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Ì‡Í‡ÚÍÓ
TLL Media Ì‡ Ú‡È‚‡ÌÒÍÓÚÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË
От 7 до 11 ноември т. г. се проведе второто издание на международното изложение за металообработващи машини (TMTS) в град Тайчунг,
Тайван. Негов организатор бе Асоциацията на тайванските производители на металообработващи машини (TMBA). На събитието присъстваха официални гости, представители на държавната власт и бизнеса. За
да отразят събитието бяха поканени журналисти от цял свят – Сингапур, Тайланд, Индонезия, Китай, Русия, Германия, Белгия и т. н. Единствената медия от региона на Югоизточна Европа, поканена да вземе участие на изложението, бе TLL Media.
Изложбата бе разположена в 3 зали с обща площ от 36 200 кв. м, с над
2400 щанда, представящи различни видове висококачествени инструменти за прецизна обработка, компоненти, аксесоари и средства за автоматизация на производствените процеси. Броят на посетителите в рамките на изложението достигна 60 000 души. "Тазгодишното второ издание
отчете ръст от 30% в броя на изложителите, сравнено с първото изложение", съобщиха организаторите на събитието. "Тайван се нарежда на
шесто място в производството на металообработващи машина в света. Произведеното в сектора за 2011 г. се оценява на 5,26 млрд. щатски
долара, което представлява ръст от 35% на годишна база", допълниха те.

»ÌÚÂÚÂı œÓÂÍÚ ˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Û Ì‡Ò United Electric Controls
Отскоро фирма Интертех Проект е официален представител за
страната на американската компания United Electric Controls, съобщи Б.
Томов, управител на Интертех Проект. "С новото партньорство компанията ни разшири предлаганата гама изделия с датчици и трансмитери за налягане, пресостати, температурни сензори и други измервателни уреди, подходящи за експлозивни среди. United Electric Controls е производител с близо осемдесетгодишен опит, в чието портфолио са включени и продукти с марките Applied Sensor Technologies (AST) и Precision
Sensors. AST е фокусирана върху производството на термодвойки, RTD,
термистори и други видове температурни сензори за индустриалния
сектор. Компанията Precision Sensors, присъединена към United Electric
Controls през 1989 г., е производител на пресостати, термостати и
други сензори със специфично предназначение", заяви г-н Томов.
„Надяваме се с висококачествените изделия на United Electric Controls
да удовлетворим още по-комплексно изискванията на клиентите ни в
сферата на нефтената и газовата промишленост, енергетиката, водоснабдяването и пречистването на води, химическата промишленост и
др.“, допълни Б. Томов. Фирма Интертех Проект е позната на нашия
пазар като доставчик и интегратор на продукти и цялостни решения за
измерване, контрол и процесна автоматизация в областта на производството и логистиката.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
U-blox ÔË‰Ó·Ë ÙËÌÎ‡Ì‰ÒÍËˇ GNSS ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Fastrax
Производителят на безжични електронни модули и системи за позициониране u-blox придоби финландската компания Fastrax Oy, специализирана в разработката на GNSS модули и антени. Така портфолиото на ublox се увеличава със софтуерни GNSS решения, използвани в потребителски и промишлени приложения, както и усъвършенствани GNSS модули с вградена антена. „През своята 12-годишна история Fastrax се
превърна в успешен играч на световния пазар на системи за позициониране. Техните модули използват най-доброто от четирите водещи
доставчици на GNSS чипове и са отлично допълнение към нашето портфолио“, коментира Томас Зайлер, главен изпълнителен директор на ublox.
Сделката за придобиването включва 100% от дяловете на Fastrax Oy
на цена от 13 млн. евро.

Sano epc ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡ Intra Lighting Ë
Schneider Electric
От 6 до 8 ноември т. г. фирма Sano epc проведе семинари, посветени
на решенията за осветление на Intra Lighting и Schneider Electric. Събитията се състояха в Бургас, Варна и София в присъствието на инвеститори,
архитекти и електропроектанти. Лектори бяха Младенка Кирова, регионален мениджър на Intra Lighting, и Радослава Радева, търговски представител в направление Life Space Business на Schneider Electric.
Представени бяха осветителните тела за интериорно и екстериорно приложение на словенската компания Intra Lighting. Акцент в презентацията на г-жа Кирова бе и софтуерът за проектиране Конструктор, в чиято функционалност са включени инструменти за проектиране на непрекъснати светещи линии и софтуерен продукт Kалкулатор,
който съпоставя различни продукти за една и съща апликация и изчислява колко време е необходимо, за да се изплати първоначалната инвестиция. Във възможностите на платформата е и осигуряването на
информация за количеството вредни CO2 емисии при различните продукти, консумираната електроенергия, както и инвестициите, необходими за поддръжка на осветителните тела. От портфолиото на
Schneider Electric бяха представени богатата гама решения за управление на осветлението.

“ÂÎÂÚÂÍ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘Ë ÒËÒÚÂÏË BAKS
На 13 ноември т. г. в Учебния център на Телетек в гр. София полският
производител на кабеловодещи системи BAKS, съвместно с дистрибутора си за България фирма Телетек, проведе презентация-обучение на
тема "Качествени решения за кабеловодещи системи, производство на
BAKS-Полша". Присъстваха столични електропроектанти и представители на инсталаторски, инженерингови и строителни фирми.
Управителят на Телетек г-н Петър Полилеев приветства гостите на
събитието с добре дошли и сподели, че фирма Телетек, водена от желанието си за все по-комплексно задоволяване нуждите на своите партньори, се е доверила на професионализма на младия полски производител
в областта на кабеловодещите системи и съвместно ще налагат продуктите на българския пазар. В своето представяне водещият на обучението Адам Валицки, регионален мениджър на BAKS за България, запозна
аудиторията с възможностите на компанията - производител на перфорирани кабелни скари, притежаваща всички необходими сертификати и
представителства във всички европейски страни. „Продуктите на BAKS
обхващат всички размери в областта на перфорираните кабелни скари
и кабелни стълби, плюс широка гама от аксесоари. За улеснение на проектантите предлагаме и CAD програма, която позволява проектиране
на трасето, проверка за правилността на избора на елементи и получаване на финална спецификация“, заяви лекторът.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Microchip ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ 3D ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÊÂÒÚÓ‚Â
На изложението electronica 2012 Microchip Technology представи новата си патентована технология GestIC, която позволява използването на
3D жестов безконтактeн потребителски интерфейс за широк кръг от
крайни продукти. „MGC3130 e първият в света контролер за жестов
интерфейс на базата на електрическо поле. Той предлага възможности
за проследяване движението на ръката с ниска консумация на енергия,
висока точност, бързина и стабилност“, заявиха производителите. При
консумация едва 150 микровата в активно състояние MGC3130 позволява реализирането на разпознаване на 3D жестове дори и в евтини продукти с батерийно захранване.
Технологията GestIC постига изключително висока степена на точност на разпознаване чрез вградената библиотека Colibri Suite, която
съдържа интиутивни и естествени човешки жестове. Colibri Suite комбинира стохастичния модел на Марков с вектори за x/y/z позициониране
и предоставя на проектантите надежден набор от разпознаваеми 3D
жестове с ръце и пръсти.

‘ËÎÍ‡· ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ PV
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Направление ВЕИ в българскатата инженерингова компания Филкаб
представи нова услуга за дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и аварийна поддръжка на фотоволтаични електроинсталации. Тя има за цел да сведе до минимум непланираните прекъсвания и да осигури по-висока производителност.
„Противно на общоприетото схващане фотоволтаичните електроцентрали са съоръжения, които изискват поддръжка – те се нуждаят от
постоянен мониторинг, профилактична и периодична, а понякога и аварийна поддръжка. Извършването на редовен анализ на реализираното
производство спрямо актуалните метеорологични данни за територията на обекта позволяват навременното откриване на проблеми в системата. Редовната профилактика на съоръженията осигурява дълъг
експлоатационен живот на компонентите и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването“, казват от компанията.
Освен дистанционен мониторинг и известяване, услугата на Филкаб
включва поддръжка на соларни инвертори и инверторни станции, поддръжка, почистване и термография на PV модули, поддръжка и профилактика на апаратура и електрооборудване средно и ниско напрежение,
както и поддръжка на терена и тревни площи.

DTS ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÏÓ·ËÎÌ‡ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡Ë˜Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ì‡ SOCOMEC
Фирма DTS представи фотоволтаична станция за 1 MWp на SOCOMEC
в контейнерно изпълнение, съобщиха от компанията. „Тази напълно автономна фотоволтаична електростанция може да бъде разглеждана и като
един от модулите на значително по-мощна инсталация, достигаща до
десетки MWp. Контейнерът е оборудван с десет соларни инвертора с
мощност по 100 kWp всеки, трансформатор НН, комутационно оборудване, система за климатизация и система за локален и дистанционен контрол, базирана на специализирания софтуер VERTELIS Vision“, заявиха от DTS.
„Подобно техническо решение е уникално предвид пълната му автономност и модулност при постигане на желаните електрически мощности. В случая не са необходими допълнителни инвестиции за сградно
строителство, като се избягват и свързаните с него формалности
поради мобилността на контейнера. Станцията, заедно с гамата соларни инвертори на SOCOMEC в диапазона от 3 kWp до 200 kWp, както и
всички специализирани PV елементи за превключване, контрол и защита,
ще бъдат достъпни на българския пазар в началото на 2013 г., когато
влизат в сила изключителните права на DTS за дистрибуция на соларните продукти на SOCOMEC“, допълниха от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒ‡ÌÙÓÒc ÔÓ‚Â‰Â ÒÂÏËÌ‡ ‚ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ ¡Û„‡Ò
В началото на месец ноември т. г. направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфосс проведе семинар в Топлофикация Бургас,
съобщиха от дружеството. На семинара присъстваха служители на Топлофикация Бургас, проектанти от КИИП Бургас и представители на
различни фирми, които работят в областта на проектирането и инсталирането на отоплителни системи.
Семинарните теми включваха няколко групи продукти на Данфосс с
иновативен характер и приложение в областта на топлофикационната
автоматика и ОВиК системите. Георги Георгиев, инженер по продажбите в Данфосс, представи контролерите на Данфосс ECL 210 и 310 с
техните подобрени функционални възможности, настройки, комуникации и възможности за дистанционен контрол, както и ултразвуковите
енергоизмервателни уреди Sonometer 1100 и 2100, техния принцип на
действие, предимства и комуникационни възможности.
Сред лекторите на семинара бе и инж. Тодор Лангочев, мениджър
стратегическо развитие на апартаментните абонатни станции в Данфосс. Той представи на аудиторията децентрализираните отоплителни системи на Данфосс, като направи сравнение с традиционните отоплителни инсталации. Акцентирано бе върху новостите, както и върху
предимствата на апартаментните абонатни станции, като беше разгледан по-специално ефектът в работата на инсталаторите, проектантите и инвеститорите в тази област.

Rutronik Ë Panasonic Industrial ÒÍÎ˛˜Ëı‡ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó
Rutronik Elektronische Bauelemente и Panasonic Industrial Devices Sales
‚ ≈‚ÓÔ‡
Europe (PIDSEU) разшириха съществуващото си франчайз споразумение.
Rutronik вече ще дистрибутира пасивните и електромеханични компоненти на японския производител в цяла Европа. До този момент франчайз споразумението се отнасяше само за Централна Европа. „Разчитаме на техническата експертиза на Rutronik, която позволява на компанията да постига ръст над средния“, заяви Крисиан Бейл, мениджър продажби в Panasonic.
Rutronik дистрибутира всички пасивни и електромеханични компоненти на PIDSEU (превключватели, потенциометри, енкодери), предназначени основно за автомобилостроенето, промишлеността, домакинските уреди, осветлението, медицинската електроника и сектора на
алтернативните енергийни източници. Флагманските технологии
включват електролитни кондензатори, шунтови резистори и батерии.

“≈÷ Ã‡Ëˆ‡ »ÁÚÓÍ 2 ˘Â ËÁ„‡‰Ë ‰‚‡ ÌÓ‚Ë ·ÎÓÍ‡
Българският енергиен холдинг и ръководството на ТЕЦ Марица изток
2 имат инвестиционно намерение за изграждане на два блока – 9 и 10,
на определената вече за целта площадка в централата, съобщи Пенчо
Пенев, директор Ремонти в ТЕЦ 2. „В момента се търси стратегически
инвеститор за проекта и се проучват възможностите на Мини Марицаизток за захранване на бъдещите 9 и 10 с въглища. Всеки от новите
блокове ще бъде с повишена мощност от 280 MW. Със същото паропроизводство на нови котли от 670 т ще можем да постигнем 280 MW
мощност на всеки блок“, поясни г-н Пенев.
Той допълни, че вече има подписан договор с японската компания Тошиба за реконструкция на блокове 5 и 7 в централата от комплекса.
„Тези проекти ще бъдат реализирани с ремонтния персонал на държавното дружество и японски консултанти. С реконструкцията ще се прибавят още минимум 40 MW към общата инсталирана мощност на ТЕЦ
Марица изток 2, която в момента е 1600 MW“, допълниха от дружеството.
10
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ËÌÚÂ‚˛

ŸÂ Û˜‡ÒÚ‚‡ÏÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚
Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Û Ì‡Ò
Димитър Иванов, управител на ВАТО БГ,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Иванов, наскоро
ВАТО БГ откри завод за водопроводна арматура в гр. Казанлък. Разкажете ни повече за
тази инвестиция и спецификите на производството.

Вато е компания, която работи на
принципа на изнесеното производство. Нашите инвестиции не са в
машини, а в инженери и в управленски
процеси. Ние сме специалисти в това
да конструираме продукти и да управляваме процеса на тяхното производство. До 5 години ще дадем работа
на повече от 200 човека в България,
заедно с всички доставчици и подизпълнители, с които работим - леяри,
стругари, фрезисти, технолози, конструктори, програмисти и др.
Само за последните 2 години инвестициите ни са около 2 млн. лева,
а общата инвестиция в завода е близо 3 млн. лв. Плановете ни са в следващите 5 години да участваме активно в обновяването на българската и румънската водопроводна мрежа. Само от тези пазари предвиждаме да достигнем минимум 10 млн.
годишни приходи.
Какви са основните произвеждани продукти?

Във Вато произвеждаме водопроводна арматура. Най-съществената
част от производството ни в момента е доста специализирана регулираща арматура. Производителите
в света, които произвеждат такава арматура, се броят на пръсти, а
тези които го правят качествено са
три компании в целия свят. В момента произвеждаме тази арматура по
лиценз, т. е. ползваме чуждо ноу-хау
с правото да реализираме продукцията на определени лимитирани пазари. Второто, което прави тези продукти специализирани, е тяхната
функционалност – те управляват
водопроводната мрежа и по-точно се
грижат за оптималното й функциониране чрез управление на налягане-

12

то или дебита. Като производител
на подобен тип арматура, ние можем
да изпълняваме цялостни решения в
областта на управлението на налягане, т. е. не само даваме инженерното решение, но произвеждаме и
предоставяме оборудването и се
грижим за неговото правилно функциониране.
Друг важен момент в тази област, имайки предвид управлението
на налягането, е енергийният потенциал на водопреносните мрежи. Като
експерти в управлението на налягането в мрежата сме много близо до
това да усвоим и енергийния й потенциал. Това е посока, в която ще са
насочени усилията и инвестициите
ни в развитието на нови продукти.
В завода се произвежда и спирателна арматура - кранове от типа
шибър, бътерфлай и други. Всички те
са важна част от водопроводната
мрежа и определят немалка част от
качеството на водната инфраструктура.
Към кои пазари ще бъде насочена продукцията?

Външните пазари за нас са изключително важни и на тях залагаме
дългосрочното си развитие. Фокус за
следващите 10 години ще е Източна Европа – особено Румъния, където
също предстои обновяване на инфраструктурата. Други важни за нас
пазари са Русия и Близкия изток.
Мащабните инфраструктурни проекти, които се случват там, са достатъчни да запълнят капацитета на
почти всички европейски производители. На първо място обаче за нас е
местният пазар. На България й предстои да обнови водната си инфраструктура. Това трябва да се случи
в рамките на следващите 8-10 години и този процес вече е стартирал.
Нашата продукция може да бъде вложена в новата водна инфраструктура на България. Ние вярваме в това,
че европейските средства, които

страната ще усвои, трябва да бъдат
насочени към местни производители като нас. Важно е нашите ВиК
дружества да предпочетат местните производители. Свидетели сме на
това как западноевропейски производители успяват да прокарат по един
или друг начин критерии за избор, с
които да ограничат участниците на
пазара на арматура. Например, за
няколко актуални проекта за водна
инфраструктура има изискване арматурата, която се влага, да има GSK
сертификат. С този сертификат,
който е от спорно значение за качеството на продуктите, разполагат
само трима европейски производители в момента. Това автоматично
ни изключва от проектите и за нас
представлява изкуствена бариера,
която защитава чужди интереси.
Твърдо не сме съгласни с подобни
ограничения и ще се борим усилено,
за да променим това, което се случва и ще търсим механизмите, с които да защитим местното производство, както го правят силните
държави в Европа като Англия и
Франция. Дълг на хората, които проектират и управляват бъдещите
европейски проекти е да защитят
българското производство.
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·ËÁÌÂÒ

œÂ‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ
ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ËÁÎÓÊÂÌËˇ
Ì‡ ‘‡ÌÍÙÛÚÒÍË Ô‡Ì‡Ë
Õ

а 22 ноември т. г. ГерманоБългарската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира презентация на международните специализирани изложения на Франкфуртския
панаир. Представянето на направленията, включени в мащабното международно събитие, се състоя в зала
Aрена на столичния хотел Арена ди
Сердика. То съвпадна с 15-годишнината на Представителството на
панаира в България. „Успехът на форума се дължи на строго профилиране на изложбите, насочено към отделни браншове, като технология и
производство (IFFA, Intersec, ISH,
Light+Building, Texcare, Texprocess);
потребителски стоки и свободно
време; забавления, медии и творчество“, подчертаха организаторите.
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В рамките на събитието
бе представено изложението Automechanika, което
предлага уникален избор от
продукти в областите авточасти, оборудване за сервизи и бензиностанции, информационни технологии и мениджмънт, автомивки, принадлежности и тунинг.
Друг акцент в програмата
бе ISH. „Международният специализиран панаир за техника за сгради, енергийна, климатична и вентилационна
техника, възобновяема енергия. В него
се представят всички пазарни и технологични лидери, модернизации и
решения, които веднага могат да се
въведат в експлоатация. В рамките
му се организира и форум за иновации“,
разказаха ор ГБИТК.

