порт), както и две версии за дистанционно отчитане (чрез системите AMR и Walk-by). WHE.. не се нуждаят от
периодична поддръжка и работят надеждно през целия си жизнен цикъл, а възможността за изключването им през лятото
предотвратява отчитането на нереално потребление.

Турбинков електронен топломер WFM5...
или топлостудомер WFN5...
Уредът предлага възможност за изписване резултата от
измерването на определена дата и може да се отчита дистанционно, също и визуално (на място). WFM5.../WFN5... е предназначен за монтаж в хоризонтално или вертикално положение и
използва софтуер за параметризация и диагностика ACT50.

Ултразвукова технология - точност,
издръжливост и ефективност

лен телефон, радио антена и софтуер за дистанционно
събиране на данни. Преносимата радио антена е в съответствие с безжичния M-Bus стандарт EN13757, който дава възможност за отчитане на данни от уреди
на други производители (преносимост на данни). Като
алтернатива, антената е снабдена с вграден оптичен
интерфейс за четене на данни директно от топломера. След приключване на отчета получената информация може да се свали на компютър или лаптоп и да се
генерират файлове в табличен, и текстови формат към
счетоводна система за таксуване.

Ултразвуковият топломер WSM5...
предлага голям динамичен обхват (от 1:1000) и гарантира точното измерване дори на най-малките дебити. Той
е подходящ за битово приложение и позволява визуално или
дистанционно четене при доставка с радио модул.

Дистанционен отчет на абонатни станции
с Open Metering System, радио модул 868 MHz
Ултразвуковият топломер или
топлостудомер UH50...
дава възможност за създаването на множество комбинации чрез добавяне на модули (M-Bus; ModBus; GSM;
GPRS; радио модул 868MHz; аналогов модул). Това го прави гъвкаво и подходящо за различни приложения решение,
което лесно може да бъде приспособено спрямо изискванията на клиента. Уредът позволява архивиране на данни до 60 месеца (опция), разполага с автоматична самодиагностика и откриване на повреди.

Тестовете показват, че турбинковите топломери отчитат 5% по-малко консумирана енергия в сравнение с ултразвуковите, след 5 години работа. За разлика от тях,
при ултразвуковите уреди фактурирането на потребената енергия е изключително точно.

Дистанционен отчет в жилищни сгради с OMS
(Open Metering System), радио модул 868 MHz
Системата за дистанционно отчитане на ултразвукови уреди с марка Siemens включва преносим моби-
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Реинженеринг на
промишлени ОВК
инсталации - част II
В

продължение на темата от
миналия брой на списанието, в настоящото издание ще разгледаме често
прилаганите мерки при реинженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в индустрията, както и ползите, които
носят те за предприятията.

Повишаване на
ефективността на
промишлени ОВК
инсталации
Потребността от реинженеринг
често се установява след провеждане на обследване за енергийна ефективност или друг тип диагностика
на съществуващите ОВК съоръжения. В огромен процент от случаите
се доказва наличието на неизправности и необходимост от повишаване
на енергийната ефективност. Четири важни фактора определят потреблението на енергия от ОВК системите: необходимото състояние
на въздуха в помещенията; вътреш-
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ното отделяне на топлина; конструкцията, разположението и качеството
на изолацията на сградата;
техническото качество и
поддръжката на ОВК оборудването. Ето защо при
вторично проектиране
следва да се мисли във
всички тези насоки.
Реинженерингът за повишаване на енергийната
ефективност на промишлени ОВК инсталации найчесто се развива в три
направления: внедряване на енергийно ефективни технологии (оптимизиране на съществуващите системи
или инсталиране на нови енергийно
ефективни съоръжения, използване на
уреди от по-висок енергиен клас и
др.); решения за оползотворяване на
отпадна топлина (рекуперация) и
където е възможно - използване на
възобновяеми енергийни източници.
Важно е и осигуряването на възможности за прецизен контрол посредством системи за автоматизация и

мониторинг, контролери и термостати. С цел свеждане до минимум
на енергийните загуби се препоръчва оптимална изолация на въздуховодите / тръбопроводите.
Често прилагано решение за повишаване на енергийната ефективност при реинженеринг на промишлени ОВК инсталации е регулирането на оборотите на помпи и вентилатори с честотни преобразуватели, което може да доведе до икономии на енергия до над 50 – 60%. Си-
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стемите за рекуперация на топлина,
масово внедрявани при реинженеринг
на ОВК инсталации, се базират на
рекуперативни топлообменници, които могат да работят в режим на
отопление или охлаждане, или регенератори, възстановяващи топлината от димните газове за предварително нагряване на въздуха за горене на пещи и котли. Сред ВЕИ системите, внедрявани при реинженеринг
на част ОВК в индустриални предприятия, са слънчевите колектори за
производство на топла вода, термопомпите, кондензационните, пиролизните котли, котлите на пелети
и др.

Реинженеринг на
промишлени
отоплителни инсталации
Реинженерингът на отоплителни
системи може да включва подмяна,
ремонт или надграждане на съществуващите отоплителни съоръжения (източници, консуматори,

тръбопровод), инсталиране на контролно-регулиращи системи (релета
за изключване, таймери, термостати, управляеми вентили, автоматични обезвъздушители, моторизирани
клапани за разделяне на сградите на
отделни зони, контролери, датчици,
цялостна система за автоматизация
и др.). Търсят се решения за свеждане до минимум на топлинните загуби, включително мерки за изолиране
на тръбопроводите и резервоарите
за съхранение на гореща вода. Функционалното надграждане на отоплителните системи може да включва
и инсталиране на подово отопление,
както и на системи за обезпечаване
на горещо водоснабдяване за битови и технологични нужди. Често се
препоръчва смяна на системата за
отопление (преход към лъчисто или
конвекторно отопление в зависимост от изолацията и вентилацията) или смяна на топлоносителя (преминаване към газови системи, котли на твърдо гориво, котли на нафта
или внедряване на отоплителни системи с ВЕИ).

цел е да „върти“ водата в котела до
около 60о. Тогава спира образуването и стичането на кондензат по
стените на комина, съответно и по
стените на котела. Контролерът се
наглася така, че трипътният вентил
да отвори при такава температура
към отоплителната инсталация.
Това важи за всички котли на твърдо
гориво. При реинженеринг основно се
инициира подмяна на разширителните съдове (РС), тъй като мембраните се пръскат, ако системите не са
добре оразмерени.
При газовите уреди обикновено се
извършва директна подмяна с кондензни котли. Най-честите проблеми тук са лошо димоотвеждане и
неоразмерени РС. При смяна на конвенционален с кондензен котел се
преоразмеряват и отоплителните
тела с по-ниска температура на подаващата вода (около 40 оC). Същото важи и за нискотемпературните
термопомпени инсталации.

Често срещани проблеми
и прилагани решения

В много стари промишлени предприятия климатична система почти
или изцяло липсва. При тях реинженерингът може да наложи първично
проектиране, оразмеряване и трасиране на климатични системи. В посъвременните компютъризирани и
автоматизирани производства прецизната климатизация е с набор от
критични приложения, включително
охлаждане на центрове за данни,
сървърни помещения, контролни цен-

При инсталациите с твърдо гориво (дърва и въглища) най-честият
проблем, сочен от експертите по
реинженеринг, е изтъняването и пробиването на ламарината на котела
в долната част (там където е коминът) вследствие на влагата в
дървесината и образувания катран.
За да се избегне това, обичайно се
монтира трипътен вентил, чиято

ПОЛИМАТ ООД

Реинженеринг на
промишлени климатични
инсталации

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

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

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

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

- KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който
остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
уплътнителните материали от чист графит;
- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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трове, лаборатории и др. При реинженеринга на климатичните инсталации масово се залага на енергоспестяващи решения, системи за регулиране, контрол и автоматизация на
кондиционирането. Амортизираните конвенционални климатизатори
с висок енергиен разход все по-често се заменят с инверторни системи или такива за централна климатизация с променлив дебит или количество на хладилния агент (VRF и
VRV). Двутръбните системи според
потребностите могат да бъдат
преустроени / заменени с тритръбни, позволяващи работа в режим охлаждане и отопление. Търсят се и
мултисплит решения за обезпечаване работата на повече вътрешни
тела с едно външно тяло. С оглед на
екологичните изисквания, често прилагана мярка при реинженеринг е
смяната на хладилния агент. Повишаването на качеството на кондиционирания въздух пък се осигурява чрез
съвременни филтриращи системи и
технологии за самопочистване.

Реинженеринг
на промишлени
вентилационни
инсталации
Реинженерингът на промишлени
вентилационни инсталации често е
свързан с промяна на условията и
изискванията към качеството на
въздуха в промишлената среда, както и към изхвърляния в атмосферата отработен въздух, вследствие
подмяна на оборудването, преустройство на производствените площи, въвеждане на нови производствени дейности, свързани с отделяне на влага, миризми, газове, прах
и др. Реинженерингът на съществуващите вентилационни системи
може да наложи подмяна на въздуховодите и изолацията, внедряване на
решения за оптимално използване на
възможностите за естествена вентилация, добавяне на шумозаглушители с цел ограничаване на шумовото замърсяване, подмяна на типа
вентилатори, въздухоразпределителните и въздухосъбирателните
устройства, присъединителните
елементи и др. За по-добро качество
на въздуха често се препоръчва подновяване на филтриращите системи. Функционалните преустройства на вентилационните системи
при реинженеринг могат да включват още промяна на пространстве-
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ната организация на въздухообмена,
препроектиране на смукателните и
нагнетателни инсталации в отделните зони, ретрасиране на въздуховодите и пр.

Ползи от дейностите по
реинженеринг
Ползите от дейностите по реинженеринг на промишлени ОВК инсталации се свеждат до три основни
групи: икономически, здравословни и
екологични. Икономическите ползи са
с различен (краткосрочен или дългосрочен) ефект и финансово измерение.
Основна полза е оптимизирането на
инвестицията, т. е. използването на
наличния ресурс за по-висока производителност или оптимизиране на
инсталациите с допълнителни инвестиции с цел дългосрочна ефективност. Инвестицията в система с
възобновяеми източници например
осигурява независимост от растящите цени на горивата и продължава да работи, дълго след като се е
изплатила. Важни изгоди с икономически ефект са намаляването на консумацията на енергия и текущите
разходи, увеличаване на енергийната
ефективност, улеснена поддръжка,
повишаване на производителността
и качеството на работа. Последното пряко корелира с повишаване на
качеството на въздуха в помещенията и комфорта за персонала. Конкретни ползи в тази посока са увеличената работоспособност, по-ниската заболеваемост, намаленото текучество на персонала, а всичко това
има и ясно изразен икономически
ефект. Основни екологични ползи от
дейностите по реинженеринг на ОВК
инсталациите в промишлените
предприятия са редуцирането на
вредните емисии от оборудването
и намаленото използване на невъзобновяеми енергийни източници.
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платена публикация

Апартаментни абонатни
станции от Oventrop - бъдещето
в жилищното строителство
Продуктите и системите на
Oventrop позволяват по-добра енергийна ефективност на съоръженията в
сградите, не само при ново строителство, но също така и при реновиране
на сгради.
Домашните станции на Oventrop
"Regudis W" осигуряват отделни жилища
или промишлени части с топлина, както
и с гореща и студена питейна вода и възможност за комбинация със системи, работещи със соларна енергия. Необходимата топлинна енергия се осигурява чрез
централен топлоизточник и един буферен резервоар. Подготвянето на гореща
вода се извършва децентрализирано чрез
топлообменник на проточния принцип.

