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Готи ПЕТРУНОВ ООД - Официален представител на Jungheinrich и Hubtex за България, 
Албания и Косово. Официален вносител на марките Genkingen, Carer и Terberg.

Производство на 
приложнопроектирани 

индустриални кари - 
повдигачи и 

специализирани 
съоръжения за работа 

с едрогабаритни и 
обемисти товари.
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Сигурни ли сте, че Вашият електродвигател е достатъчно защитен 
срещу повреди от протичане на ток? С нашата нова серия лагери за 
електродвигатели Вие можете да сте сигурни. Нашите керамични покрития 
предлагат индивидуална защита срещу пробивни напрежения от 1000 до 
5000 V DC за Вашето приложение. Не всеки може да Ви предложи това! 
Ако е желана максимална защита, препоръчваме нашите първокласни 
хибридни лагери с керамични сачми. С това изпълнение Вие постигате 
почти непробиваема бариера срещу всякакво протичане на ток.

Имате още въпроси? Потърсете ни. Ние имаме подходящото решение за Вас.

www.schaeffler.bg

Сачмени лагери за големи електродвигатели 
–  защита за всяко приложение
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4 - 32mm 33 - 40mm12 - 25.9mm
* Най-малката сменяема пластина 
  за пробиване в света

Уникалната Линия от Сменяеми Пластини 

4*- 40mm 
с 2 или 3 Ефективни Режещи Ръба за Пробиване

www.iscar.com
Download ISCAR WORLD Сега!
Всички приложения и каталози на ИСКАР на едно място

Пълната 
Линия за Пробиване

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg



Ready to 
install!

Вие разчитате на автоматизирани процесни вентили.
Вие желаете решение, готово за инсталиране, от един доставчик
Ние сме Вашият партньор за процесната автоматизация.

www.festo.bg1592 София, бул. Христофор Колумб 9, Т.: 02 9600727, ф: 02 9600723, Е.: festo_bg@festo.com, 

Гарантирайте предимство в производителността си с нашите процесни вентили и актуатори. 
Готови за инсталиране, с всички необходими компоненти от един доставчик и специално 
пригодени към Вашите изисквания. Затова нашите решения винаги пасват точно на процесиите 
вентили, които сте избрали за химическата и фармацевтичната индустрия, в пречиствателните 
технологии, както и в много други сегменти на преработващата индустрия.

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите решения       www.festo.com/process
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ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

 ... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ 
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

София 1505 // ул. Оборище 102 // тел.: 02/944 22 36,

02/944 22 56 // факс: 02/944 22 56 // www.sibel.bg

Сибел ООД

Шпонки Кондензатори Изолационни 
материали

Термозащити Трафоборд и хартии

Лагерни пружини Вентилаторни перки Кожуси Клемни табла Кабели Radox

WEIDMANN

Заповядайте на нашия щанд №13А2, палата 13 
по време на Международния технически панаир 

в Пловдив 2019



Качество   Прецизност   Контрол

Многообразие от материали: PLA и PLA-HT, ABS, 
PETG, PMMA, ASA, PA-6.66, PC, РС/РВТ, TPS, HIPS, PVA 

Диаметри: 1,75 мм и 2,90 мм (2,85 мм)

Богата палитра: бял, черен, сребрист, син, 
зелен, нато зелен, червен сигнален и черешов, 
оранж, кафяв, жълт, прозрачен, цветни прозрачни, 
цветни металик, както и всеки друг цвят по 
Ваша заявка!

Специални: фосфоресциращ жълт и син; термо-
променлив червено/бяло

Доставка: Нето 1 кг* / 3 кг / 10 кг / 25 кг върху 
пластмасова ролка (*в картонена опаковка)

Херц-България ООД
Бул. Асен Йорданов № 10, 1592 София
Tel. +359 2 9790351, +359 2 9790793
Mobile: +359 888 709711, +359 886 418441  
mail: office@herz-bulgaria.bg; www.herz-bulgaria.bg

Нишка за 3D принтери на 
германската фирма ХЕРЦ 
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Bulgaria, 1407 Sofia, POBox 76      E-mail: bcee@bcee-bg.org,  www.bcee-bg.org
Tel.: (+359 2) 9633532, 9633437   Mob.: (+359 899) 335892    Fax:(+359 2) 9630727

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА

BULGARIAN ASSOCIATION 
ELECTRICAL ENGINEERING 

AND ELECTRONICS

Ивайло Колев
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Иновация-Практическа ориентация- 

Достъпен сервиз 32

Инструменти с високо IQ оптимизират 

металообработването в един дигитален свят 34

Чисти детайли – основен показател за качество и 

конкурентоспособност 36

CAD/CAM/CAE

SIEMENS Mentor FloEFD Достъпно, леко за работа, 

мощно решение за компютърна симулация на 

флуидно – температурни въздействия 39

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

JUNGHEINRICH  електро-високоповдигачи (стакери) 

с възможност за едновременен транспорт на две 

европалета едно над друго  - double-deck transports 41
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1784 София, ж.к. Младост – 1, бл. № 54 А, 
вх. Г, офис № 3 А
тел.: 02/ 492 39 03; 492 39 02;
тел./факс: 02/ 975 30 23
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Редакцията благодари на 
г-жа Росица Балтаджиева за 
съдействието, оказано при 
подготовката на броя.

СЪДЪРЖАНИЕ



е да погледна напред.
време

За важните решения.

Лизинг на товарни автомобили над 3,5 тона и строителна техника 
• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Безлихвено и възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване на преференции от доставчици и застрахователи

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg

• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки 
  ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
  ролкови интегрални направляващи

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

- Направляващи
   - Търкалящи и плъзгащи лагери
      - Кабеловодещи вериги и кабели
         - Редуктори и моторредуктори
            - Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс:   +359-2-859 76 81
моб.: +359-885-232595
         +359-897-981669

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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„Зелена химия“ демонстрират 
световни  компании на 
Международния технически 
панаир в Пловдив
Как химическата индустрия работи по „зелени стандарти“ 
ще демонстрират няколко световни компании на Между-
народния технически панаир от 23 до 28 септември 2019 г. 
в Пловдив. Те са част от експозицията на Беларус - един от 
глобалните лидери в бранша и икономика с ръст от 8.1% 
годишно, който я нарежда сред първенците в Европа. 
Един от най-големите производители на  автомобилни 
гуми в света  гостува с най-новите изделия от своя асорти-
мент, обхващащ 70 модела в над 300 размера с различно 
предназначение, основно за селскостопански машини и 
транспортни средства.  Минерални торове, познати в над 
20 държави,  ще предложи  фирма лидер във внедряване-
то на екологично чисти технологии.  
Различни видове фибростъкло, които се използват в 
автомобили и яхти, в строителството и други отрасли, ще 
презентира един от водещите световни производители. 
Предприятието  е известно също със стъкловлакно  и 
стъклотекстил, издържащ на температура над 1800 граду-
са. 
Смазки за мотори, турбини, зъбни колела и други меха-
низми, работещи при температура от минус 40°С до плюс 
120ºС, са най-интересните експонати на известен хими-
чески концерн.  Една от неговите фирми ще представи и 
моделиращи продукти за отливане на детайли със сложна 
форма, восъци с различно приложение, масла за защита от 
корозия, парафинови емулсии, овлажняващи и охлаждащи 
вещества. Полиетилен, синтетични влакна, продукти на ор-
ганичния синтез, горива, смазочни масла, битуми  и други 
изделия ще има на щанда на  голяма нефтопреработваща 
компания .
Фирмите  от Беларус са сред участниците в Международ-
ната специализирана изложба „Енеко“, която  представя  
най-новото от „зелената икономика“ - екология, безопасна  
химия, чисти води. Основен акцент в нея са иновациите за 
намаляване на енергийните разходи в индустрията и бита, 
за ограничаване на вредните въздействия върху околната 
среда, за качество и безопасност на химическите проду-
кти, за пречистване на водата.  Специалистите ще видят  
технологии и съоръжения за използване на възобновяеми 
енергоизточници, хладилна, отоплителна  и климатична 
техника, системи за енергийна ефективност,  за пречиства-
не на въздуха и водата, за управление на отпадъците и де-
зинфекция, оборудване за ВиК мрежи, машини и апарати 

за химическата промишленост, както и нейни изделия. 
„Енеко“  се провежда в Международен панаир Пловдив 
заедно с още четири специализирани изложби, показващи 
новости от автомобилната индустрия, машиностроенето, 
роботиката и автоматизацията, строителството, електро-
техниката, информационните и дигиталните технологии. 
Очаква се над 700 компании и повече от 30 000 посетители 
специалисти от страната и чужбина да се включат  в най-
голямата среща на бизнеса в България. 

Химическата  индустрия ще представи продукти по „зелени стандарти“ на 
изложбата „Енеко 2019“ в рамките на Международния технически панаир в 
Пловдив от 23 до 28 септември.
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Пълна промяна на 
автомобила на изложбата 
„Ауто сити Пловдив 2019“
Как автомобилът  може да бъде напълно обновен, ще 
покаже изложбата „Ауто сити Пловдив 2019“, част от Меж-
дународния технически панаир. В своето специално биз-
нес издание тя  ще демонстрира  пълна гама оборудване 
за  автосервизи, наред с нови модели на световни марки 
леки коли, джипове, ванове, камиони, пикапи, автобуси, 
почистващи и сметосъбиращи мащини.
„Автосервизите в България вече са около 6700, затова 
в „Ауто сити“  сега участват повече фирми, предлагащи 
изделия за тях. Това ще  помогне на центровете за ремонт 
да предоставят още по-високо  качество на услугите и да 
се повиши безопасността на пътя“, заяви д-р Иван Соко-
лов, главен директор на Международен панаир Пловдив,  
организатор на изложбата.  
Особено търсени са съоръженията за поправки след 
катастрофи. На изложбата може да се видят стендове 
за разпъване на смачкани автомобили и на шасита от 
Швеция, както и камери за боядисване от Италия. Новост 
е системата за диагностика и почистване на инжектори 
на фирма от Гърция. 
Българска компания представя технология за ремонт на 
двигателя без разглобяване, патентована в  Япония, Гер-
мания, Китай, Русия и САЩ.  Тя възстановява  износените 
детайли и ги „консервира“ със специални смеси,  връща 
мощността на мотора и удължава периода на експлоата-
цията му. 
Резервни части, инструменти, принадлежности, бои, 
масла и смазочни материали, различни видове гуми, 
гаражна и сервизна  техника, автомивки предлагат също 
производители от Германия, Русия, Франция, Беларус, 
Чехия  и други държави. Отново ще бъдат представени 
оборудване и продукти за бензиностанции,  газови и 
метанстанции. 
В специалното бизнес издание на „Ауто сити Пловдив“  
ще участват и дилъри на автобуси,  леки и тежкотоварни 
автомобили, камиони  и други превозни средства със 
специално предназначение. Това ще даде възможност  
на промишлени предприятия, транспортни компании  и 
общини да обновят  автопарка си. 
Автомобилното изложение запазва и своята най-атрак-
тивна част – леките коли. Посетителите ще видят нови и 
модифицирани версии на модели от световни марки. Те 
ще могат и да ги изпробват в Тест драйв зоната. Дилърите 
ще предлагат  специални цени и бонуси, за да се стиму-
лира закупуването на коли „първа ръка“. В момента  36% 

от автомобилите  в България  са опасни, защото са на 
възраст над  две десетилетия. 
„Ауто сити Пловдив 2019“  ще представи новости във 
всички сегменти на  автомобилната индустрия и транс-
порта. Деловият форум ще се проведе от 23 до 28 сеп-
тември в Международен панаир Пловдив заедно с още 
четири изложби. Те ще демонстрират иновации от маши-
ностроенето, роботиката, автоматизацията, строителство-
то, електрониката и електротехниката, информационните 
и дигиталните технологии, екологията, енергетиката и хи-
мията.  Очаква се да участват близо 700 компании и около 
30 000 посетители специалисти от страната и чужбина.