Присъстващите се запознаха и с
изложението Light+Building - платформа за иновации в осветлението, електротехниката, сградната автоматизация и софтуер за строителството. „Акцентите в него ще
бъдат насочени към дигитализация
на светлината и концепциите за
енергонезависими сгради“, информираха те.
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DMG ÓÚÍË ÌÓ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ
ˆÂÌÚ˙ ‚ “˛ËÌ„Ëˇ
На 16 октомври т. г. GILDEMEISTER
отвори нов производствен комплекс
в своя филиал DMG (DECKEL MAHO
GILDEMEISTER) в Seebach, Тюрингия с
допълнителна площ, предвидена за
развитието на нови технологии и
асемблиране, съобщиха от компанията. „С инвестицията си в размер на

На площ от около 2000 кв. м е разположена синхронизирана линия за асемблиране
на MILLTAP 700 и други машини

В новия център се обработват и детайли за собственото производство на компанията

18 млн. евро групата недвусмислено
подчертава значението на обекта си
в Тюрингия, и то по впечатляващ
начин“, заявиха те.
Новият комплекс е с обща площ
от 10 500 кв. м. Модерният технологичен иновационен център предоставя терен за разработване и създаване на прототипи на иновативни
фрезови машини. Зоните за асемблиране на машините също са значително разширени. Новото предвидено
пространство от около 2000 кв. м
ще се използва също така и за асемблирането на MILLTAP 700, споделят
от компанията. Около 500 машини
от този тип - първата съвместна
разработка на DMG и Mori Seiki, ще
се произвеждат тук годишно при
неутрални въглеродни емисии. Зелената електроенергия ще се произвежда и съхранява от собствен енергиен парк, създаден от SunCarriers и
WindCarriers, част от дъщерното
дружество на GILDEMEISTER в областта на енергийните решения.
"Компютъризираната логистична
система с възможности за съхранение на големи елементи, необходими
в производството, както и новата
административна част на комплекса, заемат още около 3000 кв. м. Това
ще улесни процесите и ще повиши
капацитета на производството до
2000 машини, както и ще оптимизира доставките на средно около 1200
части за произведен артикул“, описват детайлно предимствата на новия производствен център от DMG/
Mori Seiki.

В технологичния комплекс се провеждат професионални обучения
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Голямата складова площ повишава значително капацитета на производството

Паралелно, от 16 до 20 октомври, се проведе изложба, на която
около 1300 търговски посетители
имаха възможността да получат
необходимата информация за развитието на новите технологии в металообработващите машини. "Със
своите над 500 служители DMG е
най-големият производител на металообработваща техника в Източна Германия|, заявяват от компанията.
От 2009 г. GILDEMEISTER работи
съвместно със световния производител Mori Seiki, а от 2011 г. компаниите сливат активите си в Европа и през същата година в рамките
на изложението EMO в Хановер, Германия представят споменатия вече
първи съвместен продукт – MILLTAP
700.

Заводът в Тюрингия към момента има 41 млади стажанти
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Ò˙·ËÚËˇ

‡ÌËÒÍÓ ÔÓ‚Â‰Â Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡ „Ó‰Ë¯Ì‡
ÒÂ˘‡ Á‡ ÒÓÙÚÛÂÌË Â¯ÂÌËˇ
ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¬Ë ÏÂÊË
Õ

а 22 ноември т. г. в Дедеман
Принцес Хотел София за осми пореден път се проведе традиционната
годишна среща, посветена на развитието и практическото приложение
на наложилите се като стандарт софтуерни решения за външно ВиК проектиране на партньорите на Каниско - хърватската компания StudioARS
и американската Autodesk.
По време на събитието специалисти от фирма Каниско представиха
новостите, свързани с продуктите
на StudioARS Hydra и Canalis, както и
част от най-новите продукти на
Autodesk.
Пламен Доков от Каниско презентира най-новия продукт за инфраструктурно проектиране на
Autodesk - Аutodesk Infrastructure
Design Suite 2013. В него са събрани
новостите от всички програмни
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продукти за различните
етапи на проектиране.
Събирането им в една платформа цели да постигне
създаването на единен
строително-информационен модел – BIM, който е
съвкупност от много продукти и който обхваща проектирането при всички
етапи от съществуването
на обекта - планиране, проектиране, изграждане, изпълнение и последващо управление.
Най-новият базов продукт за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи бе представен от
Дражан Галич, мениджър в StudioARS.
URBANO 8, с новите си подобрени
функции, е резултат от събраните
от компанията клиентски изисквания. Целта е да се улесни максимално процесът на проектиране на сис-

темата и работата на целия екип,
който участва в него.
„Все повече разширяваме клиентската и партньорска мрежа в световен мащаб. Можем да се похвалим,
че до момента едни от най-големите проекти, реализирани с наши продукти, са в България“, подчерта Дражан Галич по време на представянето на URBANO 8.
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œÓ„‡ÏËÛÂÏ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË
ÍÓÌÚÓÎÂ - MasterLogic-200
MasterLogic-200 Â ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ, ÍÓÂÚÓ ‰Ó·‡‚ˇ ÌÓ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Experion.
MasterLogic-200 ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏÓ‰ÛÎÌÓ, ÒÍ‡ÎËÛÂÏÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌ‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÎÓ„ËÍ‡ Ë ÎÓ„ËÍ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË
ÓÔÂ‡ˆËË.
–‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎËÚÂ Ò‡ 27x98x90
mm, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ.ML-200 e
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-·˙ÁËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ 128 000 ı‡‰ÛÂÌË ÚÓ˜ÍË. ÓÌÚÓÎÂ‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
Â‰Ì‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒÓ‡ (ÂÁÂ‚Ë‡Ì ËÎË ÌÂ, Ï‡ÎÍÓ ËÎË „ÓÎˇÏÓ CPU).

Основни характеристики
наMasterLogic-200:

ï ÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÏÓ‰ÛÎÌ‡ „ÂÓÏÂÚËˇ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
Ì‡ÎË˜ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó;
ï 32-·ËÚÓ‚ ÔÓˆÂÒÓ;
ï ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó
CPU, Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ë ÏÂÊÓ‚‡ Ò‚˙Á‡ÌÓÒÚ (ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ring ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ);
ï ¬ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ„‡ÏËÚÂ Ë ‰‡ÌÌËÚÂ ÏÂÊ‰Û Ô˙‚Ë˜ÌÓÚÓ Ë ÂÁÂ‚Ë‡˘ÓÚÓ CPU;
ï ÃÓ‰ÛÎÌÓÒÚ (Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, CPU Ë Ì‡·Ó
ÓÚ ¬/» ÏÓ‰ÛÎË);
ï √˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‚ÒÂÍË ÏÓ‰ÛÎ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÒÎÓÚ ·ÂÁ
Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ.
ï «‡˘ËÚÌÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÔË ÒÛÓ‚Ë (G3) ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Í‡ÍÚÓ Â ‰ÂÙËÌË‡ÌÓ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ANSI/ISA-S71.041985, "Environmental Conditions for
Process Measurement and Control
Systems: Airborne Contaminates.";
ï ¬„‡‰ÂÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÏÂÊÓ‚‡
Ò‚˙Á‡ÌÓÒÚ ÔÓ ÛÒÛÍ‡Ì‡ ‰‚ÓÈÍ‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË (ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ‚˙ÁÍ‡ ‰Ó 100
Ï) Ë ÓÔÚË˜ÌÓ ‚Î‡ÍÌÓ (ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡
ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ ‰Ó 2 ÍÏ);
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ïÕ‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÒËÏÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂ‰‡ Á‡
ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ı‡‰ÛÂÌ‡
ËÎË ÔÓˆÂÒÌ‡ Ò‚˙Á‡ÌÓÒÚ;
ï»ÌÚÛËÚË‚ÂÌ ËÌÊÂÌÂÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ
(ÎÂÒÌÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ, ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ
Ë ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „Â¯ÍË);
ï—‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ÙÛÌÍˆËË (ÒËÒÚÂÏÌË ÎÓ„Ó‚Â Ë ÎÓ„Ó‚Â Á‡ „Â¯ÍË, ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡);
ïœ˙ÎÌ‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò IEC 61131-3
ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË;
ï"ŒÚ‚ÓÂÌ‡" ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò ‚˙Ì¯ÌË
ÒËÒÚÂÏË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ 10/100 Mbps
Fast Ethernet ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ËÎË ÒÂËÈÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ RS232C/RS422;
ï¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò ÔÓÎÂ‚Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ "ÓÚ‚ÓÂÌË" ÏÂÊÓ‚Ë ÔÓÚÓÍÓÎË Profibus DP, DeviceNet, Modbus TCP Ë
Modbus Serial.

Наличните В/И модули
притежават следните
основни характеристики:
ï÷ËÙÓ‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â:
- Õ‡ÎË˜ÌË Í‡ÚÓ 8-, 16-, 32- Ë/ËÎË 64Í‡Ì‡ÎÌË ÏÓ‰ÛÎË;
- ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ 24
V DC/110 V AC/220 V AC ˆËÙÓ‚Ë
‚ıÓ‰ÌË ÒË„Ì‡ÎË;
- —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÏÓ‰ÛÎ;
- Sink/Source ÚËÔ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡;
- ŒÔÚÓÌÌ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ;
- ÀÂÒÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ - ‚„‡‰ÂÌË ÚÂÏËÌ‡ÎË;
ï÷ËÙÓ‚Ë ËÁıÓ‰Ë:
- Õ‡ÎË˜ÌË Í‡ÚÓ 8-, 16-, 32- Ë/ËÎË 64Í‡Ì‡ÎÌË ÏÓ‰ÛÎË;
- –ÂÎÂ, ÚË‡Í ËÎË Ú‡ÌÁËÒÚÓÂÌ ËÁıÓ‰ (Sink ËÎË Source ÚËÔ);
- —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÏÓ‰ÛÎ;
- ŒÔÚÓÌÌ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ;
- ÀÂÒÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ - ‚„‡‰ÂÌË ÚÂÏËÌ‡ÎË;
- «‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ;
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ï¿Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â:
- ¬ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó-ˆËÙÓ‚Ó ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ (250µs Ì‡ Í‡Ì‡Î);
- 16-·ËÚÓ‚‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ;
- 8- Ë/ËÎË 16-Í‡Ì‡ÎÌË ÏÓ‰ÛÎË Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÚÓÍÓ‚ ËÎË Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚
ÒË„Ì‡Î;
- —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡;
- »Ì‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ/Á‡·‡Ì‡
Ì‡ ‚ÒÂÍË Í‡Ì‡Î;
ï¿Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ËÁıÓ‰Ë:
- ¬ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ ˆËÙÓ‚Ó-‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ;
- 16-·ËÚÓ‚‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ;
- 8-Í‡Ì‡ÎÌË ÏÓ‰ÛÎË Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÚÓÍÓ‚ ËÎË Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚ ÒË„Ì‡Î;
- —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡;
- »Ì‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ/Á‡·‡Ì‡
Ì‡ ‚ÒÂÍË Í‡Ì‡Î;
ï¬ıÓ‰ÂÌ ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ÒË„Ì‡Î ÓÚ ÚÂÏÓ‰‚ÓÈÍË Ë ÚÂÏÓÒ˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ:
- œÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÚËÔÓ‚Â
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ‰‡Ú˜ËˆË;
- ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËË Í‡ÚÓ ÙËÎÚ˙, ‡Î‡Ï‡, ÒÂ‰Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ,
Min/Max ÒÚÓÈÌÓÒÚ;
- —ÎÂ‰ÂÌÂ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ ÔÂÁ ËÌÊÂÌÂÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡;
- —‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡;
- —Ú‡ÚÛÒ Á‡ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌËˇ
ÒË„Ì‡Î;
ï—ÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÏÓ‰ÛÎË - ·Óˇ˜ Ì‡ ËÏÔÛÎÒË Ë ÔÓÁËˆËÓÌÂÌ
ÏÓ‰ÛÎ.

Network
MasterLogic-200 PLC ÔËÚÂÊ‡‚‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ËÌÚÂÙÂÈÒÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Í˙Ï ‡ÁÎË˜ÌË "ÓÚ‚ÓÂÌË"
Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.
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Ò˙·ËÚËˇ

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ Siemens Ë »»œ —ÓÙËˇ
Á‡ ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡ ‚ Œ¬Ë ÒËÒÚÂÏË
Õа 1 ноември т. г., Siemens направление Сградни технологии, съвместно с КИИП Регионална колегия Софияград, организира семинар на тема
„Хидравлика в ОВиК системи“, който
се проведе в хотел Хилтън, София и
бе насочен към ОВиК проектанти.
Гост–лектор беше независимият
консултант Хелмут Зaйферт, Австрия – специалист в областта на хидравликата в ОВиК системите.
Семинарът беше открит от инж.
Александър Стоянов, ръководител
направление Сградни технологии в
Siemens България, който представи
компанията и дейностите на направлението. „Идеята ни като организатор е да подпомогнем работата на
проектантите в процеса на проектиране, оразмеряване и избор на подходящи компоненти за ОВиК инсталациите, за осигуряване на оптимални
хидравлични условия“, сподели той.
Бяха разгледани основни хидравлични схеми на отоплителни инста-

лации по отношение на производство, разпределение и топлоотдаващи кръгове, както и техните основни компоненти, работно поведение
и начините за разпределение на енергия. Внимание беше обърнато на работата на ОВиК системите при
пълен и частичен товар с/без контрол над циркулационните помпи, на
характеристиките на помпи и инсталации, проектирането при пълно
или частично натоварване, работа
при постоянни и променливи дебити
в системите. Бяха разгледани спецификите и изходящата мощност на
топлообменниците, тяхната линейност и характеристиките на системата, както и особеностите на вентили и задвижки, оразмеряването на
вентили за различни ОВиК системи
и начините за неговата проверка.
Г-н Зайферт представи и възможностите за проектиране при пълна
и частична експлоатация, както и постоянни и променливи дебити. Обсъдено беше разпределението на

температурата и бяха дадени примери за проверка на ОВиК системи.
Специално внимание беше обърнато
на баланса на хидравличните системи, беше направено и сравнение между баланс вентил и CombiValve вентил с управление на диференциално
налягане.
Семинарната част приключи с
представяне на възможностите на
програмата за избор на продукти на
Siemens - HIT (HVAC Integrated Tool).
Демонстрация на работа с HIT беше
направена от Димитър Крушовски,
инженер продажби ОВК системи в
Siemens, направление Сградни технологии.

Siemens Ó„‡ÌËÁË‡ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÍ‡
ÒÂ˘‡ Á‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ
Ë ÔÓÊ‡Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Õа 23 ноември т. г. в хотел РИУ
Правец, гр. Правец Siemens направление Сградни технологии проведе
партньорска среща на тема „Системи за сигурност и пожаробезопасност“. На нея присъстваха представители от фирмите Протех, Синхрон С, Файър БГ, Вип Секюрити и Ей
Ес Ес България.
Програмата откри Александър
Стоянов, ръководител направление
Сградни технологии, който представи накратко дейността на направлението. Семинарната програма продължи с демонстрация на софтуера за мониторинг и управление
на системите за сигурност
DMS8000 4.50, който беше представен от Драгош Молдован,
Siemens Румъния направление Сградни технологии.
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Във втората част на партньорската среща особено внимание бе обърнато на възможностите за съвместен пазарен и
търговски подход, както и на софтуерните инструменти в помощ на проектанта, които
Siemens предлага. Деница Зафирова, ръководител Бизнес администрация на направление Сградни
технологии представи структурата и процесите в отдела.
Особен интерес предизвикаха новостите в пожаробезопасността
като: новото решение за пожарогасене Sinorix Silent Nozzle с понижено
ниво на шума, конвенционалните детектори Cerberus от серията 110,
софтуерът за мониторинг и контрол на пожароизвестителни системи на Siemens – ММ8000 Express и
други, представени от Красимир

Кръстев, инженер пожаробезопасност и системи за сигурност.
Финалната презентация бе посветена на новостите в системите за
сигурност на Siemens.
След приключването на семинарната част участниците в събитието имаха възможност да вземат
участие в разнообразна забавна програма, организирана специално за
тях.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

À‡ÁÂËÚÂ ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
À‡ÁÂ˙Ú Â Ë‰Â‡ÎÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ
Á‡ ÔÂˆËÁÌ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓÈ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔËÎÓÊË ËÁˆˇÎÓ Ò‚ÓËÚÂ ÒËÎÌË ÒÚ‡ÌË ‚ ÚÓÁË
ÒÂ„ÏÂÌÚ. ¡ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡Ú‡
ÓÚ ËÌ‰ÛˆË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. ÀÓÍ‡ÎÌÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓÚÓ ÚÓÔÎËÌÌÓ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ Ò‚ÂÊ‰‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËËÚÂ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ, ÍÓÂÚÓ
„‡‡ÌÚË‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡. ”ÎÚ‡ -Í‡ÚÍËÚÂ ËÏÔÛÎÒÌË Î‡ÁÂË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÚÛ‰ÂÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡ˇ‚‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂÍË Ï‡ÚÂË‡Î, ÚÓÎÍÓ‚‡ ·˙ÁÓ, ˜Â ÌÂ
ÒÂ Á‡·ÂÎˇÁ‚‡ ÌËÍ‡Í‚Ó ÚÓÔÎËÌÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ. œËÍÂÔˇÈÍË Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ
Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Í˙Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ ÏÛ Á‡Ô‡Á‚‡ Î‡ÁÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚ‡·ËÎÂÌ Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Â‰ËÏ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ˇÁ‡ÌÂ, Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ ËÎË
‡·Î‡ˆËˇ, ÚÓ‚‡ „‡‡ÌÚË‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÂˆËÁÌÓÒÚ,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÎÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË,
‰ÓË ‚ „ÓÎÂÏË Ô‡ÚË‰Ë.