Предимства за
инвеститора:
•по-ниски инвестиционни разходи в
сравнение с използването на самостоятелни отоплителни уреди във
всяко жилище
•ниски монтажни разходи (само три
захранващи линии за всички жилища
на един щранг)
•незабелязващ се монтаж във всички
помещения, благодарение на вградените кутии
•централен топлинен източник, възможна е комбинация с възобновяеми
енергийни източници
•при водно съдържание в линията за
питейна вода по-малко от 3 л., не е
необходима циркулационна линия
•не е необходимо предварително подгряване на питейна вода
•хидравлично и термично регулиране
при подгряването на питейната вода
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• ниски температури във връщащата линия
•тръби и топлообменник от висококачествена неръждаема стомана
•чрез термичен баланс варовитите
утайки в топлообменника са сведени
до минимум
•ниски разходи за обслужване

Предимства за
потребителя:
•температурата на питейната вода
(гореща питейна вода) може да се пренастройва
•хигиеничен, енергийно ефективен режим на работа
•пълен контрол на разхода благодарение на точното отчитане на жилищните разходи чрез допълнителен монтаж на топломер и водомер
•индивидуално понижаване на температурата през нощта и/или зонално

Домашната станция "Regudis W-HTU"
за свързване към радиаторно отопление
се състои от следните компоненти:
1. Обезвъздушител за отоплителен
кръг; 2. Пропорционален дебиторегулатор; 3. Пластинчат топлообменник;
4. Пас-парче за водомер за студена вода;
5. Възможност за свързване на температурен сензор за топломер G 1/2;
6. Вентил за източване на отоплит.
кръг; 7. Зонов вентил за регулиране на
отоплителния кръг; 8. Регулатор на диференциалното налягане; 9. Термостатичен температурен регулатор;
10. Пас-парче за топломер; 11. Филтър подаваща линия на отоплителен кръг;
12. Филтър - връщаща линия на отоплителен кръг;
При комбинация с радиаторно отопление по подаващата линия за гореща
вода тече гореща вода към подаващата

отоплителна линия на жилището. Пропорционалният дебиторегулатор (2) освобождава пътя между връщащата
отоплителна линия и връщащата линия
за гореща вода.
Връщаща линия на отоплителен кръг/ връщаща линия на
отоплението
Подаваща линия на отоплителен
кръг/ подаваща линия на отоплението
Домашните станции "Regudis WHTU" с директен отоплителен кръг, се
състоят от:
• меднозапоен пластинчат топлообменник от неръждаема стомана,
монтиран вертикално за намаляване
риска от калциране
• пропорционален дебиторегулатор с
превключване към приоритетно
захранване на питейна вода и монтирана дроселна клапа за студена
вода (частите на кръга за питейна
вода са изолирани)
• термостатичен температурен регулатор с бързо реагиращ сензор за регулиране на изходящата температура на горещата вода
• пас-парче за монтаж на топломер
• връзка за свързване на жилищна линия
за студена вода с пас-парче за водомер за студена вода
• вентил за зонално регулиране с
възможност за монтаж на задвижващо устройство
• възможност за обезвъздушаване и източване на отоплителния кръг
• диференциален регулатор на връщащата отоплителна линия
• филтри на първичната отоплителна
линия и на вторичната линия на
отоплителния кръг
• всички тръбопроводи са от неръждаема стомана, 18x1
Домашните станции на Oventrop
"Regudis W" са предназначени както за
отопление на жилища и части от промишлени помещения, така и за сгради с
високи хигиенични изисквания при подгряването на горещата питейна вода.
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Напорни тръби
с голям диаметър част II
В

продължение на статията
от бр. 5/2014 на сп. Инженеринг
ревю, в която ви запознахме с видовете полиетиленови и чугунени
тръби и спецификите при тяхното
полагане, в настоящия брой
продължаваме темата със спецификите на стъклопластови тръби,
тръби от стомана, многослойни
тръби с алуминиева вложка и бетонни тръби.

Стъклопластови тръби
Стъклопластовите тръби могат
да бъдат класифицирани в зависимост от вида на свързващия материал, по начина на присъединяване на
тръбите и според конструкцията на
стените. Обикновено като свързващ
материал се използва полиестерна
или епоксидна смола, а използваните
стъклени нишки могат да бъдат
навити на руло, накъсани или армирани. Класически вариант на конст-
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рукция на стените се явяват еднослойните стъклопластови тръби,
въпреки че използването на тази конструкция в неблагоприятни климатични условия и при сложен релеф е
затруднено. За намаляване на влиянието на тези фактори е необходимо да се обърне специално внимание
при разработването на траншеите
по време на строително-монтажните дейности като например разработването на траншеи с големи
размери, поставянето на пясъчна
основа и т. н. Еднослойните стъклопластови тръби принципно са с пониска себестойност в сравнение с
многослойните, но и стойността на
строително-монтажните работи е
по-висока. Също така тръбопроводите от еднослойни тръби са с по-ниска надеждност по отношение на експлоатацията.
Двуслойните стъклопластови
тръби се считат за много подходящи за изграждането на водоснабдителни и канализационни системи.

Конструкцията им е изградена от
защитен и основен слой. Често използван материал за защитния слой
е полиетиленът висока плътност.
Предназначението му е да повиши
химичната устойчивост на тръбите и да съхрани тяхната херметичност в условия на значителни
външни натоварвания. Основният
слой е изпълнен от висококачествен
стъклопласт. Той осигурява отношението на физико-механичните характеристики по оста и по периферията на тръбата. Основният слой,
съгласно технологията на изготвяне,
се полага върху защитния и заготовката преминава през термообработка (полимеризация), образувайки монолитна структура.
Трислойните тръби се отличават
от двуслойните с наличието на
вътрешен стъклопластов слой. Той
не понася натоварвания по оста на
тръбата и неговата конструкция е
оптимизирана за осигуряване на поголяма здравина в периферна посока.
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Вътрешният слой е предназначен за
изглаждане на циклично изменящото
се налягане вътре в тръбата, възникващо при разтварянето на съдържащите се в транспортирания продукт газове. Дебелината на вътрешния слой обикновено е от 3 до 6 mm
в зависимост от вътрешния диаметър на тръбата.
Отличителни особености на
трислойната конструкция са високата устойчивост на въздействията
на агресивни среди, микроорганизми,
ултравиолетови лъчи и други неблагоприятни фактори от околната
среда. Подходящи са за експлоатация
в широк диапазон от температури
от около -50 °С докъм +100 °С.
За производството на стъклопластови тръби се използват основно
две метода - чрез навиване на непрекъснати стъклени нишки и чрез
центробежно леене. Тръбите, използвани в системите за водоснабдяване и канализация, обикновено се произвеждат чрез центробежно леене.
Най-често свързването на
стъклопластовите тръби при монтаж е посредством муфи. За осигуряване на по-добра херметичност на
съединението муфите са с уплътнителни пръстени. Свързването с муфи
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осигурява бързо и надеждно съединяване на тръбите и фасонните елементи. От друга страна, при съединяването на стъклопластови тръби
с тръби и арматура от метал се
предпочита използването на фланцово съединение.

Многослойни тръби с
алуминиева вложка
Този тип тръби се състоят от
външен и вътрешен слой от омрежен полиетилен и алуминиев слой
между тях. Подходящи са за изграждане на водоснабдителни системи.
Специфично за тях е, че осигуряват
пълна защита от попадането на
кислород в системата. Вътрешният им полиетиленов слой позволява
да се намали триенето на водата в
системата на водопровода, осигурява висока устойчивост на агресивни среди, намалява хидравличните
загуби. Външният слой, също от полиетилен, предпазва междинния метален слой от корозия. Междинният слой от алуминий, от своя страна, гарантира висока надеждност
при експлоатация, нисък коефициент
на линейно разширение и изпълнява
функциите на антикислородна бариера.

Тръби от стомана
Стоманените тръби са широко
използвани за изграждане на водопроводи и канализационни системи. Считат се за подходящо решение при
изграждането на напорни участъци.
Като основни техни предимства се
посочват голямата якост, възможността за производство на тръби с
голяма дължина, здравите връзки и
относително малката грапавина на
стените. Като основен недостатък
може да се посочи неустойчивостта
им на корозия, което налага предвиждането на външно и вътрешно антикорозионно покритие.
В зависимост от начина на производство стоманените тръби обикновено се подразделят на шевни и
безшевни. Като вътрешно покритие
се използва циментов разтвор в комбинация с подсилващи пластмасови
влакна и пластмасов пълнеж. Външното им покритие обикновено е трислойно, включващо полагане на епоксиден грунд, полиетиленово свързващо вещество и полиетиленово покритие. По този начин се повишава
и механичната здравина на тръбите.
Възможно е и използването на активна катодна антикорозионна защита.
Използваната антикорозионна защи-
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та окозва голямо влияние и върху
продължителността на живот на
стоманените тръби. В сравнение с
тръбите от чугун и полимерни материали, стоманените тръби са с
по-кратък експлоатационен срок.
За присъединяване на стоманените тръби могат да се използват
различни техники. Те се огъват сравнително лесно и могат да бъдат
заварявани. Елементите със значителна дължина лесно се съединяват
в здрави съединения, които позволяват кратко време на полагане на
тръбопровода.
Могат да се използват и резбови
и фланцови съединения. Полагането
на тръбите може да е изкопно с пясъчна подложка или безтраншейно чрез
директно издърпване с пулт.

Тръби от неръждаема
стомана
Тръбите от неръждаема стомана
се характеризират с висока устойчивост на корозия и по-дълъг експлоатационен срок. Считат се за подходящи за изграждане на сградни
водопроводни инсталации. Те имат
механична здравина, дълъг експлоатационен срок и запазват органолептичните качества на водата. Добре е да се има предвид обаче, че високото съдържание на хлор във водата може да доведе до развитието
на корозия в тръбите.
За присъединяване на тръбите от
неръждаема стомана често се използва пресово съединение чрез използване на пресови фитинги, които се
монтират лесно и бързо, без да е
необходимо да се заваряват. При про-
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цеса на пресоване се получава деформация в две равнини. Първата равнина създава постоянна връзка и осигурява механична здравина чрез механичната деформация на пресовия фитинг и тръбата. Във втората равнина уплътняващият пръстен се деформира по своето сечение и чрез своите еластични свойства създава постоянно плътно съединение.