Цялостно оборудване за автосервизи ще покаже специалното бизнес изда-
ние на изложбата „Ауто сити Пловдив 2019“,  част от Международния тех-
нически панаир, в дните от 23 до 28 септември.
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Уникално подово отопление 
демонстрират на Международния 
технически панаир 
3D лазерно сканиране на сгради и мобилна биосауна   са сред иновациите 

Уникално подово отопление, изпитано в най-студените 
райони на планетата, ще демонстрира фирма участник в 
Международния технически панаир в Пловдив.  Изделието 
е първото в света с максимален клас на защита. То загрява  
плочи с дебелина до 30 сантиметра и ги превръща в аку-
мулатор, който излъчва топлина в продължение на 6 часа, 
без да харчи ток. Може да се използва както в дома, така и 
за обезледяване на пътища и стадиони.
Триизмерно лазерно сканиране на сгради също е сред 
новостите на ЕСЕН 2019. Върховата технология се използва 
за съставянето на подробна  и прецизна информация за 
стари здания, паметници на културата, археологически 

находки. Получените данни са основа на проектите за рес-
таврация и реконструкция. Посетителите  могат да видят 
как се прилага на практика  3D лазерното сканиране  на 
семинар с участието на специалисти от Германия и Швей-
цария, който ще се състои на 23 и 27 септември.  

И ако тази технология допринася за обновяването на сгра-
дите, комфортът в тях значително се повишава с новото 
поколение сандвич панели за изолация, които ще пред-
стави българска компания.  Използваните в тях материали 
и конструкцията подобряват топло- и звукоизолацията, 
устойчивостта на пожари и енергийната ефективност. 

Предлагат се и други  иновативни изолационни системи,  
обединяващи плюсовете на традиционното строителство 
с предимствата на съвременните технологии. Най-мо-
дерните решения са подходящи за  нискоенергийни и 
пасивни сгради, твърдят експерти. Сред новостите са и 
предварително изолирани тръби, които се използват в 
бита за вътрешно разпределение на топла и студена вода,  
в индустрията и инфраструктурата.

Улеснение при ремонта създава нов вид мазилка, която 
може да се нанесе върху стара настилка, например плочки 
в банята или паркет на пода. Тя се предлага в 1000 цвята. 

За дома е предназначен и апарат  за пречистване на 
въздуха в затворени помещения, който унищожава плесен, 
бактерии, вируси, алергени само с топлина,  не отделя 
вредни емисии и е много икономичен. 

Мобилна биосауна с джакузи, произвеждана в Япония,  
също е сред атрактивните експонати. Вносителите ще 
демонстрират нейните качества с действащ модел.

Близо 700 фирми ще представят модерни  технологии, 
продукти и услуги за индустрията и дома по време на Меж-
дународния технически панаир  от 23 до 28 септември. В 
рамките на пет специализирани изложби може да се видят 
новости от автомобилната индустрия, транспорта, авто-
сервизното оборудване, строителството, електротехника-
та, електрониката, машиностроенето, роботиката, автома-
тизацията, информационните и дигиталните технологии, 
екологията, енергетиката, химическата промишленост и 
водния сектор. Очаква се над 30 000 посетители специа-
листи от България и Европа да се включат в най-значимата 
технологична среща на Балканите, която ще се проведе в 
Международен панаир Пловдив. 

Широка гама от модерни продукти за изолация и саниране на сгради ще бъде 
показана на Международния технически панаир в Пловдив от 23 до 28 сеп-
тември. 
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Рали пилоти  дават съвети 
за безопасно шофиране в 
кампанията „Отговорни на пътя“
По време на изложбата „Ауто сити Пловдив 2019“ рали 
пилоти ще обясняват рисковете от високите скорости и 
ще дават съвети за безопасно шофиране. Това е част от 
кампанията „Отговорни на пътя“, която се организира от 
Международен панаир Пловдив, Областната дирекция 
на МВР-Пловдив и „Пътна полиция“- Пловдив. Тя ще се 
проведе  за втори път в рамките на Международния тех-
нически панаир  от 23 до 28 септември. Осъществява се с 
подкрепата на   Областната администрация на Пловдивска 
област, Държавната агенция „Безопасност на движението 
по пътищата“, клуб „Щереви Рали Тим"  и БЧК.
Първото издание на кампанията „Отговорни на пътя“ 
предизвика голям интерес сред посетителите на Есенния 
панаир миналата година. Инициативата има за цел да се 
повишат спокойствието и сигурността по пътищата.
Шампионите от клуб „Щереви Рали Тим"  са избрани за 
официални лица на акцията. Те ще направят кът, наподобя-
ващ състезателен бокс, в палата 3. Там ще има екипи, гуми 
и други принадлежност, а също – тяхната пистова кола, с 
която посетителите ще могат да се снимат. Така ще усетят 
атмосферата на автомобилната надпревара. 
„Искаме да покажем на всички шофьори какви са риско-
вете от високите скорости и да ги убедим,  че те са само 
за специалните трасета, а не за населени места и шосета“ 
обясни Николай Арабаджиев, известен автомобилен със-
тезател. На ученици от пет пловдивски училища ще бъде 
изнесен урок за правилата на движение и безопасност 
съвместно с представител на „Пътна полиция“- Пловдив, а 
активисти на БЧК ще ги учат  как да оказват първа помощ. 
За всички  ще има  много подаръци
Кампанията „Отговорни на пътя“  отново ще предложи 
улеснения за шофьорите. На място може да се правят 
електронни справки за нарушения. Ще се дават инфор-
мация за регистрация на моторни превозни средства, 
консултации  за безопасно шофиране, съвети за овладява-
не на агресивността.  
Това са основни фактори за намаляване на катастрофите, 
тъй като липсата на опит при младите шофьори в комби-
нация с несъобразена скорост е сред основните причини 
за пътни инциденти у нас. България е на първо място в ЕС 
по брой загинали в катастрофи, според Евростат. У нас са 
регистрирани  64 смъртни случая на един милион жители, 
а средно в ЕС те са 23. 
Кампанията „Отговорни на пътя“ акцентира на информира-
ността и дисциплинирането на участниците в движението, 
за да намалеят трагичните случаи.  Миналата година тя 

привлече хиляди ученици от  други градове, които бяха 
дошли да видят Международния технически панаир. Сега 
кампанията ще бъдат още по-интересни, заявиха органи-
заторите. 
Изложбата „Ауто сити Пловдив“ е най-атрактивната в 
рамките на Есенния панаир. Тази година е подготвено 
специално бизнес издание, което ще покаже автомобили 
с различно предназначение в търговията, индустрията и 
услугите – джипове, ванове, камиони, пикапи, автобуси, 
почистващи и сметосъбиращи мащини, наред с нови моде-
ли леки коли. Много иновации ще демонстрират също  
изложбите „Машиностроене“, „Стройтех“, „Енеко“ и „Инфо-
тех“  в Международен панаир  Пловдив, където се очакват 
над 30 000 посетители от България и Европа.

Второто издание на кампанията „Отговорни на пътя“ отново включва ат-
рактивни уроци за правилата на движение и безопасност. Акцията  ще се 
проведе по време на Международния технически панаир в Пловдив от 23 до 28 
септември.



  

www.ecoclean-group.net

Ефективни решения за почистване на детайли, отстраняване на осенъци и обработка на повърхности

Водещите световни решения в областта на индустриалното почистване помагат на компаниите по цял свят да постигат 
високите изисквания за чистота. От автомобилната индустрия и нейните доставчици до производители на всякакъв 
вид механични детайли – Ecoclean винаги има точното решение за Вашия сектор. Успехът на Ecoclean се основава на 
иновативен подход, ефективност, устойчивост и високотехнологични решения, които вдъхновяват!

Тех Индустри България ЕООД 
Официален представител на Ecoclean за България
тел. +359 32 342-555, E-Mail: info@techindustrybg.com
www.techindustrybg.com

Започнете начисто!
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Индустриалният форум „БЕЗ аварии” 
ще представи иновации за по-голяма 
безопасност, рентабилност и надеждност
„БЕЗ аварии” е събитието, което тази есен ще събере 
експерти, мениджъри и инвеститори, за да дискутират 
последните новости за безаварийна експлоатация на съ-
оръжения и сгради, за навременни и адекватни действия 
в случаи на инциденти. То се организира от Виа Експо в 
периода 14-15 ноември, в Гранд хотел Пловдив.
Темата е изключително актуална и предизвиква интерес, 
защото в различните индустрии съществуват неизползва-
ни възможности за оптимизация на управление и функ-
циониране на работните процеси.
„БЕЗ аварии” ще представи решения за осигуряване на 
безопасност на работната среда и надеждност при опе-
риране с машини и оборудване. Целта е намаляване на 
разходите и увеличаване на рентабилността на производ-
ствата.
"Участието в подобен род събития е начин за повишаване 
на информираността относно последните новости, за съз-
даване на дълготрайни контакти и намиране на партньори 
в бизнеса." - споделят организаторите от Виа Експо

КОНФЕРЕНЦИЯТА
Лектори от MIRCE Akademy (Великобритания), Дрегер, ИТА 
Груп, Университета по архитектура, строителство и геоде-
зия, Института за пътна безопасност и др. ще презентират 
теми с практическо приложение в секторите: машино-
строене, строителство, електротехника, ОВК, транспорт, 
металургия, водоснабдяване, химическа и фармацевтична 
индустрия, ХВП, енергетика и др.