Лазерите в прецизната
механична обработка рязане и заваряване
À‡ÁÂËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡. “Â Á‡‚‡ˇ‚‡Ú
Ë ËÁˇÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ˜‡ÒÚË, ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë Í‡ÈÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, Í‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. »ÏÔÛÎÒÌË
Î‡ÁÂË (TruPulse), ÓÔÚË˜ÌË Î‡ÁÂË
(TruFiber), Í‡ÍÚÓ Ë ‰ËÒÍÓ‚Ë Î‡ÁÂË (TruDisk) ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ì‡ ÌËÒÍË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ‰Ó Â‰ËÌ ÍËÎÓ‚‡Ú, Ò‡
Ë‰Â‡ÎÌÓ ÔË„Ó‰ÂÌË Á‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ
Ë ˇÁ‡ÌÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡.
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Прецизно изрязване
À‡ÁÂ‡ ËÏ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡
ÂÊÂ ÔÂˆËÁÌÓ ÔÓ˜ÚË ·ÂÁÍ‡ÈÌË
„ÂÓÏÂÚ˜ÌË ÙÓÏË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÒÎÓÊÌË ÍÛÚËË
Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, Ò „Î‡‰ÍË Í‡Ë˘‡,

·ÂÁ ˙·Ó‚Â. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ì‡ ÔÂˆËÁÌÓ ˇÁ‡ÌÂ, ÓÔÚË˜ÌËÚÂ Î‡ÁÂË Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ¯ËËÌ‡ Ì‡ ‡ÁÂÁ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û 20 Ë 100
ÏËÍÓÏÂÚ‡. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ ‰ÓË Ì‡È-ÙËÌÌËÚÂ ÒÚÛÍÚÛË
Ò Ú˙ÌÍË ˙·Ó‚Â Ë „ÂÓÏÂÚËË Ò
ÙËÌÌË ‡‰ËÛÒË Ò‡ ÎÂÒÌË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚˇÁ‡ÌËÚÂ Í‡Ë˘‡ Ë ÔÂˆËÁÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‰‡ÎÂ˜ ÔÂ‚˙ÁıÓÊ‰‡Ú ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë, Í‡ÚÓ
‚‡ÎˆÓ‚‡ÌÂ Ë ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ. ÿËÓÍ‡
„‡Ï‡ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú Ó·‡·ÓÚÂÌË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ Î‡ÁÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÒÚÛÍÚÛÌË Ë
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏË ÒÚÓÏ‡ÌË, ‡ÎÛÏËÌËÈ,
ÚËÚ‡Ì, Í‡ÍÚÓ Ë ÒËÎÌÓ ÓÚ‡Áˇ‚‡˘Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, Í‡ÚÓ ÏÂ‰. À‡ÁÂËÚÂ Ò‡ Ô‡‚ËÎÌËˇ ËÁ·Ó Á‡ ˇÁ‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÒÎÓÂ‚Â Ë Ú˙ÌÍË ÏÂÚ‡ÎÌË ÎËÒÚÓ‚Â Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚
ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡. À‡ÁÂËÚÂ Ô‡‚ˇÚ ÛÎÚ‡ÙËÌÌË ‡ÁÂÁË, ÔË ÚÓ‚‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ.
œÓËÁ‚Ó‰Ú‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÛÊËÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÓÚ ·ÓÌÁ, ‰‡‚‡
ˇÒÂÌ ÔËÏÂ ÍÓÎÍÓ ÒÎÓÊÌË Ò‡ „ÂÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ÙÓÏË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú

‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚ˇÚ ÔË ˇÁ‡ÌÂ Ò Î‡ÁÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.

Точково заваряване
“Ó˜ÍÓ‚‡Ú‡ Á‡‚‡Í‡ Â ÚËÔË˜Ì‡
ÚÂıÌËÍ‡ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÏÔÛÎÒÌË
Î‡ÁÂË. ÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ ËÌ‰Ë‚Ë‰Ë‡ÎÌË ÚÓ˜ÍÓ‚Ë
Á‡‚‡ÍË Á‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰Â ˆˇÎÓÒÚÌ‡ Ò„ÎÓ·Í‡. “˙È Í‡ÚÓ ÒÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡
Ï‡ÎÍÓ ÚÓÔÎËÌ‡, ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó ÏËÌËÏ‡ÎÌË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ë ÚÓ‚‡ Ô‡‚Ë
Î‡ÁÂÌËÚÂ ÚÂıÌËÍË Á‡ ÚÓ˜ÍÓ‚Ó
Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ë‰Â‡ÎÌË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡. Õ‡ÔËÏÂ Î‡ÁÂËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˘ÂÔÒÂÎË
‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ˘‡ÌˆË

Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚÓÚËÌ Û‰‡‡ ‚ ÏËÌÛÚ‡. “Ó‚‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ì‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡
Î˙˜‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚË˜ÌË
Î‡ÁÂÌË Í‡·ÂÎË Ë ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÙÓÍÛÒË‡˘‡ ÓÔÚËÍ‡. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ "ËÁ·ÎËÍ", TruPulse Î‡ÁÂËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡‚‡ˇ‚‡Ú ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ì‡ ÍÎ˛˜Ó‚Â
ÚË Ô˙ÚË ÔÓ-·˙ÁÓ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ
Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ËÏËÚÂ ËÏÔÛÎÒÌË Î‡ÁÂË
·ÂÁ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ. “Â Ô‡‚ˇÚ ÚÓ‚‡ ˜ÂÁ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Á‡ Í‡ÚÍÓ Ì‡
ÒÂ‰Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡È-
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
Î‡, Á‡ ‰‡ ÔÂÁ‡Â‰ˇÚ Ò‚ÓˇÚ‡ ‡ÍÛÏÛÎË‡Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â
Ò˙Í‡ÚÂÌÓ ‚ÂÏÂ Á‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ë
ÔÓ-Í‡Ú˙Í ˆËÍ˙Î Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
¬ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ "ËÁ·ÎËÍ" ÒÂ ‰ÓÍ‡Á‡‚‡ ÓÚ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎ. ÍÎ˛˜Ó‚Â, Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ TruPulse 124 Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡
ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ‡ ÓÚ 90 ‰Ê‡ÛÎ‡. — ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ 11,5 ‰Ê‡ÛÎ‡ Ì‡
ËÏÔÛÎÒ, ‰ÂÒÂÚ ÚÓ˜ÍÓ‚Ë Á‡‚‡ÍË
Ò‡ ‚˙‚Â‰ÂÌË ˜ÂÁ PFO 20 ÒÍ‡ÌË‡˘‡ ÓÔÚËÍ‡. — ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ "ËÁ·ÎËÍ" ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ Ò ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ ÓÚ 3,4, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ËÏÔÛÎÒÂÌ Î‡ÁÂ.

Заваряване с шев
œË Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ò ¯Â‚ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÏÔÛÎÒÌË Î‡ÁÂË, ÚÓ˜ÍÓ‚ËÚÂ Á‡‚‡ÍË ÒÂ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡Ú, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Ò˙Á‰‡‰Â Á‡‚‡Í‡ ÚËÔ ¯Â‚. ÓÏÔÓÌÂÌÚ˙Ú ÌÂ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡,
ÍÓÎÍÓÚÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË Á‡‚‡˙˜ÌË ¯Â‚Ó‚Â, Ú˙È
Í‡ÚÓ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ ÒÂ ÓıÎ‡Ê‰‡ ÏÂÊ‰Û
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ËÏÔÛÎÒË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ Ì‡
Á‡‚‡˙˜ÌËÚÂ ÚÓ˜ÍË, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
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ÎËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÔËÔÓÍË‚‡˘ËÚÂ ÒÂ
ÚÓ˜ÍÓ‚Ë Á‡‚‡ÍË ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ „ÂÓÏÂÚËˇ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ Ë ÚÓÔÎËÌÌËˇ ÂÙÂÍÚ ÔÓ ÍÓÔÛÒ‡
Â Ò‚Â‰ÂÌ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ.

Лазери в производство
на мобилни телефони
Ì‡Ô‡‚ˇÚ ¯Â‚Ó‚Â, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÔÓÔÛÒÍ‡Ú „‡ÁÓ‚Â ËÎË ÚÂ˜ÌÓÒÚË. œËÏÂË Ò‡ Ó·‚Ë‚ÍËÚÂ Ì‡ ·‡ÚÂËË Á‡
ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË ËÎË ÚËÚ‡ÌÓ‚Ë
ÍÛÚËË Á‡ ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙Ë. œÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ ÒıÓ‰ÌË Ë Á‡ ‰‚ÂÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ¬˙ÔÂÍË ÂÍÒÚÂÏÌËÚÂ ÚÂÏ‡ÎÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ
ÂÎÂÍÚÓÎËÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡
‚˙ÚÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡Ú Ì‡‰
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ Ô‡„, ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÌËÍ‚‡Ú Ô˙ÒÍË ‚˙ÚÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Á‡ÔÂ˜‡Ú‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
¯Â‚Ó‚ÂÚÂ Ë ÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ıÂÏÂÚË˜ÂÒÍË Á‡Ú‚ÓÂÌË.
À‡ÁÂÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡
‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Á‡‚‡Í‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‚‡Í‡Ú‡ ‚ ÍÓÔÛÒ‡, ÚÓÔ-
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À‡ÁÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡
‚ÂË„‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË. »ÏÔÛÎÒÌË Î‡ÁÂË Ë
ÓÔÚË˜ÌË Î‡ÁÂË ÓÙÓÏˇÚ ÍÓÔÛÒË Ò 3-D Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ËÁˇÁ‚‡Ú
‚ÒË˜ÍË ÓÚ‚ÓË Á‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ú‡.
À‡ÁÂÌÓ Á‡‚‡ÂÌË Ò‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ
˜‡ÒÚË Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ë ÎËÚËÂ‚Ó-ÈÓÌÌËÚÂ ·‡ÚÂËË. œÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ·ÛÚÓÌË Ò‡ Î‡ÁÂÌÓ Ï‡ÍË‡ÌË. À‡ÁÂË ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚ËÚÂ Ô‡ÌÂÎË,
ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú ‰ËÒÔÎÂËÚÂ Ì‡
ÏÓ·ËÎÌËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌË, Í‡ÚÓ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ËÏÔÛÎÒÌËÚÂ Î‡ÁÂË ËÁˇÁ‚‡Ú Ë ÒÚ˙ÍÎ‡Ú‡ Á‡ ÒÂÌÁÓÌË
ÂÍ‡ÌË Ë ‰ËÒÔÎÂÈ.

info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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ÓÌÒÂ‚Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
В два последователни броя списанието на българската индустрия
– Инженеринг ревю, представя консервната промишленост в България. В рамките на настоящия материал на рубрика Във фокус подредените по азбучен ред водещи компании от сектора поставят акцент
на спецификите на своята дейност, актуалните си проекти и технологичните новости в производството. Темата в следващия брой ще
продължи с представяне на водещи доставчици и техните продукти
и технологични решения с приложение в консервната промишленост.

Вега Стар
модернизира
оборудването си с
европейски средства
Вега Стар със седалище гр. Бяла
Слатина е предприятие за производство на зеленчукови и плодови консерви. Основано е през 1996 г. Предприятието се разраства с бързи
темпове, като се разширяват пазарите основно в Германия, отчасти
Хърватска, Босна и Херцеговина,
Словения. От 2001 г. започва реализация на консерви и на вътрешния
пазар. Фирмата произвежда над 30
вида зеленчукови консерви в стъклени буркани в множество различни
разфасовки. В момента по-голямата
част от готовата продукция се
реализира на пазара на Европейския
съюз, като най-голям относителен
дял заема Германия.Със заслужено
самочувствие фирмата продължава
да разширява международните си
пазари и на територията на Канада и САЩ споделят от Вега Стар.
През 2004 г., 2008 г. и 2010 г. са
реализирани проекти за реконструкция и модернизация на фабриката.
През 2004 г. фирмата е сертифицирана от ТЮФ СЕРТ по Системата за
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управление на качеството ISO
9001:2000 и НАССР. През 2009 г.
системата за управление на качеството на фирмата ISO 9001 успешно е сертифицирана по версия 2008.
Вече е изграден и оборудван

цех за производство на
готови месо-зеленчукови
храни
в тарелки. С него се цели работата

във фабриката да стане целогодишна.
Всяка година във фабриката се
правят нови инвестиции и тази
политика непрекъснато се развива.
През т. г. е модернизирано технологичното оборудване по мярка 123
„Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти“ от
Програма за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
(ПРСР), подкрепена от европейския
земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР)
Производствената база се намира в гр. Б. Слатина и е с площ 91000
кв. м. „Изборът на производствено
оборудване в нея е продиктуван
основно от предлаганите качествени характеристики на машините,

Източник: Вега Стар
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на основните принципи на ефективното производство, организация на
производствените процеси и работните места, изготвяне на схеми на работните места, организация на процесите във времето, планиране на производството, контрол и отчет на изпълнението на
производствените задачи. Предстои и завършването на внедряването на ERP система през 2013 г.
Дружеството се стреми и към

повишаване на
енергийната
ефективност

Източник: Вега Стар

дългогодишните взаимоотношения
с партньорите и цената на оборудването“, коментира инж. Евгени
Данов, директор САД в компанията.
"Основните фирми доставчици
на производствено оборудване са
Термохран Инженеринг, Техноинвест Инженеринг, Бета Фест, Индекс 6 и др.", допълва той.
Инж. Данов описва системите за
автоматизация в предприятието:
l автоматизирана линия за гъвкави
опаковки;
l система за контрол и сигнализация на стерилизационните режими;
l система за контрол на температурата на шнеков нагревател;
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l система за автоматично зареж-

дане на дозиращите машини и др.

Контролът по
качеството
се осъществява на вход – контрол на качеството и безопасността на доставяните суровини и спомагателни материали; по време на
производство – контрол на качеството в контролните точки на
технологичния процес и на изход –
контрол на показателите на готовата продукция, външен вид, вкус.
В производството са предприети действия по оптимизиране на
процесите посредством въвеждане

чрез монтиране на соларни системи за топла вода, поставяне на алуминиева дограма с термомост, изолация на стени и тавани, монтиране на машини с по-ниски енергийни
разходи и др.
По думи на инж. Евгени Данов,
предстоящите в близко бъдеще
технологични модернизации са закупуването на пастьоризатор, хоризонтален автоклав, рентген, ваккум
дефектоскоп.

Дерони провежда
стриктен контрол
на качеството на
продукцията
Дерони е сред водещите компании за продукти в хранително-вкусовата промишленост. Тя произвежда над 500 артикула консервирани
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Източник: Дерони

и пакетирани храни като: кетчупи,
сосове, лютеница, майонеза, сладка
и конфитюри, спагети и макарони,
зехтини и други. Компания Дерони
произвежда суровините в собственото си предприятие за производство на свежи зеленчуци.
„ Изградили сме екипи от специалисти и технолози с 30 годишен
опит, както и млади специалисти,
следват най-новите европейски
тенденции. Притежаваме автоматизирани линии за производство.
Четирите фабрики на Дерони са
сертифицирани по всички необходими европейски стандарти“, коментират от компанията.
Фабриката на Дерони в град
Стара Загора е основана през 1992

г. Намира се в местността Мечи
кладенец. Производствената база е
разположена на площ от 12 000 кв.
м и е специализирана в производството на сезонни продукти и продукти, насочени за износ. Тя разполага с големи складови площи и хладилни помещения за дълбоко замразяване.
„През 2005 г. с помощта на
френската фирма построихме пречиствателна станция“, информират от компанията. „По този начин успяваме да се грижим и запазим природата чиста. Пречиствателната станция ни дава възможност да пречистваме всички отпадъчни води, постъпили във фабриката и необходими за целия произ-

водствен процес. От друга страна,
образувалата се тор използваме в
селскостопанската фирма за производство на свежи зеленчуци. По
този начин изграждаме един пълен
затворен цикъл на производство“,
допълват те.
Фабриката Дерони в град Хасково е основана през 1998 г. Разположена е на площ от 15 000 кв. м.
Специализирана е основно в производство на разнообразие от лютеници, които компанията предлага.
Фабриката отговаря на всички
български и международни изисквания и стандарти. През 2005 г. към
нея е изградена модерна складова
база.
През 2009 г. Дерони открива своето ново

предприятие за
производство на
майонеза и майонезени
сосове
Производството е изцяло автоматизирано. Предприятието е оборудвано с модерни линии, осигуряващи съвременни технологии за производство на майонеза и разнообразни майонезени сосове.
През месец май 2006 г. започва
работа третата фабрика на компания Дерони в Стара Загора. Фабриката е новопостроена, оборудвана
с всички необходими съвременни
технологични линии и съоръжения в
хранителната промишленост за

Пожелаваме на всички наши партньори и клиенти весела Коледа и успешна нова година!
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Контролът на
производството протича
на три нива
l входящ контрол на суровините и

Източник: Дерони

производство на качествени хранителни продукти. Фабриката отговаря на стандарта ISO 22 000:2005
– най-новите изисквания в Европейската общност, заложени от 2006
г. „Компанията може достойно да
се конкурира с най-добрите европейски аналогични производители. Тази
фабрика ни дава възможност за покриване на голям обем производство, което пазарът изисква в даден момент“, споделят от Дерони.
„ Гордеем се с контрола на качеството, който извършваме през
целия цикъл на своето производство. Фабриките на Дерони притежават две химични и една микробиологична лаборатория, оборудвани с
всички необходими апаратури“,
допълват те.
Извършват се постоянни лабораторни анализи, които включват
пълен анализ на почвата, пълен анализ на всички входящи суровини и
материали, контрол и анализ на
отглежданите зеленчуци, цялостен
контрол по време на производството.
Компанията има внедрена интегрирана система за управление и
контрол на качеството и безопастността на хранитe.
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спомагателните материали - анализ
на всяка партида на суровините и
материалите в лабораториите на
консервните фабрики на Дерони по
съответните показатели.
l технологичен производствен контрол, който включва контрол на
вложените суровини, технологичното време, рН, сухото вещество и
др.
l анализ на готовия продукт и издаване на удостоверение за качество.