Бетонни и
стоманобетонни тръби
Бетонните и стоманобетонни
тръби са подходящи предимно за
ниски налягания в канализационните
системи. Характеризират се с голяма здравина и носимоспособност и
имат минимални изисквания към
дълбочината на полагане и типа на
почвата. Според технологията на
производство могат да се класифицират като предварително напрегнати и с напрегната армировка, според профила на напречното сечение с кръгъл, яйцеобразен, устообразен,
правоъгълен или параболичен профил.
Сред предимствата им се посочва
дългият експлоатационен срок поради заложената якост и носимоспособност на бетона, както и фактът,
че той не гори, не е подвластен на
корозия и деформации и е неподатлив към въздействия от повечето
химични елементи, независимо дали
тръбата е под земята или е изложена на атмосферни условия.
Стоманобетонните тръби са помалко податливи на повреди по време на строителството и поддържат формата си през целия експлоатационен срок. Бетонните и сто-

манобетонните тръби имат голяма
обща коравина и якост на огъване.
Масата и здравината им позволяват
точно, лесно и безопасно поставяне
в канала. За свързване на бетонните
тръби се използват предимно връзка
чрез муфа или връзка „глъб и зъб“, при
която единият край на тръбата влиза в другия, а отвън се замазва с
циментов разтвор. Сред недостатъците на бетонните тръби е сравнително трудният им ремонт.

Хидравлични и
пневматични изпитания
на тръбопроводите
Важен момент след приключване на
монтажните работи е извършването на хидравлични или пневматични
изпитания на тръбопроводите с цел
проверка на плътността и здравината на изработката. Пневматични
изпитания се извършват, когато е
невъзможно провеждането на хидравлични изпитания, например при температура на околната среда по-ниска
от 0 °С или при отсъствие на вода
на работната площадка. При изпитанията налягането се повишава до
определени граници и се задържа в
продължение на 5 мин., при което се
прави пълен оглед за състоянието на
тръбопровода – на заваръчните шевове, заварки на арматура и нейните
уплътнителни елементи. Намерените дефекти се отстраняват след
понижаване на налягането до атмосферното. Изпитанията продължават
при спазване на съответните инструкции и стандарти за експлоатация
на оборудването до постигане на
задоволителни резултати.
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Ултразвукова
дефектоскопия в
металургията и
машиностроенето
У

лтразвуковите методи за изследване, с чийто принцип на работа
подробно ви запознахме в бр. 7/2013
на сп. Инженеринг ревю, намират
широко приложение при контрола на
структурата и физико-механичните
свойства на материалите. Чрез тях
могат да се определят важни свойства като например големината на
зърната в стоманите. Това се извършва чрез метода на относителния ултразвуков структурен анализ,
при който като критерий за определяне едрината на зърната служи
отношението на амплитудите на
дънните ехо-сигнали, получени при
прозвучаване на изделието чрез ехоимпулсния метод на различни честоти, но при постоянен коефициент на
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усилване. Предварително се изработват различни контролни образци и по
тях се определят структурните
коефициенти за всеки един от тях.
След това се извършва металографски анализ и се съпоставя получената амплитуда на сигнала в зависимост от големината на зърната,
констатирана чрез същия анализ.
Друго приложение на ултразвуковите вълни е определянето на модула на еластичност и коефициента на
Поасон - µ. Тук е необходимо да се
познава скоростта на разпространение на ултразвуковите вълни в съответния материал. Тя може да се определи чрез метода, основаващ се на
отчитане на времето за преминаване на ултразвуковата вълна през
образец с известна дължина, изработен от същия материал. Друг метод

за изследване на характеристиките
на материалите използва определяне ъглите на пречупване и отражение на ултразвуковите вълни при
преминаване от една среда в друга.
Но тук има едно основно ограничение – приложим е само при материали със сравнително ниска степен на
поглъщане на ултразвуковите вълни.
Ултразвуковият безразрушаващ
контрол се използва и за изследване
на целостта на материалите, полуфабрикатите, детайлите и изделията в условията на производство и
експлоатация. В статията ще посочим само няколко примера, без да
претендираме за обхващане на целия
сегмент от дейности, в които ултразвуковият контрол е основен метод за окачествяване в процеса на
производство и експлоатация.
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Контрол на отливки
Едно от важните приложения на
ултразвуковите методи е контролът на отливки. Такива са слитъците от различни метали и сплави стомани, алуминий, магнезий, титан
и други, предназначени за изготвяне
на полуфабрикати и изделия, които се
характеризират с относително големи размери и проста форма с неравна повърхнина и едрозърнеста структура. Основната цел на контрола тук
е да бъдат открити дефектите с металургичен произход – раковини, пористост, неметални включвания
(шлак и окиси), горещи пукнатини и
други, които са възникнали в процеса
на производство. Изследването се
извършва най-вече чрез ехо-импулсен
ултразвуков метод с помощта на
контактни или имерсионни осезатели с нулев ъгъл или бинарни за надлъжни вълни, работещи на честоти
от 0,25MHz до 1 MHz.

Контрол на листов
прокат
Ултразвуковият контрол намира
употреба и при окачествяване на
прокат за по-отговорни изделия. Тук
се използват различни осезатели нормални, ъглови осезатели или комбинация между тях. Листовият прокат се контролира с автоматични
ултразвукови установки на самите
металургични предприятия. Тук листите се движат по ролганги във
водна вана и преминават между две
стойки във формата на хоризонтални ленти, перпендикулярни на движението на листите, с разположени
върху тях набори от осезатели. Резултатите от контрола се записват от самописци. Използват се
нормални вълни при контрол на относително тънки листи, а за тези с
по-голяма дебелина се използват надлъжни вълни чрез ехо-импулсния метод. В зависимост от поставената
задача е възможно да се приложи
методът на пропускане, при който
излъчващият и приемащият осезатели се разполагат от двете страни
на контролирания лист. За наличието на дефект се съди по интензитета на преминалите ултразвукови
вълни през материала, регистрирани
от приемащия осезател.

Контрол на ковани и
щамповани детайли
Друго приложение на ултразвуковия контрол е окачествяването на
ковани и щамповани детайли. Такива
са едрогабаритните масивни изков-
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ки – например заготовките за роторите на турбогенераторите, дисковете на турбини и компресори и др.
Тяхната структурата се различава
от тази на отливките, тъй като
металът тук е пластично деформиран. Обикновено се търсят вътрешни дефекти като флокени, остатъци от раковини, различни включвания,
пукнатини в резултат на коването,
вътрешни нецялостности, разслоения и други.
Практиката е доказала, че по-голяма част от металургичните дефекти след обработка под налягане
се преобразуват в тънки плоски нецялостности. В тези случаи окачествяването се извършва по регистрираната площ на тези участъци.
Тъй като тук разсейването на ултразвуковите вълни е значително помалко от това при отливките, се
създава възможност да се контролират детайли на дълбочини до 2 m
чрез подбор на подходящ осезател и
честоти от 0,25 MHz до 1 MHz.
Щампованите заготовки и изделия се характеризират с по-високата степен на деформиране от тази
на изковките, което създава възможност за увеличаване на честотния
диапазон на осезателите и повишаване нивата на чувствителност.

Изследване на резбови
съединения
Друго приложение на ултразвуковите вълни е контролът на различни
резбови съединения. Обекти са болтовете и шпилките, закрепващи
корпусите и капаците на различни
видове турбини и турбогенератори.
Също така шпилките, закрепващи
капаците на атомните реактори. В
определени случаи се използва методика на контрол с главни вълни по
схемата "тандем". Тук главните
вълни се влияят слабо от неравностите, намиращи се близо до външната повърхнина, в т.ч. резбовите нитки, и са особено чувствителни към
пукнатини, намиращи се под резбата.
Друг пример са резбовите съединения на бурилни тръби. Те работят при високи знакопроменливи
натоварвания, които се явяват
причина за възникване на уморни
пукнатини в резбовата част, което води до сериозна авария. Контролът се извършва по външната
повърхнина с ъглови осезатели по
специална методика или се повтаря и по вътрешната повърхнина при
тръбите с по-големите диаметри.
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Разбира се познати са и други безрарушаващи методи
за контрол на резбите на отговорни съединения, но
само при ултразвуковия контрол това може да се извърши без да се разглобява съответното изделие или
съоръжение.

Изследване лопатките на турбини и
компресори
Ултразвуковия контрол е широко приложим и при изследване лопатките на турбини и компресори. С помощта на специализирани осезатели, излъчващи повърхностни ултразвукови вълни с честоти от 1,5 до 2,5 се
откриват най-опасните дефекти като уморните пукнатини, възникващи по ръбовете на лопатките и развиващи се перпендикулярно на стените им.

Контрол на ротори и барабани
Роторите на реактивните двигатели са особено
отговорно изделие. Тук за качествен технологичен контрол се използва ехо-импулсния ултразвуков метод чрез
два способа – контактен и имерсионен. По-разпространен е имерсионният вариант, тъй като детайлите на
роторите на реактивните двигатели имат относително тънко сечение и сложна форма, което до някаква
степен затруднява разчитането на резултатите при
контактния ехо-импулсен метод.
Друг пример е контрола на барабаните на самолетните колела. При тях вследствие на експлоатация се наблюдават случаи на уморно разрушаване на колелата.
Развитието на пукнатини се наблюдава в участъци,
които са покрити от гумата или уплътненията. Тук

могат да бъдат използвани и други методи за контрол
– капилярен и вихровотоков, но при тях се налага да бъде
разглобено колелото, което само по себе си е доста
трудоемка операция и съответно нискоефективна. Затова ултразвуковия контрол е предпочитан и се провежда непосредствено на самолета без да се налага
демонтаж и разглобяване на колелото.

Откриване на корозия
Ултразвуковия метод се намира широко приложение и
за определяне големината на проникване на корозията в
металите. Тук в качеството на показател за разсейването на ултразвуковите вълни се приема отношението
между амплитудите на ехо-сигналите при прозвучаване
на образци с наличие на различна степен на корозия и
такива, при които тя липсва. Изследването се извършва
при фиксирана честота на разпространение на ултразвуковите вълни и постоянен коефициент на усилване.