Програма:
• Проектиране и поддръжка на промишлени съоръжения
• Изграждане, реконструкция и поддръжка на газови ин-
сталации и топлоенергийни системи
• Газоспасителна и газоанализаторна апаратура за взриво-
опасни и токсични вещества в работната среда
• Пътната безопасност като елемент от индустриалната 
сигурност. Възможности за подобряване на условията на 
труд в средните и големи предприятия чрез въвеждане на 
мерки за повече пътна безопасност в производствените 
зони
• Предотвратяване на обратен поток във водоснабдител-
ните инсталации. Системи за нулеви отпадъчни води в 
индустрията
• Нови технологии и материали за проектиранe, поддръж-
ка, укрепване на сгради
• Обследване, възстановяване и усилване на съоръжения/

конструкции при агресивни среди или аварии
• Инфрачервената термография - диагностичен инстру-
мент в различни индустриални приложения
• Проучване и прилагане на нови решения за намаляване 
на риска от възникване на аварии и за ограничаване на 
техните последствия
• Системи за управление и контрол замърсяването на въз-
духа. Газоочистване и прахоулавяне
• Активни и пасивни мерки за пожарна безопасност, про-
ектиране, инсталиране и обслужване
• Дигитални решения за предотвратяване на индустриални 
аварии
• Финансиране на проекти за предотвратяване на аварии

ИЗЛОЖБЕНА ЗОНА
Водещи компании ще запознаят посетителите с предим-
ствата от прилагането на решения, които могат да осигу-
рят максимална ефективност на производствата и безо-
пасни условия на труд, като се предпазват работниците 
и имуществото; оборудване и системи за непрекъсваемо 
аварийно електрозахранване; пожароизвестителни и си-
гнално-охранителни системи, видеонаблюдение и контрол 
на достъпа и др.
Aĸo имaтe нoвo peшeниe в тaзи oблacт или целите дa пo-
вишитe рентабилността и надеждността на своята дейност, 
cтaнeтe чacт oт „БEЗ aвapии“. За повече информация – 
www.viaexpo.com.
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Светът на пластмасата и  
каучука – К 2019 в Дюселдорф част 2

Технологии и тенденции
В никое друго търговско изложение в света не се срещат 
полимерните материали, както и машините, технологиите и ин-
струментите за преработка на пластмаса и каучук, толкова мно-
гобройни и на такова високо ниво, като при К в Дюселдорф. 
Никъде другаде приложенията не са толкова разнообразни и 
никъде другаде не присъстват толкова комплексни и от такава 
висока класа експонати. Въпреки че изложенията за пластмаса 
в други региони на света – особено в Китай – се радват на нара-
стващ брой посетители, няма начин К като най-важната глобал-
на информационна платформа и най-вълнуващото търговско 
изложение на пластмасовата индустрия да не бъде отбелязано. 
Като демонстрация на световната промишленост за пластмаси, 
изложението ще продължи и през 2019 г. да показва пълния 
обхват на технологиите и върха в развитието им.
По-често от всякога пластмасите присъстват в обществените 
медии. Осезаемото замърсяване на океаните привлича голямо 
внимание сред световното население. Значително по-малко 
внимание се отделя на приноса на пластмасите към проспери-
тета и здравето, към безопасното осигуряване с вода, храна и 

енергия, както и към повишаване на мобилността и комуника-
цията в съвременните общества.
Много правителства в развитите и развиващите се страни все 
по-често забраняват употребата на пластмаса за определени 
средства за опаковане и за консумативи от пластмаса. Без 
значение колко ефективни ще бъдат тези забрани на глобално 
равнище, потенциалните икономии на ресурси, ефективната 
преработка на пластмаси, тяхното широко събиране, сортира-
не и рециклиране все още представляват големи предизвика-
телства. Много развиващи се икономики предлагат нарастващ 
потенциал за системи за рециклиране на битови отпадъци.
Европейските производители на машини предлагат различни 
технически решения за събирането, сортирането и рецикли-
рането на фракции от отпадъци след употребата им. К 2019 
отново ще представи редица начини, по които пластмасовата 
фракция на отпадъците може да бъде превърната в рециклиру-
еми съединения. „Кръговата икономика“ ще бъде в основната 
на дискусиите на Асоциацията на производителите на машини 
за пластмаса и каучук във VDMA на K 2019. Асоциацията на 
водещите световни производители в износа иска да запознае 

Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.
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и значимостта на симулацията с интензивна обратна връзка 
между производството и развитието. Като цяло много достав-
чици подкрепят по-голяма прозрачност в производството и 
процесите с по-силна връзка между ИТ и класическата произ-
водствена технология. 

Пластмаса и каучук с все повече приложения
Спектърът на индустриално произведените полимерни 
материали не се е разширил от 90-те години. Днес производ-
ството на пластмаса се концентрира там, където се намира 
най-добрата разходна база за основни и съпътстващи мате-
риали. Модифицирането и добавянето на сурови полимери 
в съединения със специфични приложения или свойства се 
превърна в повратна точка за индустрията на материалите, 
осигурявайки нови възможности за композитите. Тази адапта-
ция е съпроводена с локализиране на композити и е по-близо 
до клиента от всякога.
Трудности при прилагането остават в области, които допускат 
контакт с храна или питейна вода, при медицинските изделия 
и козметиката – по-голяма устойчивост по отношение на хи-
микалите, активните вещества или реагентите, а в електрони-
ката и осветлението – при стабилизацията срещу все по-про-
дължителна употреба и пикови температури. В допълнение 
към контролираната топлопроводимост често с помощта на 
лазери се определят електропроводимостта или електриче-
ските съпротивления.
Подобни развития се срещат и при каучуковите приложения: 
еластомерните композити са с много ноу-хау в своите смеси, 

посетителите с възможностите на кръговата икономика в 
пластмасовата индустрия.
Нови възможности чрез дигитализация на производството
Съпътстването на продукцията от възможностите на дигитали-
зацията, наричана още „Индустрия 4.0“, предлага на прера-
ботвателите на пластмаса възможността да интерпретират 
данните от собственото си производство по такъв начин, за 
да получат полезна информация и конкретни идеи. Усилията 
на производителите на машини и софтуер да отговорят на 
тези нови възможности под формата на продукти и услуги за 
преработвателите на пластмаси, ще станат осезаеми по време 
на К 2019. Сигурно е, че модулите за управление, приложе-
нията и предлаганите услуги за ускоряване стартирането на 
производството, за подпомагане на оператора и за гъвка-
востта на производство, са също толкова важна част от гамата 
от услуги като превантивната поддръжка, сервизните услуги 
и резервни части. Първите производители вече използват 
данни, получени в производствената практика, за да адапти-
рат своите машини и роботи към действителните изисквания 
на ежедневните операции и да ги проектират в съответствие с 
изискванията.
Благодарение на цифровизацията има голям потенциал за 
повишаване ефективността на производството и оптимизи-
ране на процесите в предприятията: проектирането на части, 
конструкцията и свойствата на материалите, заедно с новите 
възможности на технологиите и управлението на производ-
ствения процес с контрол на температурата, са по-добри и с 
по-прецизна координация, в сравнение с миналото. Нараства 

Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.
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когато става въпрос за контакт с питейната вода или устойчиво 
на пожар оборудване. Каучуковите елементи в близост до дви-
гатели с вътрешно горене изискват устойчивост на все по-про-
дължителни високи температури, както и на агресивна среда. 
Не само при електрическите превозни средства са необходими 
енергийно ефективни гуми, които увеличават сцеплението 
и съпротивлението при мокри настилки и намаляват съпро-
тивлението при триене. Като гъвкав нишов продукт, течните 
силиконови гуми (LSR) завладяват все по-голям периметър на 
приложение. В допълнение към техническите приложения на 
оптиката, технологията за запечатване или медицинската тех-
нология, материалът с уникалната си гама от свойства се насоч-
ва към домакински стоки и специфични опаковки. Пазарният 
ръст, който е над средното ниво, демонстрира разнообразния 
потенциал на тази група от материали.

По-висока ефективност на ресурсите като постоянно пре-
дизвикателство
Отговорното използване на лимитираните ресурси и ограниче-
ното им потребление, от една страна, са широко разпростране-
но изискване към обществото, а от друга страна често пъти са 
бизнес необходимост. Това включва икономичното използване 
на материали, включително пластмаси. Материално ориенти-
раният и ориентиран към производството дизайн на целевия 
продукт често е първата стъпка, за да се проектира ефективно 
производството.
Намаляването на потреблението на енергия от машините за 
пластмаса също постига голям напредък. Независимо от това 
производителите на големи преработващи машини, особено 

машините за шприцоване и пресите, екструдиращите и формо-
въчните машини, винаги намират потенциал за намаляване из-
ползването на ресурси. Те работят все по-близо до физическите 
граници и минимизират енергийната консумация, необходима 
за обработката на пластмаси при всички процеси.
Повече гъвкавост за по-голяма ефективност в икономиката
Ефективността на материалите и наличността на подходящи 
инсталации често са по-важни за икономическия резултат от 
преработката на пластмаси, отколкото няколко процентни 
единици по-ниска консумация на енергия. В резултат на това 
се изискват практически решения за намаляване на времето 
за настройка: системи за бързо освобождаване, системи за 
бърза смяна, решения за адаптери и системи, които автома-
тично откриват току-що сглобения продукт. Всички те могат да 
увеличат наличността като същевременно направят производ-
ството по-гъвкаво. Това се отнася например за шприцоване 
на пластмаси, както и за леене на гума под налягане, тъй като 
производителите на машини за каучук в последно време подо-
бряват гъвкавостта на своето оборудване, повишават степента 
на автоматизация и увеличават прозрачността при процесите 
на обработка.
Целта на много преработватели на пластмаса е производство с 
нулеви отпадъци, при което не се губят ценни суровини. Много 
системи допринасят за това при екструдиране например да се 
постигне производство без ръб и автоматично оптимизиране 
на толеранса на дебелината на пластмасовите фолиа, листове 
и профили от пластмаса или на гумени уплътнения до необхо-
димия минимум. Освен това съществуват стратегии за опти-
мизиране на производството на целеви продукти с помощта 
на цифрови помощни средства, за ускоряване на процеса на 

Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.
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производство чрез симулации и за предотвратяване на про-
изводството на дефектни стоки чрез анализиране на текущите 
оперативни и технологични данни. Когато специализирането 
вече може да се види в производствения процес по време на 
инжекционното формоване, се задействат различни страте-
гии за разделяне на скрапа, основаващи се на измерени или 
автоматично определени критерии за качество на процеса. 
Там, където трябва да бъде оценена само крайната част от 
производствения резултат, се използват все повече оптични 
системи като камери. Мрежата от системи за измерване и 
оценка с помощта на подходящи ИТ технологии трябва да 
осигури по-голямо качество.