Опазването на
околната среда
акцент в дейността
на Диавена
Диавена (гр. Шумен) е първата
частна фирма, производител на
рибни консерви в България. Компанията е създадена през 1989 г. Диавена е водеща на българския пазар в
производството и търговията с
рибни консерви.
Диавена произвежда продукти
както със собствена марка, така и
по поръчка на много фирми в страната. Компанията произвежда рибни консерви от копърка, скумрия,
паламуд и риба тон. Продукцията се
предлага под няколко марки.
С марка Диавена компанията
предлага продуктов асортимент
от рибни консерви с високо качество и отлични вкусови характеристики, насочена към широк кръг потребители. Компанията произвежда също така лозови и зелеви сар-

ми, както готвени и месни консерви. Диавена е и единственият производител на консерви от риба тон
в България. Консервите се произвеждат с внесена суровина, което дава
възможност да контролираме качеството й. Компанията произвежда
и рибни консерви, брандирани за
различни търговски вериги.
„Диавена се стреми да реализира динамично, успешно и устойчиво корпоративно развитие с фокус
върху добрите традиции, инициативата, иновациите и екологията“, зявяват от компанията. „Ще
утвърждаваме и занапред високия
си авторитет и лидерските си
позиции в бранша, внедрявайки и
създавайки сами най-добрите производствени и управленски практики. Задълбоченото познаване на
пазара ни дава възможност да
създаваме продукти с изключителна потребителска стойност.
Наша отговорност е създавайки
продуктите си, да

влагаме новаторски идеи
за опазване на околната
среда
и грижа за обществото“, допълват
те.
От своето създаване Диавена се
специализира в производството на
кулинарна продукция – салати, готвени и пържени ястия, скара. Извършва и индустриален кетъринг.
През 1994 г. са произведени първите рибни консерви в предприятието в град Шумен. От 2006 г. производството на рибни консерви се
разполага в новооткритата фабрика, отговаряща на европейските
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стандарти. Две години по-късно
стартира производството на мариновани, пушени и солени риби в потребителски и кетъринг разфасовки. През следващата 2009 г. в асортимента на компанията са включени лозови и зелеви сарми, а в края на
годината - готвени и месни консерви.
Производството на рибни консерви на Диавена се осъществява в
собствена производствена база в
индустриалната зона на град Шумен. Te се произвеждат по БДС
(Български държавен стандарт) и ТС
(Технологичен стандарт), съгласувани с РИОКОЗ (Регионална инспекция
по опазване и контрол на общественото здраве), ДВСК (Държавен ветеринарно-санитарен контрол) и всички компетентни органи. Фирмата
разполага със

собствена
производствена база
която включва производствени помещения и екипировка – всички необходими машини и съоръжения за
производство на рибни консерви, а
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именно машини за премахване на
рибните люспи, за обезкостяване на
риба, за запечатване, за стерилизиране и пакетаж на консерви.
„Консервните кутии, които се
използват от Диавена за производството на рибни консерви, отговарят на Българския държавен стандарт. От вътрешната страна консервните кутии са покрити с лак,
устойчив на белтъчини и киселини.
Консервите от риба са продукти,
които се приготвят от цяла или
почистена риба, нарязана на парчета, шайби или филе, обработени по
фирмена технология със или без
добавка на други съставки – подправени по специален рецептурник, различен за всеки артикул, затворени
херметически в метални кутии и
стерилизирани. Произвеждаме два
вида консерви според опаковката и
външното оформление:
l в обикновени консервни кутии с
хартиен етикет. Върху всяка консервна кутия е поставен художествено оформен етикет;
l в консервни кутии с капак с вградена в него отварачка тип easy-open

(лесно отваряне) и естетично оформен рекламен отпечатък непосредствено върху консервната кутия т. нар. литография.
Всяка партида на произведени от
Диавена консерви се изследва от
независима лаборатория „Ветеринарно-санитарна експертиза„, откъдето се издават протоколи за
качество, а от ДВСК се издават
експертни листа преди да бъде пусната за продажба“, разказват от
компанията.

Олинеза оптимизира
технологичните
процеси за
постигане на
енергийна
ефективност
Олинеза е една от най-бързо разрастващите се компании в България. Името й произлиза от първите
два произвеждани продукта – ОЛИо
и майоНЕЗА.
„От създаването си през 1994 г.
до днес компанията отстоява сво-
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ите фирмени ценности, принципи и
предлага гарантирано качество и
многообразие“, споделят от фирмата.
„ Олинеза произвежда екологично
чисти продукти, съобразени с изискванията за природосъобразно хранене. С марка Олинеза към настоящия момент се произвеждат: ситно и едросмляни лютеници, различни видове майонези и емулгирани
сосове, кетчупи, конфитюри, различни видове консервирани хранителни
продукти, горчици, майонезни и
млечни салати, както и бутилирано
слънчогледово олио, палмов олеин и
масло.
Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти и добре
обучени работници, а производствената база, склад и офис са разположени на площ от 20 дка в гр. Костинброд, на 15 км от София“, допълват те.
„Олинеза е уникална марка, изградена от съчетанието на безупречно качество, грижа за потребителя, креативност и съпричастност
към опазването на околната среда“,
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Източник: Олинеза

категорични са от компанията.
През 1994 г. Олинеза изгражда цех
за производство на майонеза и емулгирани сосове, година по-късно е
открит и цехът за горчица. През
1997 г. е създаден цех за производство на лютеница, кетчуп и конфи-
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тюри. Въвеждането на ISO 9001 в
компанията става през 2001 г. През
2004 г. е открит склад за суровини
с хладилник и лаборатория. В същата година се въвежда и HACCP за цех
майонеза и емулгирани сосове и за
цех лютеница. Две години по-късно,
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през 2006-та, компанията изгражда
и модерен склад за готова продукция.
„Ние от Олинеза се стремим да
предложим на своите клиенти качествени, екологично чисти продукти, съобразени с най-високите
стандарти за здравословно хранене и природосъобразен начин на
живот в света“, заявават от компанията. „Продължаваме да инвестираме в производство, ориентирано към здравето на човека и опазване на околната среда. Ще вложим
своето време, усилия и вдъхновение
в непрестанно усъвършенстване на
своите продукти и в разработката на нови предложения, насочени
към диетичното хранене и подходящи за вашите деца“, уверени са те.

Изборът на
производствено
оборудване
в компанията зависи от целите
и задачите, които поставя технологичният процес, за който се закупува дадена машина. От голямо значение е и мястото, където ще бъде
разположено дадено съоръжение.
„Работим с водещи фирми производители на специализирано оборудване за хранително-вкусовата промишленост. По отношение на енергийната ефективност са преразгледани всички технологични процеси.
При тези от тях, за които има
възможност, променихме технологията с цел спестяване на енергийни ресурси. Освен това са закупени
нови енергоспестяващи машини и
съоръжения.
За да отговорим на изискванията
за качество и безопасност на произвежданите в Олинеза храни, провеждаме

входящ контрол на някои
основни суровини
(сухо мляко, яйчен прах, доматено
пюре, рафинирано растително масло, винен оцет и сол) и изходящ контрол на готовата продукция във
вътрешноведомствената си лаборатория.
По мониторинг изпращаме проби
от сухо мляко, яйчен прах и готова
продукция и в акредитирана лаборатория. Резултатите от акредити-
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раната лаборатория напълно потвърждават резултатите, получени
във вътрешноведомствената лаборатория“, дават детайли относно
дейността си от компанията.
Фирма Олинеза е разработила и
внедрила успешно Добри Производствени Практики (ДПП), система за
управление на качеството ISO
9001:2008, система за управление
на безопасността НАССР и международен стандарт за храните IFS,
като системата за управление на
качеството ISO 9001:2008 и международният стандарт за храните
IFS са сертифицирани.

Рубикон открива
стерилен цех за
производство на
консерви
Рубикон (гр. Раковски) е бързоразвиваща се производствено-търговска компания с изцяло частен капитал. Основана през 1989 г., днес тя
е една от най-известните фирми в
България в сферата на производство на хранителни продукти, главно в областта на консервната промишленост. Тя стартира с производство на кетчуп като месеци
след това гамата се допълва с доматено пюре, лютеница и сосове на
доматена основа. Следва производство на майонеза, горчица, дресинг
сосове, полифлорен пчелен и боров
мед, както и различни консервирани
зеленчуци.
„Ние използваме само най-качествени компоненти и материали и
работим изцяло с български плодове и зеленчуци“, споделят от компанията. „Дълги години голяма част
от производството ни бе за
вътрешния пазар, но от няколко
години успешно започнахме такова
и за износ.
Нашата фабрика се намира в
Индустриална зона Раковски. Построена е на площадка от 63 000 м2,
като застроената площ е 10 420
м2 и се състои от следните цехове:
за доматено пюре, кетчуп и видове
лютеница; за майонеза, горчица и
дресинг сосове; за мед и медни продукти; за диворастящи гъби и култивирана печурка; стерилен цех за
плодове и зеленчуци, както и вакуум

изпарителна инсталация със сокодобивна линия“, допълват те.
Предприятието е с

микробиологична и
физикохимична
лаборатория
където се извършва контрол на качеството на суровините, 50-тонен
кантар, собствен водоизточник,
собствен трафопост и цялата фабрика е газифицирана на природен газ.
Построена е в съответствие с
всички норми и изисквания на Европейския съюз. „Ние разполагаме с
оборудване, каквото все още няма
в по-голяма част от източноевропейските държави. По този начин
елиминираме възможността за производствени грешки и можем да
сертифицираме по съответните
стандарти както фабриката, така
и клиентите, които купуват от
нас“, заявяват от Рубикон. „Всички
наши производства се ръководят
от екип технолози, специализирали
в Европа, които са добре познати в
България и чужбина. Благодарение на
високия професионализъм, качеството на обслужване, стриктния контрол върху пълния производствен
цикъл, добрата производствена
база компанията гарантира високо
качество на своите продукти. Постоянно заетият персонал е 103
души, като през сезона те нарастват на около 170“, споделят детайли те.
От своето създаване до момента Рубикон е изградила своя собствена дистрибуторска мрежа, покриваща територията на цяла
България. В последните години компанията има трайни търговски взаимоотношения с редица търговски
вериги в страната и увеличава износа на кетчуп, доматено пюре и
майонеза за страни като Германия,
Холандия, Австрия, Полша, Гърция,
Македония, Сърбия и др.
Сред новостите около фирмата
са откриването на вакуум изпарителна инсталация, сокодобивна линия и стерилен цех с възможност за
производство на 48 000 консерви за
8 часа, годишен капацитет на фабриката – 12 000 тона, както и сертифициране на фабриката по ISO
9001:2000 и HACCP.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

–Â¯ÂÌËˇ Ì‡ Pilz Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
Ò ‚ËÒÓÍË ıË„ËÂÌÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
¬ ≈‚ÓÔ‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ÒÔÂˆËÙË˜ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË, ÍÓÁÏÂÚË˜ÌË Ë Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. “ÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ ‡Á‰ÂÎ 2.1 Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Á‰‡‚Â Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌ‡ ‰ËÂÍÚË‚‡ 2006/42/
≈—. ¬ ÚÓÁË ÒÂÍÚÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ï‡¯ËÌËÚÂ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡. Ã‡¯ËÌËÚÂ Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÂÍÚË‡ÌË Ë ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„ÌÂ ËÒÍ˙Ú ÓÚ ËÌÙÂÍˆËˇ, Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌÂ ËÎË Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ.

Сензори за безопасност PSEN
—ÂÌÁÓËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Pilz ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë
ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ (ËÌ‰ÛÍÚË‚ÂÌ, ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ, Ï‡„ÌËÚÂÌ ËÎË ÍÓ‰Ë‡Ì). “˙È Í‡ÚÓ
Ò‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û Ï‡ÌËÔÛÎ‡ˆËˇ,
ÒÂÌÁÓËÚÂ PSEN Ò‡ Ë‰Â‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Á‡˘ËÚÌË ‚‡ÚË Ë ÔÓÁËˆËˇ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ÔËÎÓÊÂÌËˇ.

Изисквания за СЕ маркировка
«‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡Ú‡, Ì‡Â‰
Ò ‰Û„ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ï‡¯ËÌËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÂÍÚË‡ÌË Ë ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË ÔÓ Ú‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ, ˜Â:
ï˜‡ÒÚËÚÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ‰‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ÔÂ‰Ë ‚ÒˇÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ - ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓ‚‡ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˜‡ÒÚË Á‡ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡;
ï‰‡ ·˙‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚËÚÂ, „‡ÁÓ‚ÂÚÂ Ë ‡ÂÓÁÓÎËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ
ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, Í‡ÍÚÓ Ë ‰ÂÁËÌÙÂÍˆË‡˘ËÚÂ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ËÚÂ
ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ‰‡ ÒÂ ÔÂÏ‡ı‚‡Ú Ì‡Ô˙ÎÌÓ
ÓÚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡;
ï‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ë
Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËË ËÎË Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÁÓÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌË;
ï‰‡ ÌˇÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌËÚÂ
‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÔ‡ÒÌË Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÒÏ‡Á‚‡˘Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, ‰‡ ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ı‡ÌËÚÂÎÌË ÍÓÁÏÂÚË˜ÌË ËÎË Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË.

Светлинни завеси PSEN opt с
нови защитни корпуси
—‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ Á‡‚ÂÒË Ì‡ Pilz ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ıË„ËÂÌ‡. œÂ‰Ô‡ÁÌËÚÂ ÍÓÔÛÒË Pilz Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP67 ËÎË IP69K ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‡ÁÏÂË Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ Á‡‚ÂÒË: ÌÓ‚ËÚÂ Á‡˘ËÚÌË ÍÓÔÛÒË
Á‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ Á‡‚ÂÒË PSEN opt Ò‡ Ë‰Â‡ÎÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Ï‡¯ËÌË Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ Ì‡ÏÂÒ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ
ÔÓˆÂÒ Ë ËÏ‡ ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ıË„ËÂÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ ÚÂ Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ.
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Устойчиви и в екстремни
условия
«‡˘ËÚÌËÚÂ ÍÓÔÛÒË Á‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌË Á‡‚ÂÒË Ò‡ Ô‡‚ËÎÌËˇÚ ËÁ·Ó, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚‡¯ËÚÂ Ï‡¯ËÌË ‰‡ ÒÂ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú
Ò ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ËÎË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË - ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË Ò‡ ‚ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ËÎË Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. —‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ Á‡‚ÂÒË Ì‡ Pilz, ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò˙Ò Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÍÓÔÛÒË, ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÒÂ‰‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ,
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. œÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡˘ËÚÂ Í‡·ÂÎË, ÚÂ ËÏ‡Ú ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘Ó
‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.
—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Á‡˘ËÚÌËÚÂ
ÍÓÔÛÒË Á‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌË Á‡‚ÂÒË PSENopt Ò‡:
ï —ÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP 67, IP 69K: œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÒÂ‰‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ, Í˙‰ÂÚÓ ËÏ‡ ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ıË„ËÂÌ‡ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÔÓ‰ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ;
ï ¬ËÒÓÍ‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡
‚˙Ì¯ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë Ò‚˙Á‚‡˘ËÚÂ
Í‡·ÂÎË;
ï ¡˙Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ò ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ÏÓÌÚ‡ÊÌË ÒÍÓ·Ë.
ï œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚‡¯ËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ‚
Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Â„ÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌË
Á‡‚ÂÒË Ë Â¯ÂÚÍË.

»ÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ıË„ËÂÌ‡.
Õ‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍÓÚÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÒÂÍ-

ÚÓËÚÂ Ò˙Ò ÒÚÓ„Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ıË„ËÂÌ‡, Í‡ÚÓ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ËÎË Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ. ÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ ÒÂÌÁÓËÚÂ Â Ô‡ıÓ- Ë ‚Ó‰ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP 67 Ë
Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ –¬“ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, ÍÓˇÚÓ Â
ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ. »Ï‡Ú
„Î‡‰Í‡ ÔÓ‚˙ıÓÒÚ Ò Î‡ÁÂÂÌ Ì‡‰ÔËÒ.
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡

œÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë
ÂÎÂÚ‡ (SSR)
–

Стефан Куцаров

елетата като елементи за комутация на електрически вериги
вече почти един век са важна част
в най-разнообразни електрически и
електронни
устройства.
В
продължение на повече от 50 години се използваха само електромеханични релета, независимо от сериозните им принципни недостатъци.
С развитието на полупроводниковата електроника тези недостатъци
все повече се оказваха нежелани, а в
много случаи и недопустими, което
доведе до създаването и бързото
навлизане в практиката на полупроводниковите релета (Solid State
Relay) SSR, наричани нерядко и
Semiconductor Relay. Днес те намират по-широко приложение от електромеханичните, които продължават да се произвеждат поради
съществуването на области, където не могат да бъдат изместени от
SSR.

Особености на SSR
Основните предимства на SSR в
сравнение с електромеханичните
релета са:
l Дълъг експлоатационен срок, който се дължи на липсата на механични контакти и подвижни части.
l Не съществуват проблемите от
електрическото искрене при отваряне на механичните контакти и
тези от треперенето им при затваряне.
l Надеждността е над 100 пъти поголяма.
l Голямо изолационно напрежение
между управляващата и управляваната верига, което вече достигна
до 5,3 kV.
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Фиг. 1
l Напълно безшумна работа.
l Малък обем, тегло и заемана площ

върху печатната платка, особено
важно за портативните устройства.
l Възможност за добавяне в схемата на SSR на полупроводникови елементи, които им придават допълнителни функции.
l Липсата на бобина, чието магнитно поле би могло да смущава работата на близко разположени електронни схеми.
l Значително по-малка постояннотокова консумация на управляващата верига и възможността за нейната работа с по-малко захранващо
напрежение. Тези два фактора опростяват веригата, улесняват реализацията й и намаляват разсейваната мощност.
l Много по-добра издръжливост на
удари и вибрации.
l По-малко време на задействане,
тоест по-бързо включване и изключване на товара.
l Процесът на автоматизирано запояване на елементите върху печатните платки (особено при тези с
повърхнинен монтаж) се затруднява

при наличие на електромеханични
релета.
Два са основните недостатъци
на SSR – по-голямото съпротивление
на затворения „контакт“, което е
най-съществено при товари с голям
ток и по-големият паразитен капацитет на отворения „контакт“, ограничаващ превключването на високочестотни товари. Към тях трябва да се прибавят липсата на галванична изолация при отворен „контакт“ и наличието на ток на утечка през него, което реално не съществува при електромагнитните
релета.
В зависимост от състоянието на
„контактите“ на незадействано
SSR и техния брой съществуват
няколко разновидности. Първата са
SSR с единичен нормално отворен
(н.о.) „контакт“ с означение на фиг.
1а. Самият контакт се нарича SinglePole Single-Throw, Normally Open
(SPST-NO), 1 Form A, Form 1a и Form
A Normally Open. Има SSR с двоен н.о.
„контакт“, т. е. два „контакта“ с
общо управление (фиг. 1б) – DoublePole Single Throw, Normally Open
(DPST-NO), 2 Form A, Form 2a и 2 Form
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Фиг. 2.