Приложение при различни материали
Ултразвуковия безразрушаващ контрол е доказал своята универсалност чрез възможността си за приложения при различни материали. Така например в самолетостроенето се изработват въздушни винтове, чийто
лопатки са съставени от различни материали, включително полимерни композитни. Задачата на контрола при
тях е да се открият дефекти между обшивката и лонжерона, обшивката и пенопласта, лонжерона и пенопласта. На практика това се осъществява чрез резонансен
ултразвуков метод.
Ултразвуковите вълни се използват и при контрол на
съединенията в многослойни листови конструкции, които са изпълнени от два или повече залепени помежду си
листи. Дебелината на листите може да бъде еднаква
или различна, а материала обикновено е алуминий и полимерни композитни материали.
Като успешно прилаган метод за контрол, ултразвуковият е единствения използван при съединенията на
тръби изработени от армирани пластмаси (стъклопластмаси) и неармирани пластмаси (полиетилен). В
тръбопрoвoдите от стъклопластмаси сe изследва качеството на залепените съединения между тръбите с
диаметри 500 – 800mm и закрепящите ги муфи. При
неармираните на контрол се подлага стиковото заварено съединение.
Използва се още и при контрол на специални композитни материали – матрични, адаптивни полимерни и
такива от типа: въглерод-въглерод. Те се използват в
космическата индустрия за многократно използване и
работа при високи температури. Ултразвукът е основен метод за контрол на стъкло и керамика. Например
различните по форма и предназначение изолатори за
електроразпределителните мрежи. Чрез ултразвук могат да се контролират и различни видове неметални
покрития на отговорни изделия или съоръжения. Тези
покрития изпълняват ролята на термозащита, термоизолация предпазване от корозия и др.
Описаните в тази статия приложения са само една
част от възможностите на ултразвуковият безразрушаващ контрол, който е основен метод за окачествяване и гарантиране на техническата безопасност и експлоатационната пригодност на изделията и съоръженията в нашето съвремие.
д-р инж. Радостин Касъров, експерт по UT
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Новата вътрешно-кръглошлифовъчна
машина STUDER S141 за къси и дълги детайли
Основополагаща иновация
която използва доказани
технологии
Новата машина на STUDER S141 e разработена изцяло на нов принцип. В нейното развитие е вложено Know-how от
много десетилетия опит в шлифоването
и фундаментални конструктивни знания на най-високо ниво.
STUDER S141 е идеалната машина за
шлифоване на части за патронници,
шпиндели и корпуси за шпиндели, роторни валове или оси. Машината е подходяща за шлифоване на много разнообразни
детайли, които намират приложение в
сферите на инструментална екипировка, задвижващи елементи, авиация и машиностроене.

ползват се дорници за вътрешно шлифоване с дължини до 265 милиметра.
По този начин детайлите могат да
бъдат обработени изцяло отвътре и
отвън на една установка при минимални спомагателни времена.
• Работната маса е подходяща за дължини на детайла от 300, 700 и 1300 мм
и чрез управлението на машината се
завърта автоматично от -10° до
+20° за конусно шлифоване.
• Предното седло може да бъде задвиж-

Акценти на S141
• Машинната основа е патентована
минерална отливка GRANITAN S103.
Антивибрационните й свойства водят до отлично качество на повърхнината на шлифованите детайли.
Краткотрайните температурни колебания до голяма степен се компенсират посредством благоприятното
термично поведение на Granitan.
Направляващата система StuderGuide
за оси X и Z е покрита с устойчив на износване при плъзгане материал
GRANITAN S200, който осигурява изключително висока точност на преместване по осите в целия диапазон
на скоростите при високо допустимо
натоварване.
Голямото предимство на StuderGuide
спрямо хидростатичните направляващи са антивибрационните свойства в
посока на движението. Шейните се
задвижват с линейни мотори с директни измервателни системи.

вано директно или ремъчно според
изискванията на клиента.
• Концепцията на стабилния люнет,
специално разработен за вътрешно
шлифоване, позволява лесна настрой-

ка и универсална употреба.
• Машината може да бъде оборудвана с
до две приспособления за заточване със
стационарни или въртящи инструменти. Това позволява да се използват
оптимизирани шлифовъчни инструменти по време на целия процес на обработка. Така е изпълнено ключово условие и изискване за възможно най-висока прецизност на размери, контури
и качество на повърхнината.
• Конзолата с 15"-Touchscreen /тактилен екран/ и управление Fanuc, серия
31i-B с интергрирано PC е разположена в дясно от голямата двойна плъзгаща врата. По този начин по време
на работа на машината операторът
има отлична видимост върху работната зона.
• На разположение на клиента са две
различни интуитивни операционни
системи - StuderWIN и StuderSIM. И
двете операционни системи са подходящи за разнообразни приложения и
позволяват надеждното програмиране на всички основни работни цикли
за шлифоване, заточване и измерване
по време на работния процес.

Представител на

за България
• Шлифовъчната глава е оборудвана с
четири шпиндела, от които два могат да бъдат външношлифовъчни. Из-
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Високотехнологични портални машини за
производство на модели от фирма SAHOS
Отскоро, ЕСД България ЕООД е търговски представител и сервиз на чешката машиностроителна компания
SAHOS a.s., специализирана в производството на високотехнологични портални машини за изработка на прототипи
на детайли и цели машини.
Основните базови материали за обработка са: пластмаси, дърво, композитни материали, алуминий, полистирен (стиропор), материал тип "пчелна
пита", карбон,.
Продуктите на SAHOS намират приложения във всички сфери на промишлеността - машиностроене, авиационна
и леярска промишлености, производство на калъпи, макети и модели, обработка и подрязване на пластмасови и композитни материали, смоли и дървесина,
обработка на алуминий и други. Клиентите на фирмата са институти за
космическа и авиационна техника, проектантски бюра на големи автопроизводители, леярни, дизайнерски центрове, тунинг фирми, рекламни агенции,
центрове по аеро- и хидродинамика, корабостроителници и други.
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Портфолиото на производителя
включва три модела портални машини
- POWER TURBO, SPRINT TURBO и
DYNAMIC. Модела SPRINT TURBO предлага 3-осна обработка, докато другите
два - DYNAMIC и POWER TURBO предоставят възможност за пълна 5-осна обработка на детайлите. В допълнение са
и много опции като: охлаждане, засмукване на стружките директно от мястото на обработка при композитни
материали, цялостно ограждане на работната среда и много други. Стандартно за управляващия контролер и замерването по осите се използват продукти на фирма HEIDENHAIN.
В продуктовата гама на SAHOS a.s.
присъства и CNC струг с вграден CAD/
CAM софтуер подходящ за прецизна обработка на дървени модели - GALAXY.
Модела позволява директно визуално
програмиране на детайла от оператора на самата машина. Възможността
да се произвеждат както единично, така и серийно дървени детайли със сложна повърхнина прави GALAXY подходящ
за мебелната промишленост и особено

при производството на бутикови модели, задоволяващи и най-капризните
изисквания на клиентите.
SAHOS и респективно, ЕСД България
в качеството си на партньор, предлага
на своите клиенти цялостно обучение,
въвеждане в експлоатация и обслужване на машината, както и следпродажбена техническа подкрепа. Всеки клиент може да се консултира предварително за това с какви материали и с
каква технология може да постигне
максимални резултати. Възможността
да се адаптират решения за конкретен
клиент и гъвкавостта на SAHOS a.s. да
задоволи почти всяко изискване я правят един от лидерите в бранша.
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Механични системи за задвижване от
FLENDER: максимална ефективност,
надеждност и достъпност
SIEMENS / FLENDER е единственият доставчик в световен мащаб, който може да предложи широк спектър
от продукти за цялостно задвижване,
като всички компоненти са изработени от един производител.
Надежден партньор за всички индустрии, FLENDER гарантира, че мощността се предава така, както е необходимо. Перфектно координираното
портфолио за механично задвижване се
състои от FLENDER редуктори, моторредуктори MOTOX, FLENDER съединители и аксесоари и допълнителни компоненти, като например системи за
смазване с масло, вентилатори, охладители или помощни задвижвания. Вие се
възползвате от продукти, които могат
да се комбинират модулно в широк диапазон на въртящи моменти и по този
начин могат да бъдат приспособени към
специфичните изисквания на вашата област на индустрията. FLENDER продук-
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тите се открояват с тяхната най-висока възможна ефективност.
FLENDER стандартни редуктори са
идеално пригодени за работа в почти всички области на механично задвижване. Нашето портфолио включва цилиндрични,
конусно-цилиндрични и планетарни редуктори. С FLENDER избирате модулна система, включваща различни концепции и
конфигурации за практически неограничен
набор от варианти въртящ момент от
прибл. 2000 до 2,60 милиона Nm.
Като най-големия в света производител на механични съединители
SIEMENS / FLENDER има над 80 години
опит в тази област. Ние предлагаме
най-сигурна връзка на машините в почти всички области на промишлеността. Висококачествените индустриални
съединители са идеално пригодени за
работа в много приложения - включително потенциално експлозивни среди.
Нашата гама включва съединители с

въртящ момент от 10 до 10 000 000 Nm.
С диапазон на мощност до 200 kW и
въртящи моменти до 32 000 Nm нашите
мотор-редуктори MOTOX и SIMOGEAR
поставят нови стандарти на пазара. За
да се оптимизира вашия енергиен баланс,
ние ви предлагаме и високо ефективни
двигатели в съответствие с IE2.
С нашите десетилетия опит в много ключови отрасли, като компетентен
партньор, ние сме там, за да ви осигурим подкрепа за целия жизнен цикъл на
задвижването. В същото време чрез
непрекъснато оптимизиране и по-нататъшно развитие, ние гарантираме,
че нашите продукти и решения са винаги в крак със съвременните технологии и изисквания на пазара. Нашите
системи и решения са насочени към повишаване на вашата конкурентоспособност. Това предимство е направилo
FLENDER предпочитан партньор за
най-различни области на индустрията.
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Машини
за лазерно рязане
Н

апредъкът в развитието на
лазерните технологии доведе до
бързото им популяризиране в сферата на прецизната металообработка. Съвременните лазерни машини предлагат висока ефективност, безпрецедентни скорости на
рязане, богати функционални
възможности и позволяват значителна степен на автоматизация
на обработката на материала.
Всичко това значително увеличава
производителността на процесите. В сравнение с механичното
рязане, лазерното рязане не замърсява материала, тъй като липсва физически контакт, поради което не се налага и допълнителна
обработка на продукта. Също
така то осигурява много висока
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точност на рязане, което е особено важно за редица индустриални
приложения - рязане на листови
материали и тежки метали, както и индустриални компоненти с
различни размери и твърдост.

Видове използвани лазери
Използваните лазери в машините за рязане най-често биват
твърдотелни, газови и полупроводникови. Твърдотелните лазери
са импулсни или непрекъснати.
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Активната среда на лазера са диелектрични кристали и стъкла, в
които някои от образуващите ги
йони са заместени с йони на редкоземни и преходни метали. За момента най-широко използвани са
твърдотелните лазери, при които лазерният лъч се генерира в
кристална пръчка от итриевоалуминиев гранат, активиран с
неодим (Nd:YAG). Дължината на
вълната на лъча обикновено е от
1 до 3 микрона. Лъчът се характеризира с много къс импулс и повторение на специфична честота.
Този лазер се явява един от наймощните импулсни лазери.