Олекотената конструкция: както и до момента е една от 
тенденциите на K
Дори след десетилетия на интензивни научни и промишлени 
изследвания, олекотената конструкция все още се счита за 
ключов фактор за намаляване на потреблението на енергия 
и гориво в мобилността. Машинните инженери, институтите 
и преработвателите на пластмаса продължават разработките 
си за стабилизиране на масовото производство на олекоте-
ни компоненти предимно за автомобили, самолети и някои 
промишлени приложения, и за въвеждането им в масово 
производство.
Безбройни, почти произволни комбинации от специални 
процеси, преди всичко в реакционните технологии и ин-
жекционното формоване, проправят пътя на много начини 
към съвместими процеси за производство на олекотени 
компоненти. Въпреки че отделни събития на тема олекотена 
конструкция или пластмасовите армирани влакна се про-
веждат по целия свят, никъде другаде на едно и също място 
няма представени толкова много начини да се произвеждат 
възможно най-надеждно и бързо оптимизирани по тегло ком-
поненти от подсилващи влакна и матрична пластмаса, както 
при К в Дюселдорф.
Металопластичните хибриди и всяка комбинация от влакна 
и матрични пластмаси също ще бъдат показани отново през 
2019 г. Термопластични, термореактивни, био базирани и по-
лиуретанови матрици се комбинират със стъклени, въглерод-
ни, други синтетични или естествени влакна, за да отговорят 
в много приложения на съвременните изисквания и нужди. 
В производствените клетки за олекотени компоненти се 
включват много партньори от производствената верига – от 
подсилващи влакна и автоматично обработване на нетвърди 
армировъчни материали до машини и инструменти за често 
многостепенния процес на производство. По отношение на 
материалите винаги има нови изисквания към защита срещу 
огън при използваните матрични материали, все още към 
адхезията на влакната и матрицата, чрез по-високи механични 
свойства и чрез по-добър вискозитет.

Допълване на установените производствени процеси 
чрез адитивно производство
Адитивното производство на пластмасови части става все 
по-привлекателно поради ускоряването на генеративните 
производствени процеси, намаляващите разходи за техно-
логически съоръжения и все по-контролируемите процеси. 
Дълго време производствените възможности вече не служат 
само за производство на прототипи, но все повече и за серий-
ни части, изработени от серийни пластмаси. Части, отпечатани 

от термопласти или фотополимери и втвърдени посредством 
прахове или разтвори, намират клиенти както в потребление-
то, така и в промишлеността. Те позволяват индивидуализира-
нето на пластмасови изделия при производство без инстру-
менти и с големина на партидата 1.
В допълнение се свързват адитивното производство и тра-
диционните серийни процеси на преработка на пластмаси. 
По този начин, произведените вложки и елементи се намират 
в инструменти за шприцоване, екструзия, формоване чрез 
раздуване и термоформоване, и „отпечатаните“ функционални 
части работят например като захващащи устройства и устрой-
ства за автоматизация.
В допълнение към автоматизираното боравене с формо-
вани части за основните машини, използването на роботи 
се е увеличило значително, особено в допълнителните или 
основни процеси на обработка на пластмаса. Те позволяват 
облекчаване работата на персонала и по-гъвкав дизайн на 
производството.
Работните концепции за потребителска електроника и про-
мишлени машини се доближават
През последните години новите възможности на информа-
ционните технологии очевидно са влезли в управлението 
на модерните машини за пластмаса. Клавишите, бутоните и 
превключвателите в класически форми са отстъпили място 
на мултитъч потребителски интерфейси и/или централи-
зирани многофункционални контролни системи като тези, 
които се намират в клетъчните телефони, игровите конзоли и 
модерните автомобили. Тези нови интерфейси човек-машина 
правят работата на машините за обработка по-интуитивни и в 
същото време включват логиката, позната от смартфони, iPads 
и таблети в задачи за индустриален контрол. С много добре 
квалифицирани работници, производителите на машини и 
преработвателите на пластмаса виждат тук възможност да 
свържат нови служители с лесни за използване и управление 
машини за преработка, откривайки нови перспективи в мо-
дерна, развиваща се и устойчива в бъдеще индустрия.
Производителите на машини преследват същия подход с 
все повече и повече помощни системи в управлението на 
машини за пластмаса. От една страна тези експерти трябва да 
предоставят основна информация, подробности и данни за 
материалите с компетентно владеене на процеса и да ги под-
крепят в тяхната оптимизация, а от друга страна, да помогнат 
на неквалифицираните работници да направят първите си 
стъпки в работата с машини. Последното е особено интересно 
за преработвателите, които трябва да работят без квалифици-
рани служители.
Съвременните операционни системи също са отличен пример 
за висока степен на функционална интеграция, която само 
пластмасите правят възможна: Такива Hightech-Touch-фолиа 
се произвеждат при високо интегрирана комбинация от 
сензорни технологии, електроника и обработване на пласт-
маси. Подобно на електронните дисплеи в ежедневието, не 
можем да си представим високотехнологичните продукти на 
съвременния живот без високотехнологично производство, 
основано на високотехнологични материали. По този начин 
К 2019 ще демонстрира ефективно и ресурсоспестяващо 
производство на нови продукти, без да пренебрегва решения 
за екологичните предизвикателства, свързани с използването 
на пластмаси.
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Повишен въртящ момент и 
прецизност за цял живот 
Елементи за вграждане от серията CSG-2A - Harmonic Drive AG

Системите за манипулиране на производствените инстала-
ции поставят екстремни изисквания пред своите задвиж-
вания. С цел осигуряване на кратки цикли и по този начин 
висока ефективност при обработката на елементите, зад-
вижващите системи трябва да могат да ускоряват и спират 
много бързо и да преодоляват траекториите на движение 
с високи скорости. Освен това, възникналите в случай на 
колизия ударни натоварвания, трябва, доколкото е възмож-
но, да не причиняват повреди на задвижващите системи. 
Позиционирането на задвижващите системи трябва да се 
извършва с максимална прецизност, за да се гарантира ви-
сокото качество на компонентите. С оглед на преместването 
на компонентите на ограниченото работно пространство 
е необходим компактен дизайн на манипулиращите системи.
Елементите за вграждане от серията CSG-2A са идеални 
за такива високо динамични приложения. Като вълнов 
редуктор с прецизност за целия живот, тя се характеризира 
с работа без хлабина, както и с максимална кинематична 
точност и позициониране, които се поддържат през целия 
срок на експлоатация поради присъщата на конструкцията 
предварителна стегнатост. В сравнение със стандартните 
вълнови редуктори, тази серия има, при непроменени раз-
мери, 30% по-високи въртящи моменти (пиков, номинален, 
и среден въртящ момент). Така са възможни по-високи ус-
корения и закъснения и цикловите времена могат да бъдат 

съкратени. Алтернативно може при същото натоварване 
да бъде подбран по-малък размер на редуктора. В резултат 
на това е възможен компактен дизайн на задвижващата 
система.
Благодарение на 30% увеличения въртящ момент, при сблъ-
сък, серията CSG има в сравнение със стандартните вълнови 
предавки значително повишена якостта при ударни нато-
варвания. По-голямата товароносимост на редуктора обаче 
не е за сметка на срока на неговата експлоатация. Напротив 
- той е увеличен с 40% в сравнение с този на стандартния 
редуктор. По този начин потребителят печели от по-висо-
ката надеждност и разполагаемостта на производствените 
мощности.

Елементите за вграждане CSG-2A са налични в десет 
типоразмера и предавателни числа 50, 80, 100, 120 и 160. 
Върховите въртящи моменти са между 23 Nm и 3419 Nm и 
плътност на въртящия момент от 260 до 545 Nm/kg. Фината 
градация на размерите позволява да се избере идеалният за 
приложението размер като така той винаги ще бъде подхо-
дящо оразмерен.

Използването на елемента за вграждане CSG-2A дава 
конструктивна свобода за конкретното приложение. Чрез 

Елементи за вграждане от серията CSG-2A – снимка Harmonic Drive AG



 

09
/2

01
9

24 ИНФОРМАЦИЯ

използването на наличните корпуси за редуктори например, 
може да бъде избягната необходимостта от самостоятелен 
корпус. Освен това е възможно да се използва вече така и 
така съществуваща система за лагер на изходящия вал на 
елемента за вграждане. По този начин конструкцията може 
да бъде оптимизирана. Благодарение на високата плътност 
на въртящия момент на монтажните комплекти от серията 

CSG-2A се гарантира минимално пространство за задвижва-
щата система.

Високо прецизният и без хлабина елемент за вграждане е 
централният елемент на работещите на принципа на вълно-
вия редуктор редуктори и сервозадвижвания. Елементите за 

1. Изходно състояние 2.  1/4 оборота на входното 
завъртане

3.  1/2 оборота на входното 
завъртане

4.  1/1 оборота на входното 
завъртане

Wave Generator 
Генератор на вълната

Flexspline 
Гъвкаво зъбно колело

Circular Spline
Недеформируемо зъбно колело

Принцип на работа



вграждане на Harmonic Drive® се състоят само от три прециз-
ни компонента: Генератор на вълната - Wave Generator - WG, 
Гъвкаво зъбно колело - Flexspline - FS и Недеформируемо 
зъбно колело - Circular Spline - CS. Генераторът на вълната 
- WG представлява задвижващия елемент на редуктора и 
неговото елипсовидно стъпало носи един специално разра-
ботен сачмен лагер. Гъвкавото зъбно колело представлява 
едно външно назъбено колело, имащо голяма торзионна 
коравина, но е гъвкаво еластично и служи за предаването на 
големи въртящи моменти. Недеформируемо зъбно колело е 
изпълнено с вътрешно назъбване.

Посредством въвеждането на Генератора на вълната - WG, 
Гъвкавото зъбно колело - FS приема неговата елиптична 
форма. Въртейки се Генераторът на вълната - WG предизвик-
ва в Гъвкавото зъбно колело - FS една обикаляща деформа-
ция - вълна. Сглобеният редуктор има в зоната на главната 
ос две срещуположни зони на зацепване между Гъвкавото 
зъбно колело  и Недеформируемо зъбно колело. Въртенето 
на Генератора на вълната – WG предизвиква едно непрекъс-
нато въртящо се преместване на тези две зони. Тъй като Гъв-
кавото зъбно колело – FS има два зъба по-малко, отколкото 
Недеформируемо зъбно колело - CS, то се предизвиква едно 
относително завъртане между тях.

Съществените свойства на вълновия редуктор почиват на 
взаимната връзка на неговата проста конструкция и уникал-
ният принцип на еластичната деформация на стоманените 
зъбни колела. Високата плътност на въртящия момент при 
същевременно малки размери и малка маса позволяват 
приложението на вълновите редуктори при компактни и 
олекотени конструкции. Благодарение на простата конструк-
ция – само три елемента, е гарантирано безпроблемното им 
вграждане в конструктивни решения и електромотори. Голе-
мите предавателни числа при само едно стъпало, големите 
стойности на КПД, липсата на хлабина, както и много добра-
та точност и повторяемост на позиционирането говорят за 
вълновите редуктори на Harmonic Drive®. 