A Normally Open. На фиг. 1в е символичното означение на нормално затворен (н.з.) „контакт“, който е в показаното положение при незадействано SSR и се означава като 1
Form B. Съответно има SSR с двоен
н.з. „контакт“ (фиг. 1г) – 2 Form B.
Последната основна разновидност
съдържа един н.о. и един н.з. "контакт" (фиг. 1д) с общо управление,
т. е. задействани едновременно и
наричани Dual 1 Form C и Dual 1 Form
A/B. Съществуват и двуканални SSR
(Dual Channel SSR) с независимо управление на два н.о. (фиг. 1е) или два
н.з. (фиг. 1ж) „контакта“. Вместо
вертикалната черта във всички означения дотук, която показва оптичната връзка между управляващата
част (диода) и управляваната („контакта“), често се използва стрелка
(фиг. 1з).
В зависимост от вида на свързвания към „контакта“ товар и съответно типа на захранващото го напрежение, съществуват постояннотокови SSR (DC Output SSR), еднофазни променливотокови SSR (Single
Phase AC Output SSR) и трифазни
променливотокови SSR (Three Phase
AC Output SSR). За управляване с един
SSR на повече променливотокови
товари има и четворни променливотокови SSR (Quad Output AC SSR),
всяка от съставните части на които се задейства самостоятелно и
към нея се свързва отделен еднофазен товар.
Според конструкцията има две
разновидности SSR – интегрални
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схеми (ИС) и модули, като вторите
преобладават. В зависимост от
производителя размерите им са
твърде различни, като някои точно
повтарят тези на аналогични електромеханични релета с цел лесно
заместване.

MOS релета
Наименованието им се дължи на
използването като „контакт“ на
един или два NMOS транзистора.
Английските термини са MOSFET
Based Relay, PhotoMOS Relay, PhotoMOSFET Relay, MOSFET Photovoltaic
Relay.
Принцип на действие. За изясняването му може да се използва схемата на фиг. 2а. Даденият в нея инфрачервен светодиод може да е самостоятелен елемент или електронна схема, която осигурява неизменен интензитет на излъчването.
Захранва се от постоянно напрежение на управляващия вход IN в границите, дадени в техническата документация на SSR. Лъчите попадат на фотодиод (или няколко последователно свързани фотодиода),
като полученият фототок се преобразува от драйвера Dr в две еднакви постоянни напрежения гейтсорс на транзисторите. Когато те
са отпушени се осигурява верига за
външния товар, свързан към изхода
OUT, като поради естеството на
MOS транзисторите в отпушено
състояние между дрейна и сорса им
може да протича постоянен и променлив ток, т. е. MOS релетата

Източник: OMRON Electronic Components

д

Източник: Vishay

могат да управляват постояннотокови и променливотокови товари.
За улесняване на реализацията на Dr
транзисторите трябва да са с малко прагово напрежение, с което
същевременно се осигуряват и малки времена на включване и изключване.
За реализацията на н.о. „контакт“
се използват NMOS транзистори с
индуциран канал, които са запушени
при липса на осветяване. На фиг. 2б
е даден пример за структурата на
SSR с такъв контакт. Вижда се, че
сорсовете на транзисторите са
вътрешно свързани, а двата извода
на „контакта“ са техните дрейнове. Съществува разновидност с
допълнителен извод от сорсовете,
който позволява самостоятелно използване на всеки от транзисторите („контактът“ е между сорса и
дрейна им). Идея за свързването на
SSR от фиг. 2б е даден на фиг. 2в –
токът IF се задава от управляващото напрежение и резистора, товарът RL се захранва от постоянното напрежение VDD, а при нужда
може да се използва и изходното
напрежение VOUT, което е върху двата транзистора. В SSR с н.з. „контакт“ се използват NMOS транзистори със собствен канал, които са
в проводящо състояние (затворен
„контакт“) без осветяване и се запушват при неговото наличие. Пример за такъв SSR с един транзистор
е даден на фиг. 2г. Структурата на
SSR с един н.о. и един н.з. контакт е
дадена на фиг. 2д, като двата мо-
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5.0
ILED = 10mA

4.0

ILED = 5mA

3.0
2.0
1.0
0.0
Фиг. 3.

а

0

20

гат да се управляват самостоятелно от две независими една от друга
вериги или едновременно чрез показаната с прекъсната линия външна
връзка.
Основни параметри. Както при
почти всички електронни схеми те
се разделят на максимално допустими (Absolute Maximum Rating), електрически и механични, като обикновено в каталозите към тях се прибавят и препоръчваните работни параметри (Recommended Operating
Conditions).
Сред основните максимално допустими параметри са допустимото
обратно напрежение на светодиода
(LED Reverse Voltage) VR и максималното напрежение, което може да се
приложи на изхода (Load Voltage) VOFF.
Практически последното е максималното напрежение, с което може
да работи товарът – когато то е
променливо, параметърът представлява неговата амплитудна
стойност. Вместо него по-често се
дават границите, в които може да
е напрежението Vо върху товара.
Същото се отнася и за максималния
ток през товара (Load Current) Io.
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Източник: IR

Последните два основни параметъра от тази група са максималното
изолационно напрежение между входа и изхода (Dielectric Strength
Between I/O) VI-O, което е средноквадратичната стойност, приложена за
определено време (обикновено 1
минута) и работната околна температура Ta.
Сред най-важните електрически
параметри са входният ток (Input
Current) IF и напрежението в права
посока върху светодиода (LED
Forward Voltage) VF, което реално е
напрежението на входа IN и линейно
нараства с тока Io. Важно е да се има
предвид, че стойностите на IF и Io
са в сила до определена Та (обикновено 25 °С), след което намаляват.
Обикновено това се дава чрез графики, един пример за каквито е показан на фиг. 3а, като по абсцисата
е Та в °С, а по ординатата – Io в А.
Обратният входен ток (Reverse
Current) IR се получава при неправилна полярност на входното напрежение, а съпротивлението на затворения „контакт“ (Resistance with Output
ON) RON е в сила при определен Io.
Както при много други електрон-

ни схеми за избягване на нежеланото многократно включване и изключване на релето при промени на тока
около IF (например поради влияние на
шумовете) се въвежда входен ток
на хистерезиса (Trigger LED Forward
Current) IFT – ако релето се задейства
при IF, то ще се изключи при ток IFIFT, т. е. нежелани промени, по-малки
от IFT не променят състоянието му.
За отворения „контакт“ са съществени токът му на утечка (Current
Leakage when Relay Open) ILEAK и неговият капацитет COFF, докато между входа и изхода значение имат капацитетът CI-O и изолационното
съпротивление (Insulation Resistance
Between I/O Terminals) RI-O . И накрая
са две времена - на задействане
(Turn-on Time) ton и изключване (Turnoff Time) toff на релето, чиито определения се виждат от фиг. 3б, като
графиката Input представлява импулсът на IF.
Важно е да се има предвид, че дадените символи на параметрите се
използват от много производители,
но не са общоприети, нито представляват част от някакви международни стандарти.
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Таблица 1. Интегрални MOS релета с н.о. "контакти".
¹

È Ñ (ò è ï ) [ã ð ó ï à ]

1
ASSR-1611 (1 Form A)
2
ASSR-5211 (1 Form A)
3 A S S R -4 0 2 C (2 F o r m A ); [R C ]
4
CPC1978 (1 Form A)
5
CPC1988 (1 Form A)
6
84134870 (1 Form A)
7
C M X 6 0 D 2 0 (1 F o r m A )
8
LH150AAB (1 Form A)
9
LH1513AB (2 Form A)
L
H
1
526AAC (Dual Channel 1
10
F o rm A )

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Avago Technlogies
Avago Technlogies
Avago Technlogies
C la r e (I X Y S I C D iv .)
C la r e (I X Y S I C D iv .)
Crouzet
C ry d o m
V is h a y S e m ic o n d .
V is h a y S e m ic o n d .
V is h a y S e m ic o n d .

IF , m A ; (Io , m A )
[R O N , W]

V R , V ; ( Vo , V )
[C O F F , p F ]

V F , V ; (I F T , m A )
[I L E A K , n A ]

5-20; (2500) [0,065] 5max; (60) [1400]
3-20;(200) [10]
5 m a x ; (6 0 0 ) [5 0 0 ]
1-10;(40) [65]
5min; (400) [15]
10max; (750) [1,7]
5 ; (4 0 0 ) [6 5 ]
10max; (900) [1,78] 5; (1000) [540]
12-20; (30000) [0,09]
(1 -5 0 )
15; (20000) [0,033]
(6 0 )
0 ,9 ; (2 5 0 ) [4 ,6 ]
8; (350) [10]
2; (140) [10]
8; (200) [15]
0,3; (100) [25]

8; (400) [13]

V I-O, kV ; (R I-O, GW)
[ C I -O , p F ]

to n , m s
(t o f f , m s )

1,3 [10]
5; (105) [0,8]
3 ,2 (0 ,1 )
1 ,3 [1 ]
5; (105) [0,8]
0,7 (0,07)
1 ,3 [0 ,3 ]
3,75min; (103) [0,8]
0 ,0 8 (0 ,0 5 )
1,2 [1000max]
2 ,5 [1 ]
8 (0,15)
1,2 [1000max]
2 ,5 [1 ]
6 (0 ,1 1 )
3-32; [10000]
4 [8 ]
2 (5 0 )
[105max]
2,5; (1min) [15max] 1max (0,3max)
1 ,2 5 [0 ,3 2 ]
5,3; (1000min) [0,71]
0 ,3 (0 ,6 )
1 ,2 6 [0 ,0 2 ]
5 ,3 [1 ,1 ]
1 ,6 (0 ,6 5 )
1,15 [0,04]

5 ,3 [0 ,8 ]

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

-40¸+85 (9,9x6,6x4,19)
-40¸+85 (9,9x6,6x4,19)
-4 0 ¸ + 8 5 (9 ,9 x 6 ,6 x 3 ,6 9 )
-40¸+85 (21,1x20,2x5,16)
-40¸+85 (26,4x20,2x5,16)
-4 0 ¸ + 8 0 (5 7 ,2 x 4 4 ,5 x 2 0 ,1 )
-3 0 ¸ + 8 0 (4 3 ,1 x 2 5 ,4 x 7 ,6 )
-40¸+85 (8,71x6,5x3,81)
-40¸+85 (9,91x6,81x3,81)

0 ,5 (1 ,1 )

-40¸+85 (9,91x6,81x3,81)

Таблица 2. Интегрални MOS релета с н.з. и н.о./н.з. "контакти".
¹

1
2
3

IF , m A ; (Io , m A )
[R O N , W]

V R , V ; ( Vo , V )
[C O F F , p F ]

V F , V ; (I F T , m A )
[I L E A K , n A ]

V I-O, kV ; (R I-O, GW)
[ C I -O , p F ]

to n , m s
(t o f f , m s )

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

C la r e
(I X Y S I C D iv is io n )
V is h a y S e m ic o n d .

5max; (120) [25]

5 ; (3 5 0 ) [2 5 ]

1,2 [1000max]

3 ,7 5 [3 ]

3 m a x (3 m a x )

-40¸+85 (10x6,48x2,29)

0,9; (150) [20]

5 ; (3 5 0 ) [3 5 ]

0 ,6 (A ); 0 ,5 (B ) [2 0 ]

8 ; (3 5 0 ) [5 0 ]

1 ,2 6 [8 0 ]
1 ,2 6 [0 ,8 (A );
0,07(B)]

3 ,7 5 [3 ]

V is h a y S e m ic o n d .

2 (1 )
3 ,2 (A ); 3 ,8 (B )
(1 ,6 (D ); 0 ,8 (B ))

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

È Ñ (ò è ï ) [ã ð ó ï à ]

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

LBB110 (Dual Channel
1 F o rm B )
LH1501BAB (1 Form B)
LH1502BB (1 Form A +
1 F o rm B )

Интегрални схеми. Те реализират всички показани на фиг. 1 „контакти“. В известен смисъл условно
съществуват 4 групи ИС – за нисковолтови товари, за високоволтови
товари (няма точно определено напрежение Vо като граница между
двете групи), за аналогови сигнали и
с малко произведение на RON и CОFF.
Принадлежността към една от последните две групи е отбелязана в
колона 2 на табл. 1 и 2 съответно
като AN и RC. Сравнително малка
част от ИС могат да се монтират
върху радиатор, при което нараства
токът им Io. По принцип параметрите на двуканалните SSR се дават
само за единия канал, което е направено и в табл. 1 и 2. Съществуват
и ИС като комбинация на MOS реле
1 Form 1 и оптрон със съставен
биполярен транзистор, пример за
каквато е LH1532 на Vishay Semiconductor.
Модули. Подобно на много други
електронни схеми и реализацията на
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3 ,7 5 [3 ]

SSR като модули се прави, когато е
необходимо получаването на големи
изходни токове и/или по-високи напрежения, т. е. управляването на
мощни товари. Съществуват сравнително малко модели поради ограниченията на MOS транзисторите
в получаването на твърде големи
токове и напрежения. Конструктивно модулите са със самостоятелна
кутия, а структурата им е подобна
на дадената на фиг. 2а, т. е. захранват се с постоянно напрежение.
Типичен пример е серията модули
SSR25D/24 V, SSR25D/36 V и
SSR25D/48 V на българския производител Изоматик комплект (числата
след скобата показват номиналната
стойност на Vо), а токът Io е 25 А.
Модулите са предназначени за постояннотокови товари и имат вградени множество защити. Друг пример е SKLDx1006 на Celduc Relay с Vo
между 7 и 36 V при Io = 10 A. Управляващото напрежение е между 3 и
10 V, размерите са 43,6x24,5x6,3

-40¸+85 (8,71x6,5x3,81)

mm при тегло 15 g. Релето
SSRPCMD40D5 на Schneider Electric e
предвидено за монтаж върху панел,
задейства се с постоянно напрежение 3-32 V и може да управлява постояннотокови товари с ток до 40
А и напрежения между 3 и 100 V.
Полезно е да се има предвид, че в
техническата документация обикновено се дават схеми на свързване и
препоръки за експлоатация, като някои модели могат да се монтират
върху радиатор.

Тиристорни релета
Използват се основно за захранване на едно- и трифазни променливотокови товари, на които благодарение на тиристорите могат да
бъдат осигурявани значително поголеми токове и напрежения в сравнение с MOS релетата. Поради това
тук ИС са сравнително малко, а преобладават модулите. Характерна
особеност е, че доста производители означават като SSR именно ти-
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б

Фиг. 4.

г
Източник: Crydom

ристорните релета, а за тези с
MOS транзистори използват едно
от споменатите наименования.
Принцип на действие. Основната част от тиристорните SSR са
с галванично разделяне между управляващата верига и товара, което се
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осъществява по 3 начина. Първият
е чрез оптрон (фиг. 4а), токът на
чийто светодиод се определя от постоянното захранващо напрежение
(дадени са границите, в които то би
могло да бъде в различните модели)
и резистора RIN . Освен показания

ноември 2012

оптрон се използват фотодиодни и
фототиристорни оптрони. Изходният сигнал на оптрона задейства пусковата схема, която включва симетричния тиристор и съответно товара (в немалко случаи вместо него
се използват два успоредно и про-
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Източник: Sharp

а
б

Фиг. 5.

тивоположно свързани обикновени
тиристори). Често използвани наименования за този тип релета са
Optically Coupled SSR и Photo-Isolated
SSR.
Вторият начин за галванично разделяне, използван само в модули, е
чрез трансформатор (фиг. 4б). Постоянното управляващо напрежение
се преобразува в променливо и от
вторичната намотка на трансформатора се подава на управляващия
електрод на симетричния тиристор. Неозначените изводи долу вдясно са за подаване на мрежовото напрежение на товара. Третият начин
е чрез използване на ридреле (фиг.
4в), чийто механичен контакт не

пречи на надеждната работа на SSR.
Значителна част от тиристорните
SSR се управляват с променливо напрежение (често мрежовото), което
в схемите на фиг. 4а,в се осигурява
чрез прибавяне на мостов токоизправител на входа, а в тази на фиг.
4б преобразувателят обикновено не
се поставя. Съществуват и тиристорни релета без галванична изолация (фиг. 4г), при които управляващият сигнал е мрежовото напрежение.
Недостатъкът от липса на изолация
е за сметка на простото, евтино и
с малки размери SSR.
Масово разпространените трифазни SSR се произвеждат само
като модули и съдържат три еднакви схеми от дадените на фиг. 4а-в.
Общо е само управлението, например три оптрона с последователно
свързани светодиоди.
Два са методите за включване на
тиристорите, първият от които е
при преминаване на мрежовото напрежение през нулата (Zero-Crossing,
Synchronous) ZC – след подаване на
управляващ сигнал за включване, пусковата схема го осигурява при първото преминаване на мрежовото напрежение през нулата (добре известен похват от много тиристорни
устройства). Вторият метод (Nonzero Crossing, Nonsynchronous) NZC е
свързване на товара към захранващото напрежение веднага след подаване на сигнала.
Интегрални схеми. Съществуват две групи в зависимост от описаните начини на включване на товара. На фиг. 5а е дадена идея за
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структурата на ИС със ZC. Управлението e с постоянно напрежение,
подавано на изводи 3 и 4, като светодиодът задейства левия симетричен фототиристор. Неговият
ток се подава на показаната със
стрелка схема за включване на десния симетричен тиристор при преминаване на мрежовото напрежение
през нулата, който от своя страна
задейства променливотоковия товар, свързан между изводи 1 и 2.
Структурата на една ИС със
свързване на товара веднага е дадена на фиг. 5б. И тук има фототиристорен оптрон, който задейства
силовия симетричен тиристор (между изводи 6 и 8). Добре е да се има
предвид, че някои производители
предлагат две разновидности на
една ИС - управлявана с постоянно
напрежение или с постоянен ток.
Пример за ИС е SDI2415 на Crydom,
която е 1 Form A и ZC. Работи с IF =
10-32 mA, V0 = 12-280 V, Io = 1,5 A,
V I-O = 3,75 kV и има размери
21,6x6,7x4,8 mm.
Модули. Те ползват по-голямата
част от параметрите на ИС, но има
и няколко специфични. Максималната
амплитуда на напрежението, приложено върху запушен тиристор Peak
Inverse Voltage) Vpp , обикновено е около 2 пъти по-голяма от максималната ефективна стойност Vо на работното напрежение. Съществено
значение имат максимално допустимият импулсен ток (Surge Current,
Maximum Impulse Overload Capacity)
ITSM, който може да протича определено време (обикновено 1 us, 10 ms