Фиброоптичните
лазери
са разновидност на твърдотелните лазери. Те са едни от найсъвременните лазери, които се наложиха на пазара през последните
няколко години. Предимствата
им ги правят предпочитани в редица технологични процеси и обус-
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лавят бързото им навлизане в
производството. Отличават се с
висока икономическа ефективност, ниски разходи за захранване на напомпващите диоди и за охлаждане; лесен транспорт на лазерното лъчение по фиброоптично влакно до зоната на обработка; времева и пространствена
стабилност на лъчението през
цялото време на работа. Също
така фиброоптичните лазери се
характеризират с малки габарити, което е предпоставка за мобилност и вграждане в технологични поточни линии.
Този тип лазери използват
като активен елемент сърцевината на оптичното влакно, която
бива активирана с йони на итербий, ербий, неодим, диспрозий, празеодим или тилий. В системите за
технологично рязане приложение
намират предимно итербия и неодимът. Напомпването на активната среда на лазера става по
оптичен път като успоредно на

сърцевината на стъклото се
вкарва лъчението от напомпващи
диодни лазери. Коаксиално на
стъкловлакното има зона за
въздушно или водно охлаждане. На
границата на тези две зони настъпва пълно вътрешно отражение. В резултат на това лъчението от напомпващите диоди многократно преминава през активната среда и се усилва.

Газови лазери
Както е видно от наименованието, работното вещество в газовите лазери са различни видове
газове, затворени в прозрачни
тръби. Налягането в тях е стотици пъти по-ниско от атмосферното. Газовете при ниско налягане добре провеждат електрически ток, затова техните атоми могат да се възбуждат просто с електрически разряд. В зависимост от вида на частиците,
играещи ролята на активни центрове, се различават лазери с ак-
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тивна среда неутрални атоми и
лазери с активна среда свободни
молекули. Типичен представител
на лазерите с активна среда неутрални атоми е хелиово-неоновият лазер. Активната среда е
смес от газове хелий и неон, поставена в затворена стъклена
тръба. На тръбата се подава
високо напрежение и възниква
газов разряд. Получените при газовия разряд свободни електрони
се ускоряват от електричното
поле, удрят се в атомите на хелия и ги привеждат във възбудено състояние: един от електроните на хелиевия атом преминава от основното състояние в найблизо разположеното по енергия
възбудено състояние. Когато
след това възбуден атом на хелия
се удари в атом на неона, той му
предава допълнителната си енергия-електронът на хелиевия
атом се връща в основното си
състояние, а електрон от
външния слой на неона премина-
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ва в едно от високите възбудени
състояния на неона което има
приблизително същата енергия,
както възбуденото състояние на
хелия. Получената светлинна
вълна се отразява от двете огледала, многократно преминава
през активната среда и се усилва от стимулираното излъчване
на голям брой атоми. В резултат
на тези процеси се формира сноп
от кехерентна лазерна светлина
с дължина на вълната 632,8 nm.
Пример за лазер с активна среда свободни молекули са

CO2 лазерите
Те намират широко приложение в металургията, за обработка на метали и неметали и извършването на технологични
операции като пробиване, рязане,
и други. При тях лазерният лъч
се генерира във вакуум, съдържащ
CO2 газ. Сред основните им предимства се посочват добрата
насоченост и монохроматичност

на излъчването, както и възможността им да работят в непрекъснат режим.

Полупроводникови
лазери
Лазерът на основата на полупроводници се състои от два полупроводника от различни типове
съединени заедно. На границата
между двата типа се образува
т.нар. преходна зона. Атомите на
веществото в тази зона са способни да се възбуждат при преминаване на електрически ток през зоната и да генерират светлина.
При добавяне на огледала е възможно получаването на лазерно излъчване. Малките размери на полупроводниковите лазери ги правят
много удобни там, където е нужен
миниатюрен източник на светлина с голяма мощност. Недостатъкът им се състои в по-малката кохерентност и монохроматичност в сравнение с другите
видове лазери. Сред тези лазери за
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най-добър се смята лазерът на
основата на галиев арсенид.

Машините за лазерно
рязане
се отличават с висока точност
на позициониране, което обуславя
икономическата ефективност на
рязането. Те дават възможност за
изрязване на детайли с всякакъв
контур, с различно ниво на сложност. Считат се за особено подходящи в случай на производство на
малка партида изделия, тъй като
крайната им себестойност е пониска в сравнение с някои други
методи за производство. Повечето
съвременни лазерни машини работят с ‘’летяща оптика” (Flying
Optics Laser). Конструкцията
включва неподвижна маса, върху
която е положен листовият материал и режеща глава с лазерен лъч,
която се движи над него по оси X,
Y и Z. Този тип конструкция дава
изключително високи стойности
на ускорението и максимална точ-
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ност на компонентната геометрия. Движението по осите се управлява от серводвигатели. Скоростта на работа зависи предимно
от мощността на лазерния лъч.
Немалко съвременни машини за
лазерно рязане са оборудвани със
система за зареждане и отвеждане на детайлите. Наличието на
тези устройства значително повишава производителността на
машината и в резултат снижава
себестойността на готовата продукция.
Програмното осигуряване на голяма част от машините за лазерно рязане дава възможност да се
проектира триизмерен модел на изготвяната конструкция. Точността на режещия инструмент при
лазерното рязане е изключително
висока, което напълно изключва
възможност за неточна проекция
на планираното изображение. Отчитайки, че лазерът на практика
не влияе на явната деформация на
метала, лазерното рязане може да

се използва и за производството на
много крехки части или декоративни изделия. Машините за лазерно
рязане позволяват да се получи
минимална площ на разреза, при
това почти напълно отсъстват
деформации на краищата. Също
така като цяло при използването
на лазерно рязане се получават помалко отпадни продукти. Наред с
редицата предимства, все пак е
добре да се има предвид, че използването на лазерно оборудване се
счита за целесъобразно в тези случаи, в които е необходимо да се изпълнят действия като: машинна
обработка на метал без високи
начални загуби и физически контакт с метала, обработка на метала без използването на голямо
количество ръчен труд, рязане на
метали, което не предполага последваща обработка на детайла, високоскоростно рязане на метал, което да е съпроводено с незначителни топлинни въздействия на
повърхността на метала.
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Разполагаме с най-съвременни
машини и отличен екип
Интервю с Петър Василев, управител на фирма ДеБулКо
Уважаеми г-н Василев,
представете
дейността на фирма
ДеБулКо и основните си
клиенти?
ДеБулКо развива различни дейности
в сферата на металообработването производство на стелажи, магазинно
обзавеждане и различни индустриални
изделия. Освен това фирмата приема
поръчки за производство на различни
заготовки и полуфабрикати за индустрията. Работим основно за Западна
Европа - Германия, Холандия, Белгия,
Швейцария, Австрия, Англия, Франция.
Изнасяме главно рекламни дисплеи и
елементи за магазинно обзавеждане.
Обикновено поръчките са в рамките на
няколкостотин бройки - не са големи,
но са за кратки срокове и разнообразни като технология. Времето за доставка при нас е много съществено.
Закъснения и компромиси с качеството не се допускат - струват скъпо.
В работата си използваме софтуер
последна версия на SolidWorks, доставен от фирма ДиТра. Той най-добре отговаря на потребностите и бизнеса ни.
Чрез него чертаем, моделираме тримерно, правим симулации, напасваме
детайли и представяме на клиентите
фотореалистични изображения.
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Имате забележителен
машинен парк с
какъвто малко фирми в
България могат да се
похвалят. Разкажете ни
по-подробно за него.
Основните машините, които използваме в ДеБулКо са от водещи
германски и швейцарски производители. Освен че са едни от най-добрите на пазара в световен мащаб,
те служат и като референция пред
нашите клиенти. Един германец
по-лесно би купил изделие, произведено на добра немска машина. На
запад най-добрата реклама е препоръката от друга фирма - методът работи безотказно - ако
някой те препоръча, вратите за
теб се отварят мигновено. Разбира се, репутацията и доверието се
изграждат с години. Ето защо освен машините, внимателно подбираме и персонала си. В момента
имаме около 50 души добре обучен
персонал, който включва инженери,
технолози и оператори на съответните машини. Стремежът ни е
да сме конкурентни не просто чрез
евтин труд, но и чрез нашите
съвременни машини, know-how и
професионализма на хората ни.

Какво технологично
оборудване използвате
за металообработка?
При обработката на листов материал наред с добре познатите висококачествени машини за шанцоване и огъване на Trumpf (Германия), разполагаме и с един от мощните лазери в България 4,4KW на Bystronic (Швейцария).
Уникалното при тази машина е, че освен
голямо
форматни
листа
(1500х3000мм) ламарина до 25мм., чрез
рото-ос може да се режат правоъгълни
или кръгли тръби с диагонал/диаметър
до ф315мм. В областта на обработката на тел разполагаме с високопроизводителна машина за огъване на тел на
Wafios (Германия). Машината е с 9 CNC
оси и огъва всякакви 3D форми тел от
ф2 до ф8mm. Можем да заваряваме телени мрежи с размер 1250х2500мм; от
калибрована тел ф2-ф12мм с произволен
растер, чрез една изключително производителна машина на фирма Schlatter
(Швейцария). Разполагаме с автоматична линия за прахово боядисване с
манипулатори на GEMA (Швейцария).
Все пак, наред с висококачествените ни
машини, нашият квалифициран екип е
ключов фактор за успеха ни. Заедно с
инвестициите в нови, сложни машини,
постоянно търсим и обучаваме кадърни млади и работливи хора.
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Защо рецесията е най-добрата причина
да се купуват качествени стоки
Анализатори смятат, че индустрията се нуждае от поне още две
години, за да се върне към нивата
на производство от 2007 г. При послабо търсене бизнесът трябва да
"прекрои" дейността си така, че
да отговаря на изискванията на
пазара, като едновременно повишава производителността и да
намалява разходите си. Между
производствените операции трябва да има малък или никакъв престой, така че е жизнено важно да
се осигури равномерен и безпроблемен производствен процес.