Автор:

Себастиан Финхолд, Продуктов 
мениджър - Механика, Harmonic Drive 
AG

За допълнителна информация:

Атлас Техник ЕООД

тел.: +359-2-8597681

факс: +359-2-8597681

мобил: +359-885-232595

 +359-897-981669

mailto: al_popoff@atlas-technik.com

www.atlas-technik.com

www.harmonicdrive.de
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Някои съображения  при избор 
на зарядно устройство за 
тягови акумулаторни батерии 
Варианти за приложения на тягови акумулаторни батерии – ТАБ

1 

 

 

НЯКОИ СЪОБРАЖЕНИЯ  ПРИ ИЗБОР НА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО  

ЗА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 

 
 

ВАРИАНТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ – ТАБ 

 

 

 

N ОБЕКТИ НА 
ЗАРЕЖДАНЕ 

БАЗИРАНИ НА 
ТАБ 

ТИП  
БАТЕРИЯ 

НОМИ-
НАЛНИ 
НАПРЕ-
ЖЕНИЯ 

ТИПОВА 
МОЩНОСТ 

ПЪРВИЧЕН ЕНЕРГО-
ИЗТОЧНИК 

ТИП ТОКОВ КОНВЕРТОР 
ЗА ЗАРЯД 

1 - Голфкари 
- Електроскутер 
- Инвалидни      
   колички  
- Електро   
   велосипеди 
- Тротинетки 
- Детски колички 

NiMH 
Pb  
VRLA 
Li-ion 
 

6 ÷ 48V 
 

0,5 ÷ 5kWh 
 

- AC монофазна   
   мрежа 
- DC енергиен склад 

Високочестотни AC-DC 
или DC-DC 
 

2 - Платформени   
  електрокари 
- Електро- 
  повдигачи 

PzS; 
LiFePO4 
FeNi 

12 ÷ 80V 
 

10 ÷ 
50kWh 

 

AC монофазна  
мрежа HH 
 

- АС-DC 
  монофазни и трифазни 
- Трансформаторно-  
   диодни 
- Трансформаторно- 
   тиристорни 
- Високочестотни 

3 - Електромобили 
- Електробуси 
- Електрически  
  катери и лодки 
- Електрически  
  летателни  
  апарати и    
  дронове 

LiFePO4 
Li-ion 
Супер-
конденза
тори 
 

50 ÷ 750V 
 

10 ÷ 
150kWh 

 

- АС мрежа НН 
- DC – трамвайна или     
  тролейбусна мрежа 
- Алтернативни   
  енергоизточници 
- Електро енергийни   
  DC  батерийни   
  складове 

- До 3kVA монофазни   
  AC-DC високочестотни 
- Над 3kVA трифазни   
   инверторни 
- DC-DC конвертори 
 

4 - Соларни и 
  ветрови OFGRID    
  системи 
- Автономни   
  захранвания с   
  алтернативни  
  източници 
- UPS системи 
- Енергийни   
  складове 

OPzS 
LiFePO4 

12 ÷ 
4000V 

1 ÷ 
100000kW

h 
 

- AC мрежа ВН и НН 
- Алтернативни   
  първични  
  енергоизточници 
 

- DC –AC-DC 
- DC-DC високочестотни 
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5 - Сервизни   
  центрове за АБ 
- Съоръжения за    
  тестване и   
  рециклиране на   
  ТАБ 

PzS 
FeNi 

2  ÷  80V 
 

1 ÷ 
100kWh 

 

- Резистивен товар 
- Захранваща АС  
   мрежа 
- Буферна АБ 

-  AC-DC-DC-AC  
   трансформаторно  
   тиристорни 
- DC-DC високочестотни 

6 Според мобилността на зарядното устройство: 
- стационарни, неподвижно закрепени зарядни точки;  
- вградени в обекта ползвател на АБ; 
- мобилни (транспортируеми) да зарежданата АБ; 
- ръчно преносими. 

7 Според конструктивното изпълнение и начин на охлаждане: 
- за вграждане IP00 до IP20; 
- За работа в закрити помещения IP20 до IP54; 
- за работа на открито  IP65; 
- за безконтактен заряд  IP68; 
- с естествено, принудително въздушно, водно и маслено охлаждане; 
- с охлаждане с термолули (изпарителен метод) или Пелтие елементи. 

 
 

Като конструктор с 42 годишен опит в проектирането и производството на зарядни устройства за 
тягови батерии ще се опитам да помогна за избор на подходящо зарядно устройство спрямо 
конкретните потребности.  

В таблицата са изброени многобройни параметри, които трябва да се отчитат при избор на 
оптимално зарядно устройство за тягови акумулаторни батерии.   
 
Но да караме  подред: 

− Захранване – трифазно  захранване е препоръчително, но не е налично навсякъде. 
− Трансформаторно или високочестотно конвертиране от първичния електроизточник. 

Трансформаторното е по-надеждно, по-дълговечно и по- устойчиво на пренапрежения, но тежи повече 
и разходва с 15% повече електроенергия от високочестотното.  

− Диодно или тиристорно AC-DC токоизправяне при трансформаторен вариант. 
 

 
 
 Диодното е по-евтино , но падащата W зарядна характеристика не е стабилизирана. Зарядът е зависим 
от мрежовото напрежение и през лятото батерията кипи и се презарежда, а през зимата остава 
недозаредена. Батерията сулфатизира за две-три години.  
Препоръчително е трансформаторно тиристорно , но с каква зарядна характеристика?  
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Стабилизираната IU характеристика е прекрасна, но е най-подходяща за заряд на стационарни 
акумулаторни батерии. При тях времето за заряд не е ограничено.  
Тягови акумулаторни батерии  при натоварен двусменен режим на работа  и соларните OFF-GRID 
системи са с време за заряд  в рамките на шест - осем  до десет часа. Батерията трябва да се зареди до 
100% за да не сулфатизира. Необходим е бърз пълен заряд.  
 

 
 
Вариантът с комбинирана I1U1I2U2а характеристика е класически, но най-добър е зарядът с оптимизирана 
по температура зарядна характеристика с пулсиращ или реверсивен ток.  
 

 
Този режим се включва автоматично след основнят 80 процентов заряд, тоест след достигане на 2,45 - 
2,5 волта на  елемент за оловно-киселинна батерия.  
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Като пример мога да посоча гама зарядни за тягови батерии ЕПКар, които са с характеристика 
осигуряваща оптимален заряден процес  според инструкцията за експлоатация на тягова акумулаторна 
батерия.  
 

 
 
Тази характеристика допуска заряд по всяко време ежедневно без да се отчита степента на разреденост 
и без да се развият капачките на елементите на батериите. 
 Адаптивните свойства на зарядното устройство към състоянието на зареденост, позволяват батериите 
да остане включена на подзаряд неограничено дълго време.  
Благодарение на микро циклите заряд-разряд се извършва активна десулфатизация и изравняване на 
клетките на батерията без презареждане. Батерията поддържа максималния си капацитет и зареденост 
на 100%.  
Диференцираният контрол на напрежителният градиент осигурява оптимизация на заряда според 
температурата на батерията с минимално газоотделяне, не допуска презаряд, икономисва енергия и не 
се налага често доливане на вода.  
Еднаквостта на клетките гарантира пълното им симетрично натоварване и добри динамични 
характеристики на електрокара.  
Намаляват ремонтите поради липса на сулфатизация.  
Експлоатацията и поддръжката са изключително облекчени.  
Не се изисква квалифициран персонал и време за измерване контрол и наблюдение.  
Живота на батерията превишава предписания от производителя.  
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Тази характеристика е изключително подходяща за алкални акумулаторни батерии защото се избягва 
мемори ефекта.  
За един тип батерия, едно зарядно е напълно достатъчно, но при няколко вида е добре да е 
комбинирано  зарядно, с ампераж съобразен с най-голямата батерия.  

При еднакви параметри, ако комбинираното зарядно устройство е с високочестотна комутация 
на енергията, то е три пъти по-малко, четири пъти по-леко, с 15% по-малък разход на енергия от 
трансформаторно тиристорното. Може да се вгражда в електрокара, захранва се от монофазна мрежа- 
тоест могат да се правят частични заряди отвсякъде, по всяко време. То е по-евтино от 
трансформаторните, но е с по-кратък живот (има електролитни кондензатори).  

Има опция за пренастройване на зарядните характеристики. С едно устройство могат да се 
зареждат не само батерии различни по напрежение и капацитет, но и различни по вид и технологията-
оловно киселинни с течен електролит, AGM с пропит електролит, гелови, Li-ion и LiFePO4, алкални 
(никел-кадмиеви, никел метал хидрид, железно никелови). 
  
 
 

 
 

Ако ще рециклирате стара батерия е необходимо зарядното устройство да има възможност и за 
двустранен обмен  на енергията , защото е доказано че с цикли заряд разряд киселинната батерия 
се  десулфатизира,  изравнява и възстановява капацитета си. С това устройство може да се извършва 
пълен капацитивен тест на всяка акумулаторна батерия. 

Досега основно говорим за оловно-киселинни батерии, но литий йонните напоследък са на 
мода. Зарядното е добре да бъде универсално, но литиевата батерия не се зарежда както киселинните 
и алкалните Необходимо е приставка за контрол и управление  на заряда на всеки от елементите на 
батерията така наречената BMS система. Не е толкова скъпа колкото задължителна за литиевите 
батерии.  Как действа: Когато зареждаме с общ ток цялата батерия BMS контролира напрежението на 
всеки от елементите и в момента в който първият от тях достигне зададената граница на напрежение се 
дава команда и токът да се намалява наполовина.  
Поради наличието на вътрешно съпротивление, напрежението на всеки елемент пада и заряда 
продължава до достигане отново зададената горна граница и така докато цялата батерия се зареди до 
100%.  

Опция в BMS  системите е възможноста за активно поелементно изравняване батерията. Тя 
става с еднакви клетки и сумарно по-голям капацитет, по-дълго живее и няма изненади в периода на 
експлоатация.  
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Да обобщим: 
 Основни изисквания при избор на съвременно зарядно устройство за тягова батерия са: 

- да бъде със стабилизирани параметри; 
- управляемо по ток с комбинирана зарядна характеристика; 
- с пулсиращ или реверсивен ток;  
- да отчита заредеността и температурата на акумулаторната батерии;  
- да позволяват частични междинни заряди по всяко време; 
- да коригира зарядната характеристика в зависимост от температурата на акумулаторната 

батерия;  
- да позволява неограничен по време подзаряд . 

А дали зарядното устройство ще е трансформаторно тиристорно или високочестотно решението е Ваше.  
Ако няма да го разнасяте насам-натам и да го давате на съседа, а да го завещаете на внуците си, нека 
бъде трансформаторно.  
Ако искате леко, малко, еко - високочестотно.  
 
Чудесно би било зарядното да притежава и следните опции, но те струват пари: 

- да бъде универсално да зарежда различни по напрежение капацитет вид и технология 
акумулаторни батерии  

- да осъществява активен разряд на акумулаторната батерия с цел тест и или рециклиране 
- да осъществява рекуперация на енергията от разряда в захранващата мрежа или в буферна 

акумулаторна батерия  
- да притежава интерфейс за работа в компютърна мрежа   
- да бъде с дистанционен GSM контрол и управление 
- да бъде съвместимо с BMS система за поелементен или поблочен контрол 
- да работи с алтернативни първични енергоизточници  
- да зарежда електромобили-това е друга тема по която се работи активно, но по нея друг път.  