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu
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Таблица 3. Модули на тиристорни релета.
V o , V ; (I o , A )
[V T , V ]

V p p , V ; (I T S M , A )
[I L E A K , m A ]

(2 2 0 )

24-450;(40)

-

250 (10)

2 ,5

0¸+55 (63x49x20); [<120]

6-14 (18-32)

24-450;(10)

-

250 (10)

2 ,5

0¸+55 (63x49x20)

1200; (150) (3)

500 (100)

4

-20¸+70 (58x45,5x24,5)

1200; (710) [0,06max]

500

4 [8 ]

C ry d o m
15 (4-15)
4 8 -6 6 0 ;(2 5 ) [1 ,6 ]
1200; (250) [0,1]
C ry d o m
2-4 (90-280) 24-280; (125) [1,7] 600; (1750) [10max]
F in d e r
(19,2-26,4)
12-275; (2)
(4 0 ) [1 ,5 m a x ]
P
a
n
a
s
o
n
i
c
1
,
2
1
,
8
AQG22112 (1); [ZC]
7 5 -2 6 4 ; (2 )
(3 0 )
E le c t r ic W o r k s
(9,6-14,4)
P
a
n
a
s
o
n
i
c
AQJ412V (1); [ZC]
15-23 (4-6)
7 5 -2 6 4 ; (2 5 )
(2 5 0 ) [5 m a x ]
E le c t r ic W o r k s
DEK-OV-5DC/240AV/800 (1); [ZC] Phoenix Contact
10,2 (5)
10-253; (0,8)
6 0 0 ; (3 0 ) [1 ,2 ]
EMG 17-OV-5DC/ 240AC/3 (1)
P h o e n ix C o n t a c t
4 ,2 (5 )
4 8 -2 8 0 ; (3 )
600; (160) [4]
SSRDF8S45A1 (1); [ZC]
Schneider Electric 15max (90-140) 24-280; (45) [1,6]
600; (625) [<10]
3 R F 2 0 2 0 -1 A A 0 2 (1 );[Z C ]
S ie m e n s
2-15 (15-24)
24-230; (20)
8 0 0 ; (2 0 0 )
3RF2230-1AC45 (3)
S ie m e n s
2-15 (4-30)
4 8 -6 0 0 ; (3 0 )
1200; (300)
SSR-480 D 125 (1)
T E C o n n e c t iv it y
15max (4-32)
48-660; (125) 1200min; (1700) [0,25]
S S R A (1 ); [Z C ]
T E C o n n e c t iv it y
(4-10)
24-280; (2)
600
s lim / S S R (1 )
V in c o t e c h
15 (2,5-6)
24-240; (1)
600
R -S w it h (1 )
V in c o t e c h
3 (4 0 -7 2 )
24-240; (1)
600

500
500
-

4 ;(1 ) [8 ]
4 ;(1 ) [8 ]
4

-40¸+80 (101x79,7,5x35,4);
[3 6 0 ]
-3 0 ¸ + 8 0 (4 3 ,1 x 3 4 ,3 x 2 2 ,8 ); [2 5 ]
-4 0 ¸ + 8 0 (5 8 ,4 x 4 5 ,7 x 2 3 ); [8 6 ,5 ]
-4 0 ¸ + 5 5

-

3 ;(1 )

-30¸+80 (24,5x20,5x4,5)

-

3 ;(0 ,1 )

-30¸+80 (38x28x17)

500
500
500
500
-

2 ,5
3 ,5
4 m in
2 ,5
3 ,7 5
3 ,7 5

-2 0 ¸ + 6 0 (8 0 x 5 6 x 6 ,2 ); [2 2 ,4 ]
-20¸+60 (102x75x17,5); [89,6]
-40¸+80 (107x76,2x45,5)
-20¸+60 (58x45x31,5)
-25¸+60 (95x45x47)
-2 0 ¸ + 8 0 (5 7 ,2 x 4 5 ,5 x 2 2 ,1 ); [9 8 ]
(24x13x5); [4,3]
-20¸+60 (28x15x5); [3,65]
-20¸+60 (29x15,8x12,7); [3,65]

Ì î ä å ë (ô à ç è ); [ã ð ó ï à ]

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

S S R 4 0 B (1 ); [Z C ]

2

SSR2P10AN (1); [NZC]

È çîì àò èê
Ê îìïëåêò
È çîì àò èê
Ê îìïëåêò

3

R111/90AC-51 (1);[ZC]

ABB

2 2 m a x (3 -3 2 )

4 2 -5 3 0 ; (9 0 )
[1 ,6 m a x ]

4

G N 3 5 0 E L Z (1 )-ò ð î å í ; [N Z C ]

Crouzet

15-20 (18-36)

4 8 -6 0 0 ; (5 0 )

5
6
7

P F E 4 8 0 D 2 5 (1 ); [Z C ]
A24125 (1j); [ZC]
38.21.0.024.8240 (1); [NZC]

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ðàá . ò å ì ï . î á õ â . o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m ); [ì à ñ à , g ]

IF, m A ;
(V F , V )

¹

или 1 s), отбелязвано в каталога, и
токът на утечка (Off-State Leakage
Current) ILEAK през запушените тиристори. Важни са и максималните
скорости на изменение на напрежението dv/dt и токът di/dt в изхода.
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Обикновено производителите
предлагат двете разновидности ZC
и NZC, а на немалка част от модулите фабрично са монтирани радиатори. На тези с възможност за допълнително поставяне на радиатор в

ноември 2012

dv/dt, V /ms V I-O, kV ; (R I-O,
(di/dt, A /ms) GW) [C I-O, pF]

каталога се указва необходимата
охлаждаща повърхност. За удовлетворяване на стандартите за електромагнитна съвместимост често
между SSR и товара се свързва бобина, а захранването на товара се
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Фиг. 6.

пример от широката гама на компанията АВВ, която включва защити
при свръхтокове и при нарушаване
на стойността на мрежовата честота, защити за генератори, електродвигатели и др.
Възможностите на тиристорите да осигуряват голям ток на променливотокови товари е причина за
използването им и в много други устройства, поради което тиристорните модули на SSR често са част
от серия, включваща и други прибори. Пример е серията SIRIUS на
Siemens, която освен SSR включва
контактори, софтстартери и др.
В редове 9 и 10 на табл. 3 са дадени два примера за SSR от тази серия.

Източник: OMRON Electronic Components

Биполярни релета

Източник: Carlo Gavazzi

Фиг. 7.

подава през филтър (фиг. 6), ограничава се дължината на проводниците
между източника на управляващ сигнал и входа на SSR и успоредно на
него се свързва кондензатор с капацитет, препоръчван в каталога.
Твърде често се дават и схемите за
свързване на различни товари.
В табл. 3 са дадени основните
параметри на модули, като този в
ред 2 е двоен, т. е. съдържа самосто-
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ятелни еднакви релета, а даденият
в ред 8 е за монтаж върху шина DIN.
Трябва да се има предвид, че стойността на Io е при резистивен товар, докато при индуктивен тя е
няколко пъти по-малка. Двойните
релета могат да се използват за управление на два еднофазни товара,
както и на трифазни товари в
свързване „триъгълник“ и „звезда“.
Даденото в ред 3 SSR е само един

Практически се реализират само
като модули за захранване на постояннотокови товари поради еднопосочното пропускане на биполярните
транзистори, винаги имат успоредно на изхода си предпазен диод, който се отпушва при напрежение с
нежелана полярност и са тип 1 Form
A. Галваничното разделяне вход-изход се осъществява чрез фототранзисторен оптрон, резисторът за неговия фотодиод е вграден в релето,
управлението в част от моделите
е с постоянно напрежение, а в останалите – с променливо. В последния
случай релето е с вграден диоден
мост, който реално захранва фотодиода с еднополярно пулсиращо напрежение. Необходимият базов ток
на изходния NPN транзистор се оси-
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Таблица 4. Модули на релета с биполярни транзистори.
IF, m A ;
V o , V ; (I o , A )
¹
Ì î ä å ë (ô à ç è ); [ã ð ó ï à ]
Ï ð î è çâ î ä è ò åë
(V F , V )
[V T , V ]
1
RD3501-D
C a r lo G a v a z z i
1 m in (3 -3 2 )
3 -3 5 0 (1 )
2
XKD10306
C e ld u c R e la y s
1 -3 0 (5 -3 0 )
2 -6 0 (3 )
3
SG C20420
C e ld u c R e la y s
1 -3 0 (3 -3 0 )
2 -2 0 0 (2 0 )
4
D C60S7
C ry d o m
2 ,2 (3 ,5 -3 2 )
3 -6 0 (7 )
5
41.81-9024
F in d e r
9 (10-32)
1 ,5 -3 5 (5 )
6 DEK-OE-24DC/5DC/100kHz-G Phoenix Contact
8 24)
4-18 0,05
7 DEK-OE-230ÀC/48DC/100
P h o e n ix C o n t a c t
2,5; (207-257)
3 -4 8 (0 ,1 )
8
IAC-24A
T E C o n n e c t iv it y
6max (180-280)
3 0 m a x (0 ,0 5 )
9
I D C -5 A
TE Connectivity 34max (±10¸±60) 30max (0,05max)
10
s lim / S S R
V in c o t e c h
4 ,1 (2 ,5 -6 )
0 -4 8 (0 ,1 )
11
TOS 5VDC
W e id m u å lle r
< 8 (5 )
(0 ,5 )
12
MICROOPTO
W e id m u å lle r
7-11 (12-28)
24 (0,05)

гурява непосредствено от оптрона,
от вграден усилвател или от тригер на Шмит (за получаване на спомената разлика между напреженията на включване и изключване). Рядкост са релетата с противотактно изходно стъпало, например даденото в ред 5 на табл. 4 с особеност
(както и това в ред 6) голямата максимална честота на смяна на състоянието от 100 kHz. С променливо напрежение Vo се управляват релетата в редове 7 и 8 на табл. 4. Основната част от биполярните релета
са с неголям изходен ток, но независимо от това част от тях трябва
да работят, монтирани върху радиатор, данни за който се дават в каталога. За свързване на мощни товари се прибавя подходящ външен
биполярен транзистор, монтиран
върху радиатор. Схемите на свързване се дават в каталозите, като два
примера за релето от ред 1 на табл.
4 са показани на фиг. 7.
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V p p , V ; (I T S M , A )
[I L E A K , m A ]

dv/dt, V /ms
(di/dt, A /ms)

V I -O , k V ; ( R I -O ,
GW) [C I-O, pF]

Ðàá . ò å ì ï . î á õ â . o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m ); [ì à ñ à , g ]

(2 ) [1 m a x ]
(5 ) [0 ,3 ]
2 0 0 ; (3 0 ) [1 ]
(14) [0,1max]
(40) [0,01max]
[0,01max]
[0,01max]
54
300 [0,01max]
3 0 0 ; (0 ,6 ) [< 0 ,0 2 ]

200
200
-

4; (10min) [8]
2 ,5 [8 ]
2 ,5 [8 ]
4 ;(1 ) [8 ]
2 ,5
2 ,5
2 ,5
4 [8 ]
4 [8 ]
2 ,5
4
4

-20¸+70 (58,2x45,5x30); [110]
-40¸+90 (76,4x53x12,2); [30]
-40¸+80 (67x38x26,5); [100]
-3 0 ¸ + 8 0 (5 8 ,4 x 4 5 ,7 x 2 3 ); [8 6 ,5 ]
-20¸+60 (29x15,7x12,7)
-2 0 ¸ + 6 0 (8 6 x 5 6 x 6 ,2 ); [2 8 ,8 ]
-2 0 ¸ + 6 0 (8 6 x 5 6 x 6 ,2 ); [2 2 ,5 ]
-30¸+80 (43,2x31,8x15,2); [35]
-30¸+80 (43,2x31,8x15,2); [35]
-20¸+60 (28x15x5); [3,65]
-20¸+60 (74,5x55x6,1)
-2 0 ¸ + 6 0 (9 8 x 9 0 x 6 ,1 )

Източник: Celduc Relais

Фиг. 8

Релета с IGBT
Големите работни напрежения и
токове на биполярните транзистори с изолиран гейт (IGBT) по принцип
ги правят подходящи за реализацията на модули на релета за управление на мощни постояннотокови товари. Поради технологични и производствени причини засега такива
модули са малко. Типичен пример са
SCI0100600 и SCI0251700 на Celduc

ноември 2012

Relais, в чиито означения първите
две или три цифри след SCI0 показват тока Io, а останалите – максималното Vo, като последното реле
е единственото засега SSR за товари до 1700 V. Галваничното разделяне между входа и изхода се прави с
импулсен трансформатор, което се
вижда от структурата им, показана на фиг. 8. Двете релета са с еднакви размери и тегло.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

–‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒËÒÚÂÏË
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË
Етапи в развитието, възможности за интеграция с други платформи
за управление и влиянието на съвременните ИТ тенденции

–

‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ (Distributed control systems - DCS) Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ò‡
‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌË Í‡ÚÓ ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÔÓˆÂÒÂÌ ÍÓÌÚÓÎ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË
(PLCs) Ò‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÏÂÚÓ‰ Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ ‚˙ıÛ ‰ËÒÍÂÚÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. — ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ó·‡˜Â ÚÂÁË „‡ÌËˆË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÒÂ
‡ÁÏË‚‡Ú. ÕÓ‚ËÚÂ ‡ıËÚÂÍÚÛË
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ ‰ËÒÍÂÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

˜ÂÁ Â‰Ì‡-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡.
DCS ÚÓÔÓÎÓ„ËËÚÂ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú
Í‡ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÁÎË˜ÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ÔÓˆÂÒË ‚ Â‰ËÌÌ‡
ÒÂ‰‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ. “Â ÒÂ ÙÓÍÛÒË‡Ú
‚˙ıÛ ÒÎÂ‰ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
‚ıÓ‰ˇ˘Ë ÔÓÏÂÌÎË‚Ë Ë ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÎÓÊÌË ‡Î„ÓËÚÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ
ÒÚÂÏˇÚ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÔÓÒÚÂÌ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍË ËÌÚÂÙÂÈÒ.
Õ‡‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË
Ì‡ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡˘‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ ‰ËÒÍÂÚÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ‚
Ó·˘‡Ú‡ ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡. “ÂÁË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ò‡ ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡Á-

ПОЛИМАТ ООД

‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌË˜ÌË ‡ıËÚÂÍÚÛË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ, ÍÓËÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Á‡‚Ó‰‡, ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌËˇ ÍÓÌÚÓÎ. «‡
‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ DCS,
ÍÎ˛˜Ó‚ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ
ÚËÔ ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ‡ıËÚÂÍÚÛË
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡
Â‰ÌÓ Ó·˘Ó Â¯ÂÌËÂ Á‡ ¯ËÓÍ Í˙„
ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË - ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë ËÌÊÂÌÂËÚÂ ‰Ó ÏÂÌË‰Ê˙ËÚÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ, Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ô˙ÎÌ‡ ÏÓ‰ÛÎÌÓÒÚ Ë Ï‡˘‡·ËÛÂÏÓÒÚ, Á‡ ‰‡
ÓÚ„Ó‚ÓˇÚ Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ „ÓÎÂÏËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÏÂÊË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.

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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Ролята на PAC в развитието на DCS
Õ‡ÔÂ‰˙Í˙Ú ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË (PAC) ÔÓÁ‚ÓÎË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ËÒÍÂÚÌËˇ, Á‡‰‚ËÊ‚‡˘, Ó·ÂÁÓÔ‡Òˇ‚‡˘ Ë
ÔÓˆÂÒÂÌ ÍÓÌÚÓÎ ‚ Â‰Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
‡ÚÓ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ PAC Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú ‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Í˙Ï ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË. ŒÒ‚ÂÌ ·‡ÁÓ‚ËÚÂ
ÙÛÌÍˆËË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË
ÍÓÌÚÓÎÂË, PAC ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‡Á¯ËÂÌË
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ó·ÂÍÚÌÓ
ÓËÂÌÚË‡ÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÏÂÊÓ‚‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎË ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÚÓÎÌË ÙÛÌÍˆËË Ì‡
DCS ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÓËÁÚË˜‡˘ËÚÂ ÓÚ ÏÛÎÚË‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ÌËˇ ÍÓÌÚÓÎ, Ï‡˘‡·ËÛÂÏÓÒÚÚ‡ Ë ÏÓ‰ÛÎÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÎÁË.
¬ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ DCS Â¯ÂÌËˇ
ÒÚÓˇÚ ÏÛÎÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ PAC, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
‚ÒË˜ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚË Á‡ ÔÓˆÂÒÌÓ Ë
‰ËÒÍÂÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. — ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÍÂÚÌÓ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÓ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ
Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÌÚÂ„Ë‡Ì PAC, Ò˙‚ÂÏÂÌÂÌ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÒÓÙÚÛÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ (HMI), ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Í‡ÚÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú „˙‚Í‡‚ÓÒÚ, ÏÓ‰ÛÎÌÓÒÚ Ë Ï‡˘‡·ËÛÂÏÓÒÚ,
ÚËÔË˜ÌË Á‡ PLC ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡.