Изпълнението на
операциите по найефективния начин
означава, че парите трябва да се
изразходват разумно. Все пак, това не означава, че трябва да се
следва девизът "Купувай най-евтиното", защото ниската цена и, съответно, ниското качество на суровините и материалите може да
се окаже фалшива икономия, която
води до допълнителни разходи за
друго и прави незначителни първоначалните икономии. Когато производствените предприятия се
опитват да спестят пари, те често се опитват да намалят разходите си чрез преминаване към заваръчни консумативи (тел и електроди) от ниския ценови сегмент.
Абсолютно ясно е, че фирмите
трябва "да броят" всяка стотинка, но трябва да се има предвид, че
консумативите типично представляват 2-3% от разходите за
производство, докато трудът заема 10-20%. Преминаването към
по-евтини консумативи може да
спести една малка част от тези
2-3%, но води до значителни скрити разходи. Първо, трябва да се запомни, че консумативите може да
имат значително влияние върху
качеството на завареното съединение и дори ако некачественото
изпълнение засяга само една малка част от продукцията, която
може да бъде поправена чрез ре-
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монти и преработка, разходите,
свързани с допълнителната работа, далеч ще надхвърлят икономиите на разходи от консумативи.
Вярно е, че един висококвалифициран заварчик може да постигне
добри резултати с почти всяко
оборудване и консумативи. Също
така е вярно обаче, че

по-качествените
консумативи и
заваръчни машини
често позволяват на заварчици с
по-малко умение да произвеждат
с добро качество. Малко фирми
могат да си позволят лукса да наемат само най-квалифицираните
заварчици, така че този въпрос
трябва да се има в предвид при закупуване на консумативи. Заваръчните телове от ниския ценови сегмент също могат да причинят проблеми: задръстване и износване на жилото и тоководещите дюзи, залепване на тела към
дюзата, пръски. Естествено това води до влошаване на качеството и непланиран престой за почистване и поддръжка, а всичко
това се отразява негативно върху себестойността. Друго също
толкова важно условие, колкото и
техническите характеристики
на заваръчните консумативи, е
доставчикът. В трудни времена
като тези ще има много доставчици, предлагащи оферти, които
изглеждат прекалено добре, за да
са истина. Вие обаче трябва да изберете доставчик, който не е
просто продавач, а Ваш партньор.
Дотук упоменатите аргументи
се отнасят и за заваръчното оборудване. Нискобюджетното оборудване също води до по-нискокачествени заваръчни шевове - особено в ръцете на недостатъчно квалифицирани заварчици. Производителите би трябвало да бъдат наясно с намалената производителност, която е в резултат на необходимостта от поправки и почистване след заваряване. Пример:

Функция QSet на ESAB
е автоматична самонастройка
на заваръчните параметри в зоната на къса дъга,само от един бутон, независимо от вида на защитният газ, типа и диаметъра на използвания тел. Функцията контролира динамично стойностите на
напрежението в зависимост от
скоростта на телоподаване. Резултатът е заваръчен шев с отличен
вид и пълна липса на пръски.
Нискобюджетното оборудване
е по-вероятно да дефектира и така, освен престоят, свързан с
повредата, разходите по ремонта също "изяждат" от печалбата на фирмата. Както и при консумативите, допълнителните
разходи за по-висококачествено
оборудване за заваряване са малки в сравнение с потенциалното
въздействие, което лошокачественото оборудване може да има
върху ефективността. Този
факт, съчетан с опита на компанията за оцеляване при последните рецесии, означава, че ESAB е в
добра позиция да се справи с настоящите предизвикателни условия на пазара и е сигурна, че ще
излезе от рецесията в много посилна позиция. Най-важното е
обаче, че компанията работи заедно с клиентите и дистрибуторите си, така че всички заедно да
устоим на бурята. Стойностните компании са склонни да работят със стойностни партньори.
Oт 1904 г. ESAB изгражда стойностна организация, за да бъде в
състояние да обслужва нуждите
на своите клиенти.
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Оборудване
за механизирано
заваряване
Технологии, продуктови новости и решения

Решенията на Активити Аутомейшън
гарантират високо качество и
производителност
В края на 2014 г. нуждата от висококачествени продукти и в същото време достатъчно евтини и конкурентни е по-силна от всякога. Големите пазари, разглезени от огромното предлагане, налагат правила, непосилни за повечето родни производители.
Пред тях стои въпросът дали да създадат евтин или
качествен продукт, или пък да обединят и двете.
Решението, което Активити Аутомейшън предлага,
е в областта на автоматизираното производство и поконкретно в автоматизираното заваряване. То в голяма
степен гарантира постоянство на високото качество,
както и производителност, осигуряваща ниска себестойност на продукта. Избягването на субективния фактор
и вероятността за грешки също е плюс.
Какво ниво на автоматизация да изберем зависи както от конкретните продукти, така и от нас самите.
Дали ще използваме само помощни средства като позиционери, ротатори, специализирани приспособления, ще
използваме базови механизирани устройства като трактори, листозаваръчни машини, колони и т.н. или пък ще
заложим на антропоморфни или декартови роботизирани системи е въпрос на визия за производството, което
искаме да създадем. За да стигнем някога и до тоталната автоматизация - заваръчни линии, в които няма човешко участие. Тук автоматизацията обхваща и всички
допълнителни операции по транспортиране, позициониране, подаване, разтоварване на изделията.
Всички действия се изпълняват от роботи, манипулатори, конвейери, позиционери и т.н. Тези линии обикновено използват най-иновативните и производителни
заваръчни методи за електродъгово заваряване или комбинации от тях (Laser+MIG; Plasma+TIG) и т.н.
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Важно е да се знае, че заваръчната автоматизация е
начин на мислене и зависи от индивидуалното желание
за постигане на нещо по-добро, по-качествено и едновременно с това - по-евтино.
Всеки един момент е подходящ, за да започнете да
подобрявате своите продукти - с малки стъпки или с
цялостни решения.
А отговорът на основния въпрос: „кое е първото работата или оборудването“, всеки трябва да намери
сам за себе си.
Борислав Ралчев,
управител на Активити Аутомейшън

Евромаркет предлага разнообразни
решения на световни компании
в областта на заваряването
Евромаркет е изключителен представител на световни компании в сферата на заваряването. Актуална технология на пазара на механизирани и заваръчни системи
е роботизираната система за заваряване на Panasonic.
Роботите на Panasonic са високо оценени както в България, така и на световния пазар. На миналогодишния
Международен технически панаир в гр. Пловдив систе-
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мата бе отличена със златен медал.
Сред предимствата на роботите Panasonic са: технология "всичко в едно" на Panasonic; не се изисква обучение за работа със заваръчния токоизточник; всички програми се въвеждат само чрез модула за управление; пълно
и мащабно тестване на системата преди доставка; икономична и гъвкава цялостна система. Освен всичко това
новите модели на роботите Panasonic имат 16 пъти подобра точност при придвижване и 22% по-висока скорост
на основната ос, което чувствително намалява времето
за изпълнение на един цикъл.
В последната година популярност придоби технологията Piper-PLUS, създадена от Lincoln Electric и BUG-O USA.
Тя e самостоятелна, дигитално контролирана система
за механизирано заваряване на тръбопроводи. Високите
количества на наварен метал с отлични характеристики намалява разходите по заваряването на тръбите. Уве-
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личеното чисто време за заваряване на ден, осигурява
значително повишаване на продуктивността. Всички
заваръчни параметри, включително напрежение, скорост
на телоподаване, ток, скорост на движение и осцилации
са програмируеми и дигитално контролирани с Piper-PLUS.
Ръчното заваряване на тръби изисква високо ниво на
обучение и опит. Тъй като квалифицирани заварчици на
тръби се намират все по-трудно, механизираното заваряване е икономически добра алтернатива. При използването на механизирано заваряване не се изискват високи
заваръчни умения. При ръчно заваряване с тел операторът
е в състояние да работи в порядъка на 40-50% от времето си, докато при механизирано заваряване времето на
работа се увеличава до 70% и повече. Увеличаването на
чистото време на заваряване, намалява броя на заварчиците и заваръчните станции. Контролираната заваръчна
програма и точната повторяемост осигуряват отлично
качество на заваръчния шев по цялата дължина и на всяко
заварено съединение, спрямо следващото.
Друга изключително иновационна и улесняваща работата на заварчиците система е LINCOLN ELECTRIC
CRUISER с Waveform Control Technology® в комбинация с
токоизточник POWERWAVE AC/DC 1000. В сравнение със
стандартните механизирани системи за подфлюсово
заваряване тя осигурява: 23% редукция на вложената
топлина при многопасово заваряване; 40% повишение на
скоростта на заваряване при ъглов шев в долно положе-
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ние; 35% повишение на производителността при тежките офшорни структури; 35% повишение на производителността при надлъжно заварени тръби; 20% повишение на количеството наварен метал при челен шев в
долно положение; 20% повишение на количеството наварен метал при кръгови шевове.
Евромаркет Заваръчна Техника предлага на клиентите
си широк асортимент на оборудване за механизирано и
роботизирано заваряване, производство на световни
лидери на пазара. Предлагаме решения, които биват съобразени с индивидуалните нужди и спецификата на работа.
инж.Георги Димитров IWE/EWE,
мениджър Бизнес развитие, направление
„Заваряване, специализирана и металообработваща
техника“, Евромаркет БРД ООД
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Технологичното оборудване Orbitec се
фокусира върху конкретни практически
нужди на клиентите
Орбиталното заваряване е механизирана версия на
волфрам инертен газ заваряване (ВИГ) процес и се използва за заваряване на стационарна тръба; волфрамовият
електрод, който е монтиран на главата, се върти около
тръбата, като прави пълен оборот и изпълнява заваръчния шев.
Процесът може да бъде или автогенен (без допълнителен материал), при който краищата на шева се стопяват и съединяват, без добавяне на тел в заваръчната
вана, или може да се добави тел в зависимост от дебелината на стената на тръбата и конкретните изисквания към шева.
Orbitec чрез своето технологично оборудване се фоку-
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сира върху конкретни практически нужди на своите клиенти, независимо дали те са специализирани в производството на тръби, или имат еднократна нужда от съединяване на тръбни компоненти. Ключови фактори в нашия списък на конструктивни съображения са безопасност и лесна употреба, модулни, където е възможно с
форма и конструкция, която намалява производствените разходи до минимум.
Благодарение на тази философия Orbitec е в състояние
да предложи практически здрав и лесен за използване
продукт на ниво и пазарна цена, които не са били налични досега.
За да покрие нуждите на клиентите, Orbitec разработи контролер TIGTRONIC ORBITAL 4 който управлява
инверторен токоизточник Tetrix 200, или компактен
вариант TIGTRONIC COMPACT.
Orbitec разработи свой алгоритъм за лесна настройка
на определена заваръчна процедура, който използва символи и има програми на много езици, състоящ се само от
няколко стъпки: въвеждане на външен диаметър на тръбата; въвеждане на дебелина на стената; избор на типа на
главата.
Гамата заваръчни OSK глави са уникални по дизайн –
с един кабелен пакет работят всички заваръчни глави.
Тази концепция предвижда значително намаляване на разходите за една заваръчна система с разширен обхват

от диаметри на тръби за заваряване.
Други продукти са кислородните анализатори, които
често се считат за периферни за орбиталния процес, но
въпреки това са от ключово значение за успешно приложение на една система за орбитално заваряване, особено когато изискванията към качеството на шева са
големи, като тези например във фармацевтичната или
хранително-вкусовата промишленост.
При избор на оборудване за механизирано заваряване
препоръчвам първо да проучите добре проекта за изпълнение, след това да изберете оборудване лесно за
настройка и обслужване от невисококвалифициран персонал. И накрая да похарчите разумното количество пари
за система, която ще покрие изискванията Ви, без излишни екстри, които можете да добавите и в бъдеще.
Димитър Кръстев,
управител на Проуелд