 
 

Инж. Неделчо Деветаков      GSM +359 895514647  
e-mail: vc_convert@abv.bg  

 
 
 

 
 
 

37CAD/CAM/CAE

шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови 
серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-
же голямо влияние на предвидената печалба. 

Подобрено CAD взаимодействие 

Autodesk® Moldflow® Design Link осигурява директен 
импорт на детайли(*.ipt) и сглобки (*.iam) от Autodesk 
Inventor, както и на ACIS V4–V7 (*.sat) модели. Ако из-
ползвате Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Fusion 
за CAD моделиране, може да се възпозвате от възмож-
ността за този импорт, като просто инсталирате Autodesk 
Moldflow Design Link. 
Autodesk Moldflow Design Link е включен към всеки ли-
ценз на Autodesk Moldflow.

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-
рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични 
материалиот 435 производителии 185 термореактивни 
материали от 44 производители.
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Системи за технологично нагряване 
на ХЕРЦ - Иновация-Практическа 
ориентация-Достъпен сервиз
Началото си днешните системи от въздухонагреватели и 
духалки водят от 60-те години в Германия, с идеята на пред-
приемчив търговец на прахосмукачки да „впрегне” изходящия 
топъл въздух от работата на електромотора. С развитието на 
керамичните нагреватели с интегриран реотан и неизносва-
щите се компресори за надеждно въздухоподаване, вратата на 
индустрията се отваря за въздухонагревателите. В началото те 
са с прост метален корпус и държач за нагревателя със запо-
ени изводи за захранване, по-късно революционно навлизат 
компактните уреди с вграден компресор и грубо регулиране 
на температурата чрез степени на мощността или промяна 
на дебита. Електрическите системи с горещ въздух започват 
да изместват всички пламъчни и други източници, тъй като са 
значително по-безопасни, евтини и компактни. Първото важно 
усъвършенстване е конструирането на нагревател с щифтове, 
който лесно може да бъде подменен при изгаряне дори от 
ползвателя.
Днес въздухонагревателите и духалките са с електронно 
регулиране или управление, което не само дава възможност за 
точност на температурата, но и предоставя надеждна защита 
на нагревателя и уреда като цяло. Казано просто, при занижа-
ване дебита под минималния, нагревателят не изгаря. Темпера-
турата на корпуса се контролира постоянно и нагревателят се 
самоизключва при опасност от повреда. 

Фирма ХЕРЦ ГмбХ, която е с вече над 50-годишен опит в тази 
сфера, си е поставила задачата да изобретява и произвежда 
надеждни уреди, дюзи и други принадлежности за технологич-
но нагряване в индустрията и занаятчийството.  

Отличителни черти на продукцията й са: 
Иновация-Практическа ориентация-Достъпeн сервиз. 
Въздухонагревателите ХЕРЦ са конструирани на модулен 
принцип, т.е. чрез модифициране на базовите версии могат 
да бъдат реализирани множество приложения. Така напр.
към даден базов модел може да пъръчате: вграден термоеле-
мент, интегрирано PID регулиране, външен потенциометър за 
нагряването,  външно регулиране на нагряването посредством 
PWM-сигнал, бърза връзка за включване въздуха под налягане 
и мн. други. За някои от моделите се предлага защита на уреда 
и нагревателя чрез безпотенциален сменяем контакт.  ХЕРЦ е 
в състояние да Ви предложи чрез Plug and Рlay технологията 
една комплексна система, състояща се от: уред с горещ въздух 
с термоелемент (вграден или външен) и отдалечен регулатор 
без окабеляване. Комуникацията между уреда с горещ въздух 
и регулатора се осъществява посредством М12 индустриална 
щепселна система. Прецизното регулиране чрез термодат-
чик, било то чрез измерване на температурата на въздуха 
или безконтактно инфраред, са вече стандартно изискване 
в индустрията. При модификациите с дигитален регулатор, 
чрез непрекъснато сравняване на Зададена/Действителна 
температура се поддържа константна зададена температура 
с висока точност +/-1°С. Има възможност и за визуализация 
отчетите на отдалечен дисплей за въздухонагревателите, както 
и на вграден нтакъв при комбинираните духалки с горещ 
въздух. Регулирането комуникира безпроблемно с модерното 
управление посредством различни видове „процесни мрежи” 
(Profibus, CAN, Modbus ). Ползвателят очаква включване на уре-
дите към собствената му мрежа без много усилия и средства, 
поради което е важно да разполагаме със стандартен интер-
фейс, с разпознаваеми функции и протоколи без преобразу-
вател или адаптер. В отговор на това най-новите електроники 
във въздухонагревателите ХЕРЦ са с така наречения отворен 
интерфейс (Open Collector), така че ползвателят сам да може да 
анализира сигналите/данните от тях.Уредите се тестват съглас-
но европейските норми и отговарят на валидните предписания 
за безопасност. Безчетковите мотори позволяват най-натова-
рена индустриална експлоатация при непрекъснат режим на 
работа. Фиг.2 Духалките, осигуряващи притока на въздух са 
практически без разходи за поддръжка, частично снабдени със 
сменяем филтър от неръждаема стомана.

Възможностите нямат твърди граници и се разширяват 
непрекъснато според искванията на клиента. Областите на 
приложение трудно могат да бъдат изброени: тунели за тер-
мосвиване на опаковъчно фолио и капи за бутилки, процеси 
на сушене, подгряване, активиране при лепене, запалване 
на твърди горива, запояване, преоформяне на повърхно-
сти, стерилизиране, гланциране на хранителни изделия и Термосвиване с S36
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дражета и мн.др. Посредством множеството накрайници 
и адаптери въздушният поток може да бъде направляван, 
концентриран или разпределян.
Основното типово подразделяне е:
- Комбинирани въздухонагреватели с вградена духалка като 
COMPACT, ERON BL, RION BL. Уредът COMPACT не напразно носи 
това име. Вгражда се лесно, пести място и е ценово изгоден, 
което го прави много продаван във всичките му модифика-
ции. Освен обширния набор от принадлежности към него, 
Херц-България ООД предлага и изработка на нестандартни 
накрайници/дюзи и по чертежи и размери на клиента, каквито 
често се поръчват за термосвиване.

- Въздухонагреватели XS, S, M, L, XL с градация в размери, 
дължина на нагревателната тръба и мощност. Най-малките XS 
и S са с монтажна резба директно върху корпуса за стеснени 
зони на монтаж, моделите М са със специална предпазна 
изолация за повишени изисквания към въздушния дебит, L с 
дълъг тръбен адаптор за трудно достъпни места и XL при най-
високи изисквания към мощност и дебит на въздуха. Покриват 
мощности от 450W до 25000W!
- Тръбни въздухонагреватели РН, за интегриране в тръбни 
разводки, двустранно с фланци, за захранващ въздушен поток 
с температури до макс. 180°С. Като захранване с въздух може 
да се използва духалка средно налягане с просто ограничение 
на температурата.
- Високотемпературни въздухонагреватели за температура до 
900°С! Уредите се доставят винаги без електроника, но посред-
ством модификация S20 могат да бъдат снабдени с управление 
чрез силова верига с реле. Чрез издължената конструктивна 
форма са идеални при стеснени условия.
- Въздухонагреватели устойчиви на налягане за въздух под 
налягане до 10bar! Херметичният въздухонагревател е изклю-
чително пестелив откъм пространство за вграждане. Темпе-
ратурата се управлява електронно до 100%. Един или повече 
уреди, свързани към системата за въздух под налягане подават 
въздушна струя с висока скорост.
- Духалки високо налягане Тип HD и средно налягане Тип MD за 
включване към един или повече въздухонагревателя. С възмо-
жен монтаж на честотен преобразувател, абсолютно безмасле-
ни и с ниски експлоатационни разходи, поради липса на нужда 
от специално обслужване. 

Комбинацията между типа и броя въздухонагреватели за-
хранвани от една духалка, както и изборът на самата духалка 
зависят от дебита и температурата, която търсим на изхода 
на системата. От значение са специфичното топлопоглъщане 
и масата на нагреваемите детайли, скоростта на движение на 
обектите при поточна линия, точното насочване или раз-
пределение на въздушната струя и още много неочаквани 
понякога фактори на околната среда. На Ваше разположение 
за консултация и нестандартни решения са специалистите от 
Австрийския офис на ХЕРЦ ГмбХ в Тирол, където се произвеж-
дат всички въздухонагреватели и колегите им от Херц-Бълга-
рия ООД, които с готовност ще Ви посетят на място за оглед , 
монтаж и поддръжка.
www.herz-bulgaria.bg

Производство на хладилници в Либхер

Термосвиване с Compact

Сушене на кенове
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Инструменти с високо IQ 
оптимизират металообработването 
в един дигитален свят 
Дигитализацията на производството - ключов елемент 
на Индустрия 4.0 - предефинира производствените 
методи и металообработващата индустрия, въпреки 
характерния й  традиционализъм. Металообработващи-
те предприятия са започнали да се адаптират към тази 
нова среда чрез изграждане или преструктуриране на 
системи за създаване на по-ефективни процеси.
Новите изисквания засегнаха и повлияха на почти 
всеки елемент от технологичния процес: от планиране 
и комуникация до машини и дори режещи инструмен-
ти, които са може би най-консервативният елемент в 
производствената система. Производителите на режещи 
инструменти трябва да реагират по подходящ начин и 
да осигурят продукти в съответствие с тези нови изиск-
вания.
Дигитализацията в областта на режещия инструмент 
има две нововъзникващи тенденции. Първата тенден-
ция е да се даде възможност на режещия инструмент 
да комуникира с модерни машини и кибер-физически 
системи за производство, за да се генерира информа-
ция за износването на инструмента, предвиждане за 
трайността на инструмента, общото време на работа на 
инструмента участващ в рязането и т.н.
Втората тенденция се отнася до информация за инстру-
мента, която трябва да бъде предоставена от произ-
водителя на режещия инструмент. Очаква се произ-
водителите да предоставят данни за своите продукти, 
а каталозите и ръководствата отдавна са неразделна 
част от самия продукт. Предизвикателството сега е да 
се включи цифровата информация като необходим 
съществен елемент на режещия инструмент, което 
гарантира прилагането на инструментите в различни 
етапи на производствения процес, като се започне от 
виртуалното производство.
Добра илюстрация е стандартът ISO 13399, който опре-
деля компютърното представяне и обмен на информа-
ционни данни за режещите инструменти и техните дър-
жачи - първа стъпка за превръщане на платформата за 
цифрови данни на инструмента в независима. Само ин-
струментите, цифрово специфицирани в съответствие с 
този стандарт, ще се използват от интелигентните нови 
фабрики, което превръща изчерпателните дигитални 
източници на данни във важна цел за производителите 
на режещи инструменти; това интегриране на данни ще 
представлява неразделна част от режещия инструмент.
Производителите на режещи инструменти не само ще 
подобрят собственото си производство чрез внед-
ряване на модерни технологии, но ще представляват 

съществена връзка в индустриалната информационна 
верига, предоставяща данни за интелигентни фабрики и 
инженерни компании.
ISCAR признава централното значение на разработване-
то и приемането на цифровизирани решения за мета-
лообработващите операции. MATRIX - автоматизирана 
вендинг система за инструменти, която е неразделен 
елемент на ниво склад на една интелигентна фабри-
ка, опции за асемблиране на инструменти в 3D и 2D 
формати в E-CAT, електроненния каталог на ISCAR - това 
са няколко примера на продукти, предназначени да 
унифицират данните и виртуалните светове на интели-
гентното производство.  