Интеграция на DCS и PLC системи
œÓ‡‰Ë Ú˙„Ó‚ÒÍËÚÂ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ DCS Ë PLC ÒËÒÚÂÏË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ, ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚ÒÂ Ó˘Â ‡·ÓÚˇÚ
Ò ‰‚Â ËÎË ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ‰ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ë ÒÂ ÓÚ
DCS Ë PLC ÔÎ‡ÚÙÓÏË. ‡ÚÓ ˆˇÎÓ ÚÓÁË ÔÓ‰ıÓ‰ ÌÂ Â
ÂÌÚ‡·ËÎÂÌ. ÃÓÌÚ‡Ê˙Ú, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‡ÎÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë
ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ÍÓËÚÓ ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ì‡Î‡„‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ
ÔË ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ‡ ‚˙ıÛ ‚ÒË˜ÍË ÔÓˆÂÒË.
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÙËÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú DCS ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÓˆÂÒÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë PLC-Ú‡ Á‡ ‰ËÒÍÂÚÌËÚÂ ÓÔÂ‡ˆËË, ‚Â˜Â Á‡ÔÓ˜Ì‡ı‡ ‰‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ËÌÚÂ„Ë‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÙÛÌÍˆËË Á‡
ÍÓÌÚÓÎ ‚ Â‰Ì‡-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡. “Ó‚‡ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ë Ì‡ ‰‚ÂÚÂ ÒËÒÚÂÏË - ÎÂÒÂÌ Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡ ËÌÚÂÙÂÈÒ, ¯ËÓÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ë „˙‚Í‡‚ÓÒÚ
Ì‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌËÚÂ ‡ıËÚÂÍÚÛË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ. ŒÒ‚ÂÌ
ÚÓ‚‡ ÒÎË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ÏÂÌË‰Ê˙ËÚÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ˘Â ÏÓ„‡Ú
ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ‰‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ÍÓÂÚÓ ˘Â ÛÎÂÒÌË ‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡.
¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÚÓÎÌË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ Â
ÍÎ˛˜Ó‚ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ
DCS Â¯ÂÌËˇ. “ˇ ÒÂ ÔÓÒÚË‡ ÓÚ‚˙‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÔÓˆÂÒÌË Ë ‰ËÒÍÂÚÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡,
ÍÓÌÚÓÎ‡ Ë ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ë,
ÒÍÎ‡‰Ó‚ËÚÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ·ËÁÌÂÒ ÒËÒÚÂÏË Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ, ÒÎÂ‰ˇ˘Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓ-
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ˆÂÒË (Manufacturing Execution
Systems - MES). œÓÎÁËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚ
Â‰ËÌÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò
Ú‡ÁË „‡Ï‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ò‡ Ó„ÓÏÌË. “Ó‚‡ ˘Â ÛÎÂÒÌË ËÌÊÂÌÂÌ‡Ú‡ Ó·˘ÌÓÒÚ Ë ÏÓÊÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡
Ì‡Ï‡ÎË ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Â‰Ì‡Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÁËÒÍ‚‡ Â‰ËÌ Ô‡ÍÂÚ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ, ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â‰ËÌ Ì‡·Ó ÓÚ ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË Ë
ÓÒË„Ûˇ‚‡ Â‰ËÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ÔÓÌ‡Ú‡Ú˙¯ÌÓÚÓ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ò ‰Û„Ë ÒËÒÚÂÏË. ÕÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏÓÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ Â‰ËÌÌ‡Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡, Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ È ÒÂ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ËÁ‚ÎË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ,
ÍÓÂÚÓ Â ÍËÚË˜ÌÓ Á‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â¯ÂÌËˇ Ë ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË
ÔË˜ËÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÏÂÊÓ‚Ë ÔÓÚÓÍÓÎË, ÍÓÂÚÓ
˘Â „‡‡ÌÚË‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
ÔÂı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.

Бъдещето на единните
платформи
‡ÍÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ DCS ÒËÒÚÂÏË ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓÒÚÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ‚ÏÂÒÚÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, Ú‡Í‡ Ë
ÌÓ‚ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ DCS Â¯ÂÌËˇ Ò‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ‚„‡‰ÂÌË ·Ë·ÎËÓÚÂÍË
Ë ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ¯‡·ÎÓÌË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯‡·ÎÓÌË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÓÔÓÒÚˇ‚‡ ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÓÏˇÌ‡ ËÎË ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÏÓ‰ÛÎÌËˇÚ ‰ËÁ‡ÈÌ
Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰Ó·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÙÛÌÍˆËË, ‚ËÌ‡„Ë
ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ. ¬ÒË˜ÍË ÒÔÓ-
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ÏÂÌ‡ÚË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ‰Ó‚Â‰Óı‡ ‰Ó
˙ÒÚ ‚ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË. —
ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡, ˜Â
‰ÓË Ë Ì‡È-ÌÂÔËÏËËÏËÚÂ ÙÂÌÓ‚Â
Ì‡ DCS ˘Â ÔËÂÏ‡Ú, ˜Â ÌÓ‚ÓÚÓ
ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‰ÂˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì ÍÓÌÚÓÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ë ÔÓÎÂÁÌ‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ DCS ÒËÒÚÂÏË.
— ÌÓ‚ËÚÂ ÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË,
‰ÂÏÓÌÒÚË‡˘Ë Ò‡‚ÌËÏË ËÎË ÔÓ‚ËÒÓÍË ÌË‚‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, DCS ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÓÚ ÌÓ‚Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ˘Â ‰ÓÌÂÒ‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË
ÔÓÎÁË Á‡ ‚ÒË˜ÍË Ú‡‰ËˆËÓÌÌË DCS
ÔÓˆÂÒÌÓ ÓËÂÌÚË‡ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ
Í‡ÚÓ ÌÂÙÚÂÌ Ë „‡ÁÓ‚ ÒÂÍÚÓ, ÏËÌÌÓ ‰ÂÎÓ, ıËÏË˜ÂÒÍ‡ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Ë ‰.

DCS и съвременните ИТ
тенденции
“ÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÌÂÏËÌÛÂÏÓ Ò‡ ÔÓ‚ÎËˇÌË ÓÚ Ì‡ÔÂ‰˙Í‡ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ‡ÍÚÓ Ë ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ
ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ,
DCS Ò‡ Á‡ÒÂ„Ì‡ÚË ÓÚ Ò˙‚˙Ì‡Ú‡
‚ËÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ÒÏ‡ÚÙÓÌËÚÂ,
Ú‡·ÎÂÚËÚÂ Ë ‰Û„Ë ÏÓ·ËÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ŒÚ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË DCS ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ËÌÚÂ„‡ˆËˇ
Ò ‚ËÚÛ‡ÎÌË Ò˙‚˙Ë, ÍÓˇÚÓ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÎÛÊË „Î‡‚ÌÓ Á‡ ‡Á‚ÓÈÌ‡
‰ÂÈÌÓÒÚ Ë Á‡ ÒËÏÛÎ‡ˆËË ‚ Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ¬ËÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Â ÔËÎÓÊËÏ‡ Á‡
‚ÒË˜ÍË ˜‡ÒÚË Ì‡ DCS Ë ËÏ‡ ÒÎÛ˜‡Ë,
‚ ÍÓËÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌËˇÚ ı‡‰ÛÂ
Â ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
‰‡‰ÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡. œËÏÂ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡
ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÓÚ
˜ËˇÚÓ ÒÍÓÓÒÚ Ë ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Á‡‚ËÒˇÚ Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ‚ËÚÛ‡ÎÌËÚÂ Ò˙‚˙Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
‰Ó·˙ ËÁ·Ó Á‡ ÓÙÎ‡ÈÌ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ, ÒËÏÛÎ‡ˆËË Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ.

Мобилни технологии
“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÓÔÂ‡ÚÓË ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, Ò˙˘Ó Í‡ÚÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÒÏ‡ÚÙÓÌË, Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÒË Í˙Ï ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ‰Ó ‰‡ÌÌË Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â Ë ÔÓ ‚Òˇ-

ÍÓ ‚ÂÏÂ. DCS ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÚÂÁË ÌÛÊ‰Ë ˜ÂÁ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ,
‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÓÚ ÏÓ·ËÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Í‡ÚÓ Ú‡·ÎÂÚË Ë ÒÏ‡ÚÙÓÌË. —ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ, ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡
Í˙Ï ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ·ËÎÌÓÒÚÚ‡
˘Â ÔË‰Ó·Ë‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ë ˘Â ·˙‰Â ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘‡ Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË.

Облачен компютинг
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÏÌÓ„Ó Ë‰ÂË ÓÚÌÓÒÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓË DCS ÔËÎÓÊÂÌËˇ
"‚ Ó·Î‡Í", ÌÓ Á‡ÒÂ„‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÓËˇÚ‡. ≈ÍÒÔÂÚËÚÂ
ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ‚ Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡ ËÁ·‡ÌË DCS ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÏÓÊÂ ·Ë ˘Â ÒÂ
ÔÂÏÂÒÚˇÚ ‚ ˜‡ÒÚÌË, ‡ ‚ ÌˇÍÓË
ÒÎÛ˜‡Ë, ‰ÓË Ë ÔÛ·ÎË˜ÌË "Ó·Î‡ˆË",
ÌÓ Á‡ÒÂ„‡ Í‡ÈÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË
Ò‡ ÔÂ‰Ô‡ÁÎË‚Ë Ë ÒÍÂÔÚË˜ÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌË Í˙Ï ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ó‰ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·Î‡˜ÌËˇ
ÍÓÏÔ˛ÚËÌ„ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ‰Ó MES Ë PPS ÒËÒÚÂÏËÚÂ,
Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‚‡ÌÚË‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ÍÓˇÚÓ ËÁËÒÍ‚‡
‚ÒÂÍË Ô‡‡ÏÂÚ˙ Ë ‡·ÓÚÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡·Î˛‰‡‚‡ÌË
Ë ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌË, ÍÓÂÚÓ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ
ÒÎÛ˜‡Ë Â ÚÛ‰ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌËÏ‡ Á‡‰‡˜‡,
ËÁËÒÍ‚‡˘‡ „ÓÎÂÏË Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. ƒÓÒÚ‡‚˜ËÍ˙Ú Ì‡ Ó·Î‡Í‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ-ÏÓ˘ÌË ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË
ÂÒÛÒË Ë ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎË
Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ ‚ ÏÌÓ„Ó ÔÓÍ‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ ‰Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ. ¿Ì‡ÎËÁËÚÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ‡ÁıÓ‰Ë, ÍÓËÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ. ƒÛ„‡ ‚‡ÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·Î‡˜ÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚ËÚÂ Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚË. ƒ‡ÌÌËÚÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ë Ó·Î‡˜Ì‡Ú‡
‡ıËÚÂÍÚÛ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ˘Â Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò ËÁ˜ÂÔ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒÚÓÍË Ë ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓÍ‡ Ì‡
„Ó‰ÌÓÒÚ. “Û‰ÌÓÒÚËÚÂ ÔÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡˘ËÚÌË ÒÚÂÌË Ë ‡ÌÚË‚ËÛÒÌË ÔÓ„‡ÏË Ò˙˘Ó ÓÚÔ‡‰‡Ú.
œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ, ‡ Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó Ë Ì‡
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.
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»ÁÏÂ‚‡ÌÂ ÌË‚ÓÚÓ
Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË
Õ

ивото е сред най-често следените показатели в индустриалното производство. С оглед на разнообразието от приложения и необходимостта от измерване нивото на
различни видове материали в течно или насипно състояние, са разработени немалко технологии, които
претърпяват непрекъснато развитие. В производството на съвременните уреди за измерване на ниво
се използват материали и сплави, устойчиви на агресивни среди, високи
температури и налягания. Някои от
уредите, използвани за измерване
нивото на течност, са подходящи
за определяне и на гранични
повърхности между две течности
като олио и вода например или между течности и твърди вещества.
Сред по-широко използваните видове нивомери са поплавкови, капацитивни, хидростатични, ултразвукови, радарни.

Поплавкови нивомери
Една от най-елементарните конструкции на нивомер за измерване
ниво на течности е поплавковият
нивомер. За определяне нивото на
течността се използва частично
потопен в нея поплавък. При измене-
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ние на нивото на течността поплавъкът се придвижва вертикално,
като нивото се определя в зависимост от неговото положение. Конкретната стойност се определя спрямо положението на указател, който
е свързан с поплавъка посредством
гъвкава или твърда механична връзка.
Добре е да се има предвид, че не се
препоръчва използването на гъвкава
връзка, в случаите в които се предвижда измерване на нивото в резервоари под налягане.

Капацитивни нивомери
Капацитивните сензори и системи за измерване на ниво позволяват
непрекъснато измерване на текущото ниво на течността, а така също
и следене на предварително зададено от потребителя ниво на течността. Подходящи са за измерване на
ниво на различни течности като
вода, нефт, бензин, основни, киселини и т. н. Сравнително широкото им
използване в практиката се дължи на
лесното обслужване, липсата на подвижни елементи, поради което се
считат за много надеждни и с дълъг
експлоатационен срок, удобния монтаж на първичния преобразувател,
възможността те да бъдат използвани в широк температурен интервал и налягания до 6 МРа.

Обикновено конструкцията на кондензаторните преобразуватели е
различна в зависимост от това дали
течността е електропроводима или
не. Разликата основно е в изолирането на единия от електродите на
нивомера при използването му за
определяне нивото на електропроводими течности. Съответно, при
неелектропроводими течности електродите на преобразователите не
са изолирани. Самите електроди
могат да бъдат с цилиндрична форма или във вид на плоски пластини.
Като втори електрод може да се
използва и стената на съда, в случай
че той е метален.
Неблагоприятно влияние върху
работата на капацитивните нивомери оказва активното съпротивление на преобразувателя, поради което в схемата на нивомера, обикновено се включва фазов детектор.
Капацитивните нивомери не се
считат за подходящи за измерване
нивото на вискозни, летливи, токсични, утаяващи се и кристализиращи течности. Като техни недостатъци се посочват и високата
чувствителност по отношение на
изменение на електрическите свойства на течността и изменението
на капацитета на кабела, който
свързва първичния преобразувател с
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измервателния уред и необходимостта от потапяне в
течността.

Хидростатични нивомери
Измерването на нивото на течността при хидростатичните нивомери е на базата на измерване на
хидростатичното налягане. За измерване на нивото се
използват диференциални манометри, които измерват
разликата на налягане или пневматични нивомери. От
групата на пневматичните нивомери често използвани
са барботажните, при които се използва въздух, който
барботира през слоя течност. Тази технология се използва в съдове, които работят в условия на атмосферно
налягане. Въздухът се подава през потопена в течността тръба, краят на която е близо до дъното на резервоара. Освен въздух, при необходимост може да се използва и инертен газ.

Ултразвукови нивомери
Ултразвуковият метод се основава на генериране на
високочестотни ултразвукови импулси, разпространяващи се към дъното на резервоара. Нивото на запълване на
резервоара е функция на периода, за който един ултразвуков импулс изминава разстоянието до повърхността
на течността, отразява се от нея и се връща обратно
в приемника. Резултатът е на базата на изчисляване на
времето от излъчването до връщането на звуковите
импулси.
Ултразвуковите методи осигуряват контактно и
безконтактно измерване независимо от промените в
плътността и диелектричните свойства на течност-

та. Ултразвуковите сензори могат да работят с чисти, лепкави и агресивни флуиди при наличие на твърди
частици, както и с някои суспензии и аерирани течности. Ултразвуковите уреди са подходящи да се използват при агресивни и абразивни вещества. Намират приложение и когато електрическите параметри на веществото се променят, а също така и за измерване нивото в резервоари с взривоопасни вещества.
Работната честота на ултразвуковите сензори е
около 40 kHz. Диапазонът на измерване обикновено е до
20 m, а препоръчителната температура на околната
среда е от 0 до 30 оС.

Радарни нивомери
Принципът на действие на радарните нивомери се
основава на измерване времето на разпространение на
излъчен микровълнов сигнал от антената на уреда до
повърхността на обекта и обратно. Използват се два
основни метода на измерване – импулсен и честотно
модулирана непрекъсната вълна. При импулсния метод
се излъчва кратък микровълнов импулс от антената на
радарния нивомер към измерваната среда. При достигане до нея той се отразява и се приема от антена. Времето на закъснение на приетия сигнал спрямо излъчения
е пропорционално на измерваното ниво. При втория
метод честотно модулирана непрекъсната вълна антената излъчва микровълнов сигнал, честотата на който
се променя непрекъснато по линеен закон между две
стойности. След като се отрази от измерваната среда,
сигналът се приема от антената и подлежи на обработка. Неговата честота се сравнява с честотата на сигнала, излъчен в определения момент от време. Разликата между честотите на излъчения и приетия сигнал е
пропорционална на разстоянието до измерваната среда.
Радарните нивомери се разделят на две основни групи - контактни и безконтактни. При контактните или
вълноводните нивомери се използва антена с дължина,
не по-малка от обхвата на измерване. Някои конструкции вълноводни нивомери позволяват измерване нивото
на няколко повърхности. За отчитане на граничната
повърхност между две фази течност при достигане на
излъчения сигнал до най-горната повърхност се отразява ехо сигнал. Друга част от сигнала продължава да се
разпространява по вълновода. След като достигне втората течност, която е с по-висока диелектрична проницаемост от тази над нея, се отразява втори ехо сигнал.
Отчитат се времената, за които сигналът достига до
двете повърхности. Периодите са пропорционални на
разстоянието до излъчвателя.
Безконтактните радарни нивомери се състоят от
електронен блок и антена, която е с различна форма в
зависимост от приложението. Основно се използват пет
типа антени – рупорната, прътовата, параболична, планарна, тръбна. Радарните безконтактни нивомери обикновено работят с честота от 5,8 до 26 GHz, но се срещат и такива със значително по-висока работна честота.

Динамометричен измервателен метод
Съществуват различни конструктивни разновидности на динамометричните нивомери, включително работещи на основа на напрежения на опън, натиск, огъване
и срязване. Като чувствителни елементи в конструкцията на съвременните динамометрични нивомери се из-
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ползват основно тънкослойни и полупроводникови тензометрични
датчици. Въпреки че предлагат големи възможности за избор, тънкослойните датчици най-често работят на
опън, натиск и срязване. Специфика
на полупроводниковите тензометрични датчици са малките им размери и високото ниво на изходния сигнал. Динамометричните датчици са
подходящи за безконтактно измерване нивото на течности и кашообразни вещества, което обяснява
широкото им използване за лабораторни и промишлени измервания.
Когато се използват за процесни
измервания в производствени условия, динамометричните датчици
изискват повишено внимание при
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инсталацията, работата и поддръжката им с цел поддържане на
необходимите експлоатационни характеристики. Например, при наличието на различни конструктивни
изпълнения, разбъркващи приспособления в съда, използването на динамометричния измервателен метод е
свързано с демонтирането им, последвано от необходимия период от
време за монтаж и настройка на
нивомера.

Магнитни нивомери
Тези нивомери са широко използвани при измерване нивото на течности с ниско и високо налягане и в
условия на ниски и високи температури. Използват се за измерване на
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агресивни, взривоопасни, запалими,
замърсени и химически агресивни
флуиди. Подобни са на поплавковите
нивомери, но тук поплавъкът, в който е поставен силен магнит се движи в колона, намираща се от външната страна на съда и свързана с него
посредством фланцови връзки. При
движението си поплавъкът придвижва намагнитезиран индикатор, а данните се отчитат по скала, намираща се от външната страна на колоната с поплавъка. Видът на поплавъка се определя от специфичното
тегло на течността, температурата и налягането. Индикаторът обикновено е ярко оцветен, така че нивото да може да бъде отчетено безпроблемно и от разстояние.
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Част 1. Етапи на проектиране на инсталациите, специфики и
параметри на автоматичните прекъсвачи

—

пецифицирането на параметрите и съгласуването на автоматичните прекъсвачи е част от процеса
на планиране и проектиране на една
уредба ниско напрежение (НН) и поради това е обвързан с предварителните етапи от този процес. На фиг.
1 са показани условно стъпките, които трябва да се извършат преди
да се стигне до етапа „избор и съгласуване на прекъсвачи“, а в следващите абзаци съвсем общо са описани
обхватът и смисълът на всеки един
етап.