СИАД предоставя цялостни решения
при обработката на метали
СИАД е сред водещите компании от химическата
индустрия, работеща в областта на производството
на промишлени газове, инженеринг, здравеопазване, услуги и промишлени стоки. Групата на СИАД e представена в бизнеса на индустриалните газове повече от 85
години, а също така се отличава със солиден, дългогодишен опит в инженеринговия сектор. СИАД България
представя Групата в сектора на промишлените газове
у нас.
СИАД България предлага широка гама от продукти и
услуги, които могат да посрещнат високите изисквания
и необходимост на своите клиенти от различни сектори на индустрията. СИАД предлага промишлени газове,
които могат да бъдат използвани в процесите на найразлични отрасли: от производството на храни до производство на стъкло, от химическа промишленост до
металургия, от обработка на метали до околна среда и
приложения в медицината.
Използването на газовете на СИАД дава на клиентите ползи по отношение на безопасност, продуктивност,
ефективност на използваната енергия и влияние върху
околната среда.
Изключителното качество на промишлените газове
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на СИАД се дължи преди всичко на ангажираността на
Групата към постоянните проучвания и фини настройки
на производствените й методи.
Газове за рязане и заваряване
В сектора на механичните процеси СИАД е партньор,
който доставя газове за рязане и заваряване, а също така
и оборудване, извършване на специална автоматизация
и проектиране на заваръчните процеси за своите клиенти.
Натрупаното през годините познание се предоставя
на клиентите с помощта на национална дистрибуторска мрежа и създава синергии, които са предпоставка за
постигането на отлични резултати.
STARGAS е гама от газове и газови смеси, разработени
от СИАД в областта на заваряването и рязането на
металите, в отговор на нуждите на клиенти, които
търсят непрекъсната висока ефективност, производителност и качество на заваряваните крайни продукти.
След консултация с технически специалисти и изследователски центрове, СИАД предлага на своите клиенти
STARGAS смеси, осигуряващи многобройни предимства,
като подобряване на ефективността и конкурентостта.
STARGAS е отговорът на фирма СИАД на изискванията, произхождащи от следните процеси: заваряване MIGMAG; заваряване TIG; плазмено-дъгово заваряване; лазерно заваряване.
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Продуктите STARGAS се разделят на следните три
категории: страгон - смес на базата на аргон и CO2 ,
разработен специално за ръчно заваряване; хелистар смес на аргон и хелий за предприятия, които желаят
да повишат производителността и конкурентоспособността си, по-специално при леките сплави и сплавите от цветни метали; хидростар - смес на аргон или
азот с водород, използван специално за заваряване на
специални метали, между които и неръждаема стомана.
LASERSTAR е нова гама от чисти газове и газови смеси
за използване с лазер, разработени от СИАД в сътрудничество с основните потребители от сектора, за да отговорят на изискванията за постоянно развитие на тези
технологии.
Гамата LASERSTAR съдържа: газове и газови смеси с
висока степен на чистота и прецизност на изготвяне
за оптичните СО2 лазери; тяхната цел е да оформят
лазерния лъч; спомагателни газове с висока степен на
чистота, които играят основна роля при рязането с
лазер както в процеса на самото рязане, така и при
качеството на операцията.
Всички продукти от гамата LASERSTAR са сертифицирани след извършване на внимателен анализ на партидите газове. При поискване може да се предложи и сертифициране „one to one“ (индивидуално). Процесите, за
които се ползват тези продукти, са лазерно рязане и
лазерно заваряване.
За да допълни гамата LASERSTAR, СИАД е разработила широка гама стандартизирано оборудване и инсталации за дистрибуция на газовете, които отговарят на
изискванията на производителите на лазерно оборудване и които позволяват гарантиране на чистотата на
газовете или на сместа до работното място.
Аспарух Банков, управител на СИАД България
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платена публикация

Висококачествени акрилатни бои
за пътна маркировка от Оргахим
Оргахим, гр. Русе е най-големият
български производител на боя за хоризонтална пътна маркировка. Хоризонталната пътна маркировка е
важен елемент от безопасността,
организацията и оптимизацията на
движението на транспортните потоци. Ето защо правилният избор на
маркировка удължава срока на експлоатация и намалява разходите за
нейното полагане. Оргахим произвежда три вида еднокомпонентна акрилатна боя за пътна маркировка:

НОРМАЛ, СИТИ и СИТИ
ПЛЮС
Боите са собствена разработка и
са съобразени с изискванията към
този вид продукти съгласно международните стандарти EN 1871:2004
и EN 1436. Боята НОРМАЛ е предназначена за маркиране на пътищата и
магистралите от републиканската
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пътна мрежа според изискванията
на Изпълнителна агенция "Пътна
инфраструктура". Боята СИТИ е
предназначена за полагане в градски
условия с нормално натоварване. В
градски условия дълготрайността
на маркировката зависи от броя преминаващи автомобили и от замърсяванията - кал, прах, пясък и др. С оглед повишаване устойчивостта на
износване, Оргахим разработи специализиран грунд, който повишава
сцеплението на боята с асфалта. Боята СИТИ ПЛЮС е предназначена за
маркиране на интензивни участъци
от градската мрежа - пешеходни пътеки и стоп линии. Характеризира
се с висока устойчивост на износване и много висока белота.

Продуктите на Оргахим
са сертифицирани в престижни лаборатории у нас и в чужби-

на, включително BAST - Германия
и AETЕC - Испания. При техните
изпитания на специален симулатор са отчетени над 2 млн. преминавания при запазване на много добра адхезия към основата и
много добра видимост на пътната маркировка. Добрите експлоатационни характеристики са
свързани и с високото качество
на стъклените перли, които се
полагат върху още незасъхналата
пътна маркировка. Оргахим препоръчва и предлага като вносител
висококачествени перли, произведени от Интерминглас - Полша,
част от американския концерн
Потърс Балотини. Оргахим разполага с висококвалифицирани
технолози, които оказват съдействие за правилното полагане на
пътната маркировка и експертна техническа помощ.
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Индустриални
покрития
З

а индустриалните покрития определящи са защитните, а не декоративните им функции, макар че в повечето случаи те осигуряват както
протекция, така и естетически завършек на третираните повърхности.
Индустриалните покрития обичайно
се използват с цел предпазване на
метални, бетонни или други обекти
от различни външни влияния – химически, механични, атмосферни и др.
На пазара се предлага богато разнообразие от индустриални покривни
системи, осигуряващи различни степени на антикорозионна и друга защита за машини и съоръжения, механични системи, превозни средства,
конструкции, елементи на помещения и сгради, изложени на агресивни
промишлени условия.

Видове индустриални
покрития
Технологиите за защитно покритие на индустриални повърхности
обхващат широк диапазон от решения, поделени условно в две групи –
метални и неметални (органични и
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неорганични) покрития. Металните
покрития включват редица методи
за полагане като галванотехника горещо поцинковане, хромиране, никелиране; анодиране, безтоково метализиране, термично пръскане, плакиране, дифузионно покритие и др.
Неорганични са порцелановите покрития, стъклооблицовката, конверсионните покрития, емайлите, силикатните облицовки, циментовите и
бетоновите покрития и пр. Към органичните покривни системи спадат
боите, лаковете, грундовете, антикорозионните смазки, каучуковите
покрития и множество други материали, които лесно и бързо образуват
устойчиви и дълготрайни защитни
слоеве.

Химически състав на
индустриалните
покрития
Индустриалните покрития често
са композити, съставени от различни химически вещества с разнообразни свойства. В състава на лакобояджийските покрития влизат различни
филмообразуващи субстанции, пиг-
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менти, пластификатори, пълнители,
разтворители, разредители, втвърдители и други добавки. Лаковете
представляват разтвор на филмообразувател в летлив органичен разтворител. Боите обикновено са суспензия на пигмент или смес от пигменти във филмообразуватели,
съдържаща пълнители и други добавки. Емайл-лаковете са покрития на
основата на лакови филмообразуватели, но съдържат по-малко пълнители и пигменти в сравнение с боите.
За полимерни покрития се използват термопластични и термореактивни полимери във вид на листове,
фолио, прахове, замазки, пасти, разтвори и суспензии. Сред най-масово
използваните в индустриалните покрития полимери са полиуретан,
епоксидна смола, MCU уретан и флуорополимер. Достъпна е широка гама
от индустриални покривни системи,
базирани на едно-, дву- и трикомпонентни композитни материали на
епоксидна, полиуретанова и акрилна
основа, на база разтворители, алкидни смоли, 100% твърди вещества, на
водна основа и др.
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Функции на
индустриалните
покрития
Защитните качества на една покривна система, независимо от химическия състав и структурата й, се
свеждат до две основни функции:
физическа бариера, която предпазва
метала (или друг материал) от контакт с неблагоприятната среда, и
химическа бариера, която контролира микросредата в контактната
зона между метала (материала) и
покритието. Редица фактори могат
да повлияят защитните свойства на
покривната система. Сред тях са
изборът на покритие, подготовката
на повърхността, условията на приложение, инспекцията и рутинната
поддръжка.
Основна функция на голяма част
от индустриалните покрития е антикорозионна защита на метални
обекти. Те служат като физическа
бариера между металния субстрат
и корозивната среда (атмосфера,
вода, почва). Съвременните решения
за антикорозионна защита се базират на стандарта ISO 12944. Обичайно те са изградени от базов
(грунд), междинен и повърхностен
(финишен) слой с различна функция.

156

Друга функция на индустриалните
покривни системи е защитата от
пожар на метални конструкции, кабели и дърво.

Приложни области на
индустриалните
покрития
Широко приложение индустриалните покрития намират за защита
на машини, оборудване и конструкции, както и на компоненти и детайли, в металопреработващата индустрия, машиностроенето, леярскo и
екструдернo производство, минната индустрия, селскостопанската
техника, военната индустрия, авиацията, корабостроенето, автомобилостроенето, транспортната инфраструктура и др. Достъпни са специализирани покривни системи за
машини, работещи при тежки условия и високи натоварвания, като
строителна техника, подемнотранспортни съоръжения, ремаркета, жп транспортни средства. Индустриални покрития се използват
и за защита на варели, резервоари,
цистерни и различни видове метални контейнери, метални мебели и
стелажи за индустриални цели. Високоустойчиви на различни влияния

полиуретанови, полиестерни и епоксидни системи често се използват
за подови покрития във фабрики и
заводи, цехове, складови помещения,
гаражи, хангари и др.
Важни приложни области на индустриалните покрития са различните
сектори на енергетиката. Специализирани решения се използват за протекция на елементи на електропреносната и топлопреносната мрежа,
хидросъоръженията и атомните централи. Редица иновативни покривни
технологии се разработват за ВЕИ
сектора, включително за вятърни,
соларни и геотермални инсталации.
Индустриални покривни системи
се използват за защита и на офшорни нефтени платформи и съоръжения,
мостове, химически и петролни инсталации, подземни/подводни тръбои газопроводи, както и всякакви други конструкции с промишлени цели,
изложени на агресивни условия в подводни, крайбрежни и офшорни зони.