Виртуално асемблиране 
В допълнение към съществуващата опция за асембли-
ране на фрезови инструменти, E-CAT обогати своите 
инструменти за виртуално производство, като въведе 
нова опция за сглобяване, която се отнася до пробивни 
инструменти и метчици. Тази нова функция позволява 
създаването на визуализация на резбонарязващ или 
пробивен инструмент на базата на стандарта ISO 13399 
(фиг. 1). Сглобките са достъпни както в 3D, така и в 2D 
файлове, които могат да бъдат изтеглени от E-CAT на уе-
бсайта на ISCAR и включени директно в CAM системата 
на потребителя. В резултат на това могат да се извърш-

Фиг. 1
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ват различни симулации на операции на рязане, про-
верка за сблъсък, намиране на оптимална конфигурация 
на инструмента и т.н. Симулациите предотвратяват или 
значително намаляват възможните грешки в производ-
ството и помагат да се спести време и да се намалят 
разходите при планирането на процеса.

Умно сканиране 
Данните за размерите на инструментите на ISCAR, 
пластините, подходящите държачи за инструменти и 
препоръчителните режими на рязане са достъпни чрез 
мобилното приложение ISCAR 4.0Pro, разработено за 
максимално използване на инструментите. ISCAR 4.0Pro 
е интелигентен 2D матричен скенер за баркод (фиг. 2), 
който действа като дигитален вход към съвременните 
ресурси на инструментариума на компанията, така че 
клиентите да могат да вземат по-добри решения относ-
но избора на инструменти и реализацията им в произ-
водството. Приложението осигурява бърз достъп до 
техническите данни за всеки продукт на ISCAR. Инфор-
мацията съответства на стандарта ISO 13399 и на асемб-
лирането на инструмента, условията на рязане, сплавта 
на инструмента, теглото, ръководствата за употреба и 
други елементи. Данните са достъпни чрез сканиране 
на баркода, който е изобразен върху инструментите на 
ISCAR и техните опаковки.

 Свят на информация
Наскоро ISCAR стартира ISCAR WORLD - разширено при-
ложение, което обхваща всички ISCAR онлайн приложе-
ния, интерфейси и продуктови каталози в едно прос-
транство (фиг. 3). Приложението дава незабавен достъп 
до E-CAT, ISCAR 4.0Pro, електронна търговия (онлайн сис-
тема за поръчка на инструменти), медиен канал, ISCAR 
Tool Advisor - експертна система за избор на инстру-
менти, технически данни, изчисления на параметри на 
рязане, често задавани въпроси и още, което позволява 
на потребителите да преглеждат, сравняват, проверяват 

и подбират инструменталните решения, които са под-
ходящи за техните нужди. Приложението непрекъснато 
актуализира и разширява своята база данни от знания 
чрез събиране на нови такива, отваряйки виртуален 
вход към цял свят на актуализирана информация.
Интелигентното производство в ерата на Индустрия 4.0 
включва комбинация от реални и виртуални светове, 
базирани на мрежови технологии, за всяка връзка на 
производствената верига, включително режещи инстру-
менти. Усъвършенстваните производствени системи 
изискват режещите инструменти да „притежават“ богат 
инвентар от подходящи данни - висок коефициент на 
интелигентност - като необходимо условие за включва-
не на инструмента в техните интелигентни процеси на 
обработка.

Фиг. 2

Фиг. 3
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Чисти детайли – основен 
показател за качество и 
конкурентоспособност
Техническата чистота при производството на компоненти 
е основен показател за качество. Изискванията нарастват, 
не е достатъчно детайлите да бъдат просто чисти - те 
трябва да са „технически чисти“. Без остатъци от масла, 
охлаждащи течности, стружки, частици, корозия, прах, 
отпечатъци от пръсти. В някои индустрии (медицинска 
техника, авиация, оптика) детайлите дори трябва да 
бъдат свободни от частици и стерилни. 

В своята същност, процесът по индустриално почистване 
и измиване на детайли има за цел да осигури отлични 
предпоставки за качеството на последващата обработка 
– заваряване, монтаж, лепене, галванизиране или 
лакиране.

Tech Industry Bulgaria е официален представител 
на ECOCLEAN – водещият глобален производител на 
машини и технологии за почистване на части. Ние 
предлагаме решения, ориентирани към спецификата 
на Вашите детайли. Насипни компоненти, прецизни и 
чувствителни детайли, големи отливки от чугун, стомана, 
бронз, части от пластмаса, стъкло или керамика - ние 
ще предложим инсталация за почистване, с която да 
постигате икономични, надеждни и постоянни резултати 
по всяко време. 

Когато се прави инвестиция в нова почистваща система, 
обикновено се изхожда от изискванията за краен 
резултат към момента. Но е добре да се предвиди 
и бъдещото развитие, евентуалните промени в 
изискванията на крайните клиенти, както и спектърът от 
детайли. Инсталацията, която ще бъде поръчана, трябва 
да позволява надграждане и промени.

Избор на почистващ метод

Правилното комбиниране на различни методи за 
почистване и сушене е първата стъпка към достигането 
на стандарта за чистота и производителност във Вашия 
конкретен отрасъл. Ръководният принцип при избор 
на най-подходящия почистващ метод е:  „сходното 
чисти сходно“. Неполярни замърсители- като мазнини, 
масла, греси и др., се почистват най-ефективно с 
помощта на неполярни чистители – като хлорирани 
въглеводороди или нехалогенирани разтворители. 

Полярни замърсители от друга страна - като соли и 
емулсии, се почистват най-добре с препарати на водна 
основа. При смесени замърсявания – мазнини и емулсии, 
еднокомпонентни разтворители на въглеводородна 
основа са особено подходящо и икономично решение. За 
да се уверим в ефективността на почистващия метод, ние 
ще проведем предварителни тестове и ще Ви покажем 
различните резултати при всеки от тях. 

Почистване на водна основа

Измиването на части с препарати на водна основа играе 
основна роля при междинното или финално почистване. 
Воднобазираните препарати могат да бъдат алкални, 
неутрални или киселинни. Този тип препарати са за 
предпочитане, когато се почистват големи количества 
детайли или е необходимо фино или свръхпрецизно 
почистване. 

Алкалните почистващи препарати имат pH- 
стойност >9. Те най-често се използват за почистване 
в металообработката. Премахват не само органични 
замърсявания, като масла, мазнини и восък, но също 
и неорганични остатъци – стружки и прах. Силно 
алкалните препарати са по-ефективни при отстраняване 
на замърсявания от органичен произход. 

Стойността на pH на киселинните препарати е <6. Те 
разтварят ефективно замърсявания от неорганичен 
произход – стружки, пигменти, прах. Същевременно 
премахват оксиди от повърхността – лека корозия, 
ръжда, варовик. 

Неутралните почистващи препарати често имат pH- 
стойност между 6 и 9. Те се използват при измиване на 
повърхности от стомана, чугун, леки и цветни метали, 
керамика, стъкло и пластмаса. Неутралните чистители 
обикновено не са ефективни и не са подходящи за 
приложения, в които има специфични проблеми с 
чистотата на детайлите. За усилване на тяхното действие 
се препоръчва включване на механичен метод в 
системата – например впръскане под високо налягане 
или ултразвук.

Със своя модел EcoCwave производителят ECOCLEAN 
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предлага иновативна инсталация за почистване на 
части с препарати на водна основа, която гарантира 
ефикасност за целите на грубото и финото почистване. 
Оборудването в миещата инсталация допринася за 
отлично качество на почистване, сигурност нa процеса, 
висока производителност и ниска консумация на 
енергия. Инсталацията EcoCwave е оборудвана с два 
или три миещи резервоара- според изискванията 

на клиента, като също така позволява напасване 
на процеса на филтриране според изискванията за 
чистота. Благодарение на оптималното разположение 
на въртящата се рамка в миещата камера всички 
прилагани методи на почистване могат да достигнат до 
детайлите – с почистващ препарат, с изплакващ разтвор, 
със струя под налягане и с ултразвук. Освен това няма 
риск от задържане на замърсявания. Мощните помпи 
и широките тръбни връзки в миещата инсталация 
ускоряват пълненето и източването, като това намалява 
значително времената на престой и изчакване. По този 
начин производителността се увеличава, а разходите 
за единица продукция в процеса на почистване 
намаляват. В допълнение към високата надеждност и 
производителност, конструкторският екип в ECOCLEAN 
обръща специално внимание на минимизиране на 
пространствените изисквания, както и на впечатляващия 
дизайн от прозрачно защитно стъкло.

Почистване на основата на разтворители и солвенти

Почистване с хлорирани въглеводороди и 
модифицирани алкохоли

Един от класическите методи при почистване на части е 
с помощта на хлорирани въглеводороди. Тези чистители 
дават много успешни резултати благодарение на 
следните характеристики:

• Отлично обезмасляване

• Ниско повърхностно налягане

• Бързо и лесно изсушаване на частите

Хлорираните въглеводороди носят значителни рискове 
за здравето и околната среда, ако не се прилагат в 
затворени почистващи системи. Тяхната употреба се 
регулира в европейските наредби, съгласно които 
почистването се случва само в затворена инсталация, 
която позволява отваряне едва след като концентрацията 
на разтворителя е под 1 mg на кубичен сантиметър 
въздух. 

Ако използването на хлорирани въглеводороди е 
предпочитаният от Вас метод, ECOCLEAN предлага 
ефективна технология за напълно безопасна 
експлоатация, която има следните предимства:

• Ниски оперативни разходи

• Ниска консумация на солвент и стабилизатор

• Без прекъсване на машината

Затворения тип система на ECOCLEAN гарантира, че 
работещият персонал няма никакъв контакт с химията 
в инсталацията, а същевременно резултатите от 
почистването са стабилни и с еднакво качество, при 
икономична употреба на препарат. Инсталациите, 
работещи с разтворители, се експлоатират под пълен 
вакуум, което гарантира сигурна и безопасна среда за 
употребата на иначе възпламенимите разтворители. 