Полагане на индустриални
покрития
Различните видове индустриални
покривни системи имат разнообразни предимства и изискват различни
подходи при прилагането в зависи-
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мост от търсените резултати,
включително технология на нанасяне, брой слоеве, комбинация от продукти и др. Индустриалните покрития изискват много по-голяма дебелина на слоевете в сравнение с архитектурните и декоративните решения. Правилната подготовка на
повърхността е изключително важна за качеството и трайността на
защитната покривна система. Основна цел на подготовката е създаването на профил, който позволява
задоволителна адхезия на покритието. Стоманените повърхности, черните и цветни метали, бетонът и
каменните повърхности изискват
различни подходи при подготовката
и различно качество и състояние на
профила преди нанасянето.

Подготовка на
повърхностите
Подготвителната обработка на
повърхността може да бъде механична, химична или електрохимична. Приоритетна задача е премахването на
окиси, мазнини, масла, нефт, стари
покрития и замърсители (нагари и
ръжда върху метала, циментено мляко върху бетона, соли върху галванизирани повърхности). Указания за пра-
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вилна подготовка на стоманени
повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти са
зададени в стандарта БДС ISO 85011:2007. Подготовката обикновено
включва обезмасляване - измиване с
разтворители, последвано от избърсване. За целта обичайно се използват химически обезмаслители или
почистване с пара. Друга техника за
подготовка е ръчното почистване изчеткване, шкурене, изстъргване или
откъртване на ръжда и замърсявания.
При почистване с механизирани инструменти често използвани са електрически четки, ударни инструменти
като иглени пистолети, шлифовъчни
и лентополировъчни машини и др.
Един от най-ефикасните методи за
отстраняване на нагари, ръжда и
стари покрития е бластирането. При
него се използват различни абразиви
(пясък, грит или сачми) под високо
налягане. Разновидност е хидробластирането, при което водоструйна
машина изхвърля абразивни частици,
примесени с вода, под високо налягане и при сблъсъка с повърхността те
отнемат замърсяванията и налепите. Изпръскванията от заварки, метални отломки и остри ръбове, разкрити при бластирането, трябва да

бъдат допълнително заравнени, за да
се осигури необходимият профил на
повърхността.

Нанасяне на индустриални
покривни системи
Техниката на полагане на индустриални покрития зависи от вида и
състоянието на повърхността, както
и от специфичните условия на средата, в която ще се експлоатира
обектът. Важни фактори са температурата на повърхността и атмосферните условия по време на нанасяне. От
особена важност е и изборът на система - подходящото решение трябва
да осигурява лесно нанасяне, висока
покривност и нисък разход. Дву- и многокомпонентните системи изискват
предварително смесване. Най-разпространените методи за нанасяне на
индустриални бои, грундове и лакове
са посредством четка, валяк, шприц
пистолет, обикновен пулверизатор,
пистолет под налягане или система
за безвъздушно нанасяне. При многослойните системи полагането на всеки следващ слой се извършва след окончателно изсъхване на предишния. Дебелината на слоя и броят слоеве трябва да са съобразени стриктно с указаните изисквания.
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òîïëèííè òðúáè
Åë. ì îù í.
Ðà ç ì å ð è
íà LED

Ì îäåë

Ì îíò àæ íè îò âîðè

Òåãëî

SM203-13002

P h ilip s F o r t im o S L M G e n 3
3 0 0 0 lm / Z h a g a p a t t e r n

3 6 .7 W

D99x110
mm

211 ãð.

SM203-14001Y

C it iz e n C L L 0 3 0 , C L L 0 3 2 /
Z h a g a p a tte rn

3 6 .7 W

D99x110
mm

211 ãð.

SM203-13004Y

P h ilip s F o r t im o S L M G e n 3
3 0 0 0 lm / Z h a g a p a t t e r n

3 6 .7 W

D99x110
mm

195 ãð.

SM203-14002Y

C it iz e n C L L 0 3 0 , C L L 0 3 2 /
Z h a g a p a tte rn

3 6 .7 W

D99x110
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195 ãð.

SM205-13001

P h ilip s F o r t im o S L M G e n 3
4 5 0 0 lm / Z h a g a p a t t e r n

49.4 W

D99x160 290 ãð.
mm
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ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà SUNON
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

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2014

159

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Индекс на рекламите в броя
Адара Инженеринг ................... 116
Активити ......................... 139, 149
Активити Аутомейшън ......... 147
Алмекс БГ ................................ 117
Арамет ................... к. I, 10, 21, 56
Арсенал 2000 ............................. 16
АС-ДС ......................................... 59
АССА НС ..................................... 59
Астел ....................................... 122
Атикс ......................................... 35
Атлас Копко България .............. 64
Атлас Техник ........................... 147
Ауто Профи-Н ......................... 132
Б.М.С. Инженеринг .................... 42
Бевер-Драйв .............................. 54
Бегели България ...................... 101
Белимо България ..................... 114
Белопитов ................................. 72
Би Джей Би .............................. 109
Бронлайт ..................................... 9
Булмакметал ............................. 29
Бюро за развитиe техника ...... 45
ВиВ-Изоматик ...................... 60, 89
ВиД Интернационал .................... 9
Ваго Контакттехник ................ 62
Вайд-Бул ..................................... 73
Вени и Ко ................................... 38
Вердер Румъния .................... 39, 70
Галика-Клон .............................. 123
Гама ......................................... 121
Гемамекс - Георги Генчев ......... 65
Гюринг България .................. к. I, 33
Данфосс ............................ 107, 109
Дебулко .................................... 142
Джи Ойл Експерт ........ к. I, 55, 152
Др. Пендл и
др. Писвангер България ............ 18
Евромаркет Груп ............... 12, 148

160

Еврофлуид Хидравлик
България .................................... 51
Еко проект .............................. 117
Ел Джи Електроникс
Магиар ..................................... 105
Елект ......................................... 96
Електроинвент ......................... 91
Елма-М-Груп ............................... 91
Ел-Тест ...................................... 90
Елтрон ....................................... 96
Емвеко ....................................... 14
Енерсис ...................................... 42
Ес Ем Си Индъстриал
Аутомейшън България ............ 4, 5
ЕСАБ България ......................... 144
ЕСД България .......................... 126
Ехнатон ............................. к. I, 137
Ехнатон Ко. ............................ к. III
И.Б.Л. България ........................ 108
ИБРМ ....................................... 121
Ивас Тех ..................................... 81
Иже-Ксао Балкан ....................... 93
Изоматик комплект ................. 43
Икис ......................................... 134
Индуматик ................................ 72
Индустриален сервиз ................ 66
Интеркомплекс ......................... 97
Интертех Аутомейшън ........... 69
Йов България ............................. 53
ИПО ............................................ 44
Искар България ........................ 156
ифм електроник ........................ 46
Кавен Орбико ........................... 157
Кад Пойнт ............................... 127
Кастел Експорт ...................... 128
Кастива ..................................... 73
Книпекс ..................................... к. I
Комет Електроникс ........... 75, 159

Контролтест ......................... 121
Лазатек ................................... 143
ЛД ...................................... 11, к. IV
ЛДМ България .......................... 104
Леми-Трафо ................................ 89
Ленце Задвижваща техника ...... 39
Либра Инженеринг ..................... 48
Лилия хив ................................. 107
Логистични системи ................ 37
М. П. Ел ...................................... 83
Мава Индустриал ...................... 20
Мари-Бентц ............................. 120
Машиненфабрик
Бертолд Хермле ...................... 135
Мега Инженеринг ...................... 66
Метсо Минералс ....................... 43
Мехатроникс ............................. 61
МИКРОН-20 ................................ 78
Мойсбургер Георг ................. 24, 25
МТ-1 ........................................... 81
Накра .......................................... 19
Ноарк Електрик ........................... 9
ОБО Беттерманн
България ............................ к. I, к. II
Оргахим ................................... 154
Панакс Йовчев, Фурнаджиев ................. 68
Парадайс Електрик Консулт .... 92
ПиМ Консултинг ..................... 114
Подемкран .................................. 52
Полимат .................................. 106
Полимета С ................ 26, 130, 131
Посолство на Италия ИЧЕ ............................................ 27
Прайм Инженеринг .................. 117
Прима 08 ............................. к. I, 13
Проел .......................................... 85
Проуелд .................................... 150

Райкос Тех ............................... 118
Раис ................................... к. I, 141
Ремеко ....................................... 63
Ритал ......................................... 31
Рутроник ................................... 83
СДС Сървиз ............................... 17
Себа КМТ България ................. 113
Семо ........................................ 2, 3
Сентилион ................................. 76
Сиад България ......................... 153
Сибел .......................................... 93
Сигма България ......................... 64
Силома ..................................... 136
Сименс, Индустрия ............. 6, 7, 8
Сименс,
Сградни технологии ......... 102, 103
Системи Автоматика
Технологии ................................. 71
Содибул .................................... 125
Солтех ..................................... 156
Софиана ................................... 121
Спейс Кад .................................. 53
Спиралико ................................ 112
Стима Инженеринг ................... 55
Стимар ...................................... 98
Таурус-93 ................................... 81
Темпа Систем БГ ...................... 95
Тенс Плюс ................................ 138
Тераком ...................................... 57
Ти Ви Ей Проджект ................... 79
Тимекс ......................................... 9
Токмет - ТК ............................ 158
Томе ......................................... 151
Трансимпекс България ............... 99
Трелеборг Сийлинг
Солюшънс България ............. 15, 58
Тюлипс ..................................... 107
Фанук България ....................... 140

септември 2014

l

Фест-04 ..................................... 68
Фесто .......................................... 1
Филкаб ...................................... к. I
Футурел - Димитър Рачев ...... 83
Хенкел България ......................... 47
Хенлих ...................................... 151
Хидротек ................................... 57
Хидро-Хикс-България ............... 109
Химпром .................................. 155
Център за лазерни
технологии .............................. 139
Шрак Техник ............................... 95
ЮМО България ........................... 71
ЮМТ Трейдинг ......................... 158
Aichelin ..................................... 145
Arburg ......................................... 23
HAAS ........................................ 133
Hellermann Tyton ....................... 100
Herborner Pumpentechnik .......... 115
Korloy Europe ........................ к.I , 41
MEM ......................................... 119
Microchip .................................... 77
Officine Tecnosider ...................... 22
OVENTROP ......................... 110, 111
NSK .......................................... 129
Sick ............................................. 67
TME ............................................ 86
Wuerth Elektronik ......................... 87
ХАРТ ........................................... 49
Секция Пазар
Гига Електроникс .................... 160
Икома ....................................... 159
Куик Карго България ............... 159
НИК-21-Мечев .......................... 160
Протект .................................. 159
Симекс - Tранс ........................ 160
Синхрон - С .............................. 159

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