Миещата инсталация EcoCwave на производителя ECOCLEAN  не само 
отговаря на всички изисквания за сигурност, но и осигурява по-добро 
качество и ефективност в процеса на почистване.

EcoCcore на производителя ECOCLEAN е проектирана да работи с 
нехалогенирани въглеводороди и модифицирани алкохоли. Отличава 
се с лесната експлоатация, компактност и впечатляващ прозрачен 
дизайн.
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Тъй като регенерирането на разтворителя е най-
енергопоглъщащият процес, инсталациите имат функция 
за усвояване на топлината, получена по време на 
дестилацията. Именно тази топлина се използва и за 
загряване на разтворителя при миене, което намалява 
консумацията на енергия.

Нехалогенирани разтворители или разтворители на 
въглеводородна основа

Разтворителите на въглеводородна основа са най-
добрата алтернатива при почистване на силно 
омаслени и омазнени детайли. Те не само са екологично 
съвместими, но и имат много ниски разходи за 
експолатация в индустриални почистващи инсталации. 

В някои случаи разтворителите на въглеводородна 
основа са възпламеними. Употребата на тези продукти в 
индустриални инсталации за почистване е възможнa при 
точка на възпламеняване над 55°C. Като допълнителна 
мярка за сигурност разтворителят се използва под пълен 
вакуум и при температура с 15 °C по-ниска от точката на 
възпламеняване. 

ECOCLEAN инсталациите за почистване с разтворители 
на въглеводородна основа са изключително надеждни 
и се използват при силни замърсявания, за фино и 
прецизно почистване. Инсталациите са с една камера, 
в която се случват няколко процеса – почистване, 
изплакване, обезмасляване с пара и вакуумно сушене. 

С модела EcoCcore производителят ECOCLEAN 
поставя нови стандарти при почистването на 
детайли с разтворители. EcoCcore се характеризира с 
многокомпонентно стандарно оборудване, два миещи 
резервоара, функция за възстановяване на топлината, 
пълнопоточна и байпасна филтрация. Лесно може да 

Най-добрият начин да се избере подходящото почистващо средство 
е чрез направата на проби и тестово измиване на детайли. Това 
може да се осъществи е тест-центровете на ECOCLEAN, където на 
разположение на посетителите има както инсталации работещи с 
разтворители, така и почистващи системи на водна основа. 

се направи и преход от употребата на нехалогенирани 
въглеводороди към модифицирани алкохоли или 
обратно. Експлоатацията е под пълен вакуум. В 
комбинация с подходящ разтворител, в инсталацията 
могат да бъдат почиствани дори масла, съдържащи хлор.

Инсталации за почистване на детайли ECOCLEAN – 
технологии, които вдъхновяват

За кого за подходящи:

• За производители на серийни компоненти,  които 
работят за износ

• За доставчици, които трябва да докажат постоянно 
качество на всяка партида

• За производства със среден и висок капацитет на 
работа 

• За производители, които изпълняват високи стандарти 
на безопасност на работното място 

• За отговорни към околната среда компании

Какви са приложенията:

• За предварително и междинно почистване, преди 
нанасяне на покрития или монтаж

• За консервиране на детайли

• За грубо и фино почистване

• За почистване с ултразвук

• За инжекционно измиване

Защо Тех Индустри и ECOCLEAN?

• Тех Индустри България ЕООД също произвежда 
и изнася компоненти. Ние познаваме проблемите, 
реалността в България и очакванията на крайните 
клиенти. 

• Нашият екип е работил в сферата на почистване на 
части повече от 7 години – както в България, така и в 
Германия.

• Ние не само ще намерим правилната машина за Вашето 
производство, но и ще Ви предложим  препарати, 
резервни части, сервиз и обучение.

• Напълно безплатно ще проведем консултации с Вас, 
както и тестово измиване на една партида детайли, за да 
видите резултата преди да купите машина. 

• Наш партньор е ECOCLEAN -  най-доброто световно 
know-how и добри практики са на Ваше разположение.

• Тех Индустри България ЕООД е сертифицирана по ISO 
9001:2015 за внос и доставка на оборудване и химикали 
за индустрията, както и проектиране, производство, 
износ, сервиз, гаранционно и извънгаранционно 
обслужване на оборудване за индустрията
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SIEMENS Mentor FloEFD 
Достъпно, леко за работа, мощно решение 
за компютърна симулация на флуидно – 
температурни въздействия

FloEFD е пълно функционално 3D изчислително решение 
на SIEMENS за анализ на флуидната динамика, вградено в 
основни MCAD системи като PTC Creo, CATIA V5, Siemens NX, 
Solid Edge и SolidWorks, интегрирация с Autodesk Inventor.
  
Mentor FloEFD е интегрирано CFD решение, което предлага 
симулация и анализ на термичен и флуиден поток като са-
мостоятелно решение, или директно вътре в NX, Solid Edge, 
DS Catia, SolidWorks и PTC Creo, Асоциативността между 
промените в геометрията и симулация на флуидните потоци 
и температурните въздействия позволява да се извършват 
бързо множество алтернативни изследвания на въздейст-
вието при промени в дизайна. FloEFD използва топологич-
ната информация, предоставена от 3D CAD системата за 
ефективно омрежване и решаване, което дава възможност 
за по-точни резултати със значително по-малка стъпка на 
мрежата, отколкото в конкурентните продукти. В резултат 
на това, FloEFD е много по-бърз от гледна точка на времето 

за подготовка на мрежата и изчисляване на решението, в 
сравнение с най-близките конкурентни продукти. 

FloEFD изпълнява симулация и анализ на:
• Топлинна проводимост в течна, твърда и пореста среда с /
без свързване на топлинен пренос и/или контактна топлин-
на устойчивост между твърди тела.
• Свръхзвукови газови потоци, свръхзвукови въздушни пото-
ци с равновесна дисоциация и ефекти на йонизация.
• Радиационен топлообмен между непрозрачни твърди 
вещества, абсорбция в полупрозрачни твърди вещества и 
пречупване в полу- и прозрачни твърди вещества.
• Топлинни източници (или повърхностни), напр. благодаре-
ние на джаулово отоплението, Ефект на Пелтие и др.
• Различни видове топлинна и електрическа проводимост в 
твърдо състояние изотропно, еднопосочно, двуосно /осеси-
метрични и ортотропни.
• Равновесен обем на кондензация на вода от пара и влия-
нието му върху флуидния поток и топлопредаването.
• Еволюция на водния филм (повърхностна кондензация /
изпаряване, топене/ замръзване, филмово движение).
• Джаулово нагряване от електрически ток директно в про-
водящи твърди вещества.
• Флуидни течения с гранични слоеве, вкл. ефекти от грапа-
вост на стените.
• Поток в модели с подвижни/въртящи се повърхности и/или 
части.
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• Сгъстими газове и некомпресируеми течности.

• Относителна влажност в газове и смеси от газове.

• Многообразни течности и многокомпонентни твърди 
вещества.

• Течности и пренос на топлина в пореста среда.

• Текущи потоци в постоянна и зависима от времето течност.

• Кавитация във вода и други течности.

Възможности на FloEFD
• Симулация на свободна, принудена и смесена конвекция.

• Симулация на горене на газови смеси.

• Двуфазни (течност + частици) течения.

• Ламинарни и турбулентни флуидни потоци.

• Потоци от не-нютонови течности.

• Външни и вътрешни потоци.

• Реални газове с фазова смяна.

• Потоци от свиваеми течности.

• FEA итерфейси, включително към Mechanica, Patran, MpCCI 
и структурен анализ в SolidWorks.

Допълващи модули:
• Модул за охлаждане на електроника: Освен разширени 
бази данни на вентилаторни криви и корпусни материали 
или 2-резистор компоненти, специализирани функции и PCB 
модел за джаулово отопление от текущ поток.
• LED модул: LED модулът е идеалният модул за осветител-
ната индустрия и особено за светодиодите, тя включва нов 
уникален LED модел, който осигурява връзката температура 
- горещ лумен.
• Разширен свръхзвуков модул: осигурява възможности за 
разглеждане хиперзвуков поток до 30 Mach и горене.
• Модул HVAC: Специални възможности за симулация за 
комфорт и безопасност в затворени помещения като сгради 
и транспортни средства.
• EDA Bridge: Импортирайте данни от софтуера на EDA, като 
например Mentor Expedition, Cadence, Zuken и Altium.
FloEFD позволява на потребителите да преместят CFD симу-
лацията в началото на процеса на проектиране, където то 
може да помогне на инженерите да проучат тенденциите и 
да отхвърлят по-малко желаните варианти за дизайна. Бързо 
за учене и лесно за използване, FloEFD елиминира сложнос-
тта на работния процес редуцира оперативните разходи, 
присъщи на CFD софтуера от старата школа. 
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JUNGHEINRICH  
електро-високоповдигачи (стакери) с 
възможност за едновременен транспорт 
на две европалета едно над друго  - 
double-deck transports

Предлаганите от Jungheinrich стакери с възможност за 
едновременен транспорт на две европалета едно над друго 
увеличават товарооборота и с това ефективността на скла-
довото стопанство осезаемо. 
„Двуетажният транспорт“ се осъществява посредством 
двойно вилично устройство или допълнителнa функция за 
повдигане на шасито.
Електро-високоповдигачите, разполагащи с двойно вилично 
устройство са моделите Jungheinrich EJD, ERD и ESD.
Ръчноводимите Jungheinrich EJD 118 / 120 са подходящи за 
къси разстояния с товароподемност от 1800 и 2000 кг или 
максимум две по 1000 кг при едновременен транспорт на 
две европалета едно над друго. 

Jungheinrich ERD 120 / 220 са с работна платформа за во-
дача и особено подходящи за къси до средни разстояния. 
Товароподемността на повдигачите е максимум 2000 кг при 
височина на повдигане от 1500 до 2905 мм.
Подходящите за средни и дълги разстояния Jungheinrich ESD 
120 / 220 са със странично позициониране на водача, като 
ESD 120 е със сгъваема седалка и възможност за изправено 
управление. Товароподемността на повдигачите е максимум 
2000 кг при височина на повдигане от 1660 до 1960 мм.
Стакерите с допълнителнa функция за повдигане на шасито, 
която увеличава клирънса и позволява движение по наклон, 
рампа или неравности, както и опционално едновременен-
ния транспорт на две европалета едно над друго, са модели-
те Jungheinrich EJC и ERC. 
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Jungheinrich EJC 112z / 212z / 214z / 216z / 220z са ръчноводи-
ми електро-високоповдигачи подходящи за къси разтояния, 
с товароподемност между 1200 до 2000 кг и височина на 
повдигане от 2500 до 6000 мм.
Jungheinrich ERC 212z / 214z / 216z / 220z са повдигачи с 
прибираща се работна платформа за водача и възможност 
за ръчно управление, което ги прави подходящи за къси и 
средни разстояния. Тяхната товароподемност е между 1200 
до 2000 кг, а височината на повдигане от 2500 до 6000 мм.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, представи-
тел на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.
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