Изборът на автоматични
прекъсвачи като етап от
проектирането на уредба
НН
Изборът на структура е първият
етап от планирането на уредбата.
Критериите за определяне на
структурата са от технологичен
характер като: тип и големина на
товарите, пространствено разпределение на товарите, и от експлоатационен характер – изисквания за
сигурност (непрекъсваемост) и осигуреност (резервиране) на захранването за целия обект или за отделни
консуматори, предвижданията и концепциите за бъдещо развитие, ремонтопригодност и др. На този
етап се определят:
l захранващи източници
l топология на разпределителната
мрежа
Вторият етап от планирането
включва определяне броя, вида, основните функции и мощността на отделните елементи на електрооборудването:
l трансформатори СН/НН
l резервни генератори
l тоководещи елементи
l табла НН
l UPS
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l филтри, устройства за

коригиране на фактора на
мощността.
На третия етап се
оформят технически решения за всеки от горните
елементи. В случая с таблата НН това включва избор на тип и структура на
таблата и вида на комутационната апаратура в тях.
Съставя се еднолинейната
им схема. Критериите тук
са мястото и функцията на
таблото в структурата
на уредбата, наред със специфичните експлоатационни изисквания като безопасност, въздействие на
Фиг. 1.
околната среда, енергийна
ефективност, електромагнитна
съвместимост и не на последно място - концепцията на потребителя за
експлоатация и обслужване на уредбата, в това число степен на автоматизация, квалификация на обслужващия персонал и др. Цената естествено също играе своята роля в поголяма или малка степен, в зависимост от възможностите на потребителя. В редица случаи на този или
на по-ранен етап потребителят поставя изисквания за използване на определени производители и определени модели апаратура.
Комутационната апаратура в
уредби ниско напрежение (НН) изпълнява комплекс от функции, които
могат да бъдат обобщени в следните категории:
l Електрическа защита на тоководещи елементи (кабели, шини) и крайни електрически консуматори (електродвигатели, електроника, битова
техника и т. н.)
l Защита на хора и животни от
поражения от електрически ток
l Разединяване (с цел безопасност
при обслужване)

l Управление (оперативно/функцио-

нално превключване или взаимни блокировки на електрически вериги под
товар; може да бъде ръчно или автоматично, местно или дистанционно)
Видовете комутационни апарати,
които използваме за реализиране на
желаните функции, са:
l разединители
l товарови прекъсвачи
l автоматични прекъсвачи
l други устройства за електрическа защита
l контактори
l стопяеми предпазители
l дефектнотокови защити
l защити от пренапрежение.
При определени условия един автоматичен прекъсвач може да изпълнява едновременно, наред с основната
си функция – електрическа защита,
и още една или две от изброените
функции, поради което автоматичните прекъсвачи са най-широко разпространеният тип комутационни
апарати в уредби НН.
В така дефинираните с известна
условност първи три етапа на планиране, ролята за вземане на реше-
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ния често е поделена между
потребителя и проектанта/
доставчика, като съотношението може да варира в широки граници. Процесът е
итеративен, тъй като изчисленията и качествените
съображения, направени в даден етап, могат да предизвикат коригиране на решенията
от предходни етапи.
В последния, четвърти
етап се извършва детайлно
проектиране на системата, в
частност на таблата НН, и
на този етап става специфицирането на параметрите на
комутационната апаратура.
Необходимо е параметрите
на всеки един апарат да
бъдат съгласувани с параметФиг. 2.
рите на останалата комутационна апаратура, тоководещите има сравнително рядко. Типичните
части и консуматорите. Този етап стойности на работните токове
е обикновено прерогатив единстве- на ГРТ е от няколкостотин до няно на проектанта. Добре е още на колко хиляди ампера.
предишните етапи, в които става
МРТ е междинно разпределително
планирането на структурата и ней- табло, откъдето се захранват крайните елементи, проектантът да ни разпределителни табла или отима яснота какви типове комутаци- делни, по-големи консуматори. Межонна апаратура са подходящи за из- динни разпределителни табла
ползване на различни позиции в присъстват в големи уредби НН. В
структурата. В противен случай, в по-малки уредби крайните разпредепроцеса на реализиране на етапа лителни табла (КРТ) могат да се
детайлно проектиране може да се захранват директно от ГРТ. Изходяналожат корекции в избраните на щите прекъсвачи (П1-1) в МРТ захранпредишните етапи концепции, а ват крайните разпределителни табтова не винаги е желателно, особе- ла или отделни, по-големи консуматоно ако тези концепции вече са съгла- ри. КРТ захранват отделни консумасувани с потребителя.
тори, в това число и линии с разпределени консуматори.
Нормално е при планиране струкСпецифики на
турата на разпределителната уредавтоматичните
ба първо да бъдат определени меспрекъсвачи в зависимост
тата на крайните разпределителот мястото им в
ни табла, като разпределението
структурата на
може да е по функционално и/или
уредбата
На фигура 2 е показана типична пространствено разпределение на
структура на уредба НН. В лентите товарите, като оптималното полоотстрани са показани типовете жение на всяко табло е в т. нар.
прекъсвачи, подходящи за използване център на товарите. На същите
принципи става и планирането на
на различните нива на уредбата.
ГРТ е главно разпределително разположението на таблата от потабло. Функцията му е да захранва високите нива – МРТ и ГРТ. Добре
междинните и крайни електрически планираната мрежа дава минимален
табла, както и отделни големи кон- разход на инвестиции в линии и
суматори. Входящите прекъсвачи минимални загуби в тях. Понякога
(П0-0) често изпълняват функции за присъствието на междинни табла
превключване между захранващите се налага и от чисто функционални
източници, ръчно или автоматично или търговски причини. Например,
(АВР). Изходящите прекъсвачи (П0- когато мрежата НН принадлежи на
1) служат за защита на изходящи- един собственик или оператор, а
те линии или на отделни големи крайните табла – на друг. Роля в
крайни консуматори. Автоматично планирането на крайните и междинили дистанционно управление на из- ни разпределителни табла играят и
ходящите прекъсвачи се налага да съображения за термична устойчи-
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вост на консуматорите и тоководещите линии в режим на късо съединение. Изнасянето на дадено табло, захранващо сравнително малка
мощност по-далече от ГРТ автоматично внася импеданса на захранващата му линия във веригата на късо
съединение, като по този начин ограничава и периодичната съставка
на тока на късо съединение и ударния коефициент. Освен това
присъствието на един или повече
токоограничаващи прекъсвачи във
веригата между захранващия източник и дадена линия или краен консуматор носи още по-голямо намаляване на тока на късо съединение. Това
позволява намаляване на сеченията
на крайните изходящи линии до максимално-допустимия им ток в установен режим и използване на по-евтини прекъсвачи за защита на крайните консуматори, а тези прекъсвачи са най-много на брой в една типична уредба.
Автоматично или дистанционно
управление на изходящите прекъсвачи в КРТ и МРТ се налага много рядко. Що се отнася до входящите комутационни апарати на КРТ и МРТ
(П1-0 и П2-0), те нямат значение за
защитата на електрическите вериги, поради което на тези позиции не
се налага поставяне на автоматични прекъсвачи. Изобразените на фиг.
2 апарати са товарови прекъсвачи.
С тях се осигурява оптимален компромис между цената и удобството при експлоатация на таблото, а
така също се постига по-добра селективност, тъй като въпросните
прекъсвачи няма да се явяват като
допълнителни звена във веригата
последователни прекъсвачи. В редица случаи обаче поставянето на автоматични прекъсвачи на тези позиции се налага от други съображения – например, когато таблото се
намира далече от висшестоящото
табло или, когато последното не е
достъпно за потребителите на долустоящото такова. Тогава е поудачно евентуално късо съединение
на шините на долустоящото табло
да се изключи от неговия собствен
входящ автомат. В редки случаи се
налага да има АВР на междинни или

крайни разпределителни табла, за
което отново е удобно да се използват входящи автомати.

Основни параметри и
типове на автоматични
прекъсвачи
Автоматичните прекъсвачи, използвани на различните позиции в
структурата на уредбата, работят
при различни порядъци на работните
токове и токовете на късо съединение, а така също имат и различни
специфики на функциите, които изпълняват.
Основните параметри на автоматичните прекъсвачи съгласно БДС EN
60947-2 са:
In - Номинален ток. Задължително се
указва за каква околна температура.
Обикновено производителите предоставят таблици за корекция в зависимост от температурата.
Icu - Максимален изключвателен ток.
Дава се в kА ефективна стойност
на периодичната съставка на тока
на к.с.*
Ics - Работен изключвателен ток.
Това е токът, при който след изключване прекъсвачът може да се въведе
незабавно в работа. Дава се в проценти от Icu.
Icw - Ток на термична устойчивост.
Обикновено се указва само за въздушни прекъсвачи с възможност за голямо (до 1 s) времезакъснение на бързодействащата защита.
Icm - Максимален ток на включване.
Дава се в kА пикова стойност на
тока на к.с.*
Ui - Номинално напрежение на изолацията
Ue - Номинално работно напрежение.
Uimp - Издържано импулсно напрежение.
tbr - Собствено време за изключване
(от подаване на импулса до загасване на дъгата).
tm - Време за включване.
Функция за разединяване - указва се
дали удовлетворява изискванията на
БДС EN 60947-3 за използване в качеството на разединител.
Механична и електрическа износоустойчивост - указва се в брой цикли
съответно без ток и при номинален
ток.

* Стандартът взема предвид типичните съотношения X/R във веригите на тока на късо
съединение, които обуславят големината на ударния ток, като предписва различни коефициенти за различни големини на периодичната съставка. Така че при прекъсвачи, произведени
по БДС EN 60947-2, електродинамичната устойчивост е гарантирана по подразбиране.
** БДС EN 60947-2 се отнася за прекъсвачи с промишлено предназначение. Битовите
прекъсвачи са обект на стандарт БДС EN 60898. Границите на задействане на термичния
изключвател от продължителен ток за битови прекъсвачи се дефинират по този стандарт съответно: 1,13In ≤ Ir ≥ 1.45(2,55)In . Числото в скоби е за студено състояние на
прекъсвача, а това без скоби – за топло.
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Параметри на
максималнотоковите
защити на прекъсвачите
Ir - Ток на термична защита. Съгласно
БДС EN 60947-2 продължителният (2
или 1 часа) ток на неизключване е 1.05
Ir, а продължителният ток на изключване – 1.3 Ir**. При електромеханични
термични защити без температурна компенсация тези стойности могат чувствително да се променят
при температура на околната среда,
различна от стандартната, което
следва да се указва от производителя и да се има предвид при използване. Тук се отчита както работната
температура в помещението, така
и установената работна температура вътре в таблото. Значение има
също началното термично състояние
на самия прекъсвач: топло или студено, като производителят може да
даде два комплекта характеристики
за двата случая.
Isd (Im) - Ток на бързодействащата
защита. Означението Im се използва
за прекъсвачи с електромагнитен
изключвател без времезакъснение.
tsd - Времезакъснение на бързодействащата защита.
Ii - Ток на мигновената защита. При
прекъсвачи с електромагнитен изключвател без отделен защитен
блок, мигновената защита и бързодействащата защита са едно и също
нещо и величината Ii не се специфицира.
В зависимост от сложността на
защитата, на настройка подлежат
по-голям или по-малък брой параметри. На фигура 3 е изобразена характеристика, включваща повечето
нормално подлежащи на настройка
параметри. На тази илюстрация ха-
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рактеристиката е изобразена като
линия. В действителност, винаги
съществува толеранс на задействането и реалната характеристика
представлява зона, ограничена между две успоредни криви.
Характеристиката на термичната защита е крива, описваща се със
зависимост от типа:
T = ((A/((I.Ir)a – 1) + B) . k . tr
При настройка на Ir се получава
семейство от криви, изместени в
хоризонтално направление. При настройка на tr се получава отместване във вертикално направление. При
настройка на степента a (всъщност
стъпален избор между няколко стандартни стойности) се получава различна форма (вдлъбнатост) на характеристиката.
Бързодействащата защита, независимо дали е снабдена или не с настройваемо времезакъснение, нормално има независима от тока характеристика. Но най-сложните защити позволяват използване и на обратнозависима характеристика t =
f(I), от същия вид като тази на термичната защита.
Най-простите автоматични
прекъсвачи, каквито са миниатюрните прекъсвачи, нямат настройка на
защитите. Изключвателните характеристики на миниатюрните прекъсвачи са стандартизирани по БДС
EN 60898 за апаратите с приложение в бита и БДС EN 60947-2 за тези
с промишлено приложение. Характеристиките на термичните им защити съгласно тези стандарти са описани по-горе. Кривата на термичните защити има форма, подобна на
тази на настройваемите защити на
големите прекъсвачи, и се получава
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Фиг. 3.

в резултат от термично действие
на тока при протичането му през
елементите на електромеханичния
изключвател. Токът на термичната
защита I r на миниатюрните
прекъсвачи винаги е равен на номиналния им ток.
Изключвателните характеристики на бързодействащите защити на
миниатюрните прекъсвачи са определени от същите стандарти, както следва:
Битови миниатюрни прекъсвачи:
Крива В: 3In ≤ Im ≥ 5In
Крива C: 5In ≤ Im ≥ 10In
Крива D: 10In ≤ Im ≥ 20In
Промишлени миниатюрни прекъсвачи:
Крива K: 8In ≤ Im ≥ 12In
Крива Z: 2In ≤ I m ≥ 4In

Въздушни прекъсвачи –
приложение в ГРТ
Поради близостта до захранващите трансформатори, токовете на
късо съединение, протичащи през
прекъсвачите на ГРТ, могат да бъдат
от няколко десетки до над 100 кило-

65

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ампера. Пак по същата причина,
съотношението между реактивния и
активен импеданс X/R във веригата
на тока на късо съединение е сравнително голямо, което обуславя и значителен ударен ток на късо съединение. Ето защо основно изискване към
такива прекъсвачи е да имат голяма
изключвателна способност (Icu) и
голяма електродинамична устойчивост. Подходящи за тази позиция са
въздушните прекъсвачи, които се
конструират основно с оглед да покриват тези изисквания.
Типични стойности на номиналните токове на такива прекъсвачи са
между 630 и 6300 А.
Въздушните прекъсвачи НН се задействат от пружинен механизъм.
Като правило този механизъм е с
моторно зареждане, но се предлагат
и въздушни прекъсвачи с ръчно зареждане. Изключването нормално се осъществява чрез освобождаване на
механизма от изключвателна бобина, задействана от отделно обособен блок за защита. Въздушните
прекъсвачи имат предвидени електрически вериги за управление и сигнализация на състоянието, които
участват в схемите за автоматично и/или дистанционно управление.
Предлагат се аксесоари като мини-

66

малнонапреженови изключвателни
бобини, допълнителни сигнализиращи
контакти за различни състояния
(включен/изключен от защита,
състояние на пружината, положение
на количката и т. н.), механично заключване, електрически и механични
взаимни блокировки със съседни
прекъсвачи и др. Произвеждат се във
фиксирано или в изваждаемо (на количка) изпълнение.
Въздушните прекъсвачи се комплектоват със сменяеми електронни
блокове за многостъпална максималнотокова защита с голям брой настройваеми елементи. Като опция
се предлагат и функции за земна защита, високочувствителна земна
защита със сумиращи токови трансформатори, напреженови, честотни
и други защити. Блоковете за защита могат да имат графични дисплеи
за визуализация на моментните и
интегрални електрически величини,
за исторически данни и за регистрация на аварийни процеси и могат да
се интегрират в цифрови системи
за управление.
Важна особеност за прекъсвачите
от горните нива на уредбата е, че
техните бързодействащи защити се
настройват да сработват с времезакъснение, за да дадат възможност

на долустоящите прекъсвачи да изключат селективно късо съединение
след тях. Такива прекъсвачи се квалифицират по БДС EN 60947-2 като
категория В, за разлика от прекъсвачите тип А, при които бързодействащата защита задейства без нарочна
задръжка по време. Следователно,
прекъсвачите от категория В трябва да имат и голяма термична устойчивост на тока на късо съединение
(Icw). Прекъсвачите, осигуряващи пълна
селективност при токове на късо
съединение до максимално допустимата стойност Iк.с. = Icu, могат да издържат този ток за максималното
предвидено време за задържане на
бързодействащата защита, т. е. за
тези прекъсвачи Icw= Icu.
Мигновената защита няма настройка по време, а може да има
такава само по ток – Ii. При прекъсвачи от тип В с Icw= Icu, тази защита
може да бъде извеждана изцяло. При
прекъсвачи с Icw < Icu, мигновената
защита трябва да сработва задължително при ток на късо съединение
Iк.с. ≥ Icu, така че да предпази самия
прекъсвач от повреда. Някои производители снабдяват прекъсвачите
си с директна мигновена защита,
неподлежаща на пренастройка, която сработва независимо от защит-
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ния блок. Изключването се осъществява от механизъм, задействан
директно от електродинамичните
сили, създадени от протичането на
тока през конструктивните елементи на контактите на прекъсвача.

Прекъсвачи в лят корпусприложение в ГРТ и МРТ
Основното приложение на
прекъсвачите в лят корпус, чийто
типичен диапазон на работни токове е от 16 до 1600 А, е в междинните разпределителни табла, а при помалки уредби – в ГРТ. Този вид
прекъсвачи също се конструират с
голяма изключвателна способност
(до 150 kА). Същевременно по-малките работни токове предполагат
присъединяване на проводници с помалко сечение и консуматори с помалка термична и електродинамична устойчивост на късо съединение.
Ето защо съществено отличие на
този тип прекъсвачи е изискването
за голямо бързодействие при големи
токове и голямо токоограничаване.
Същевременно термичната устойчивост Icw на този тип прекъсвачи е
по-малка, което спомага за намаляване на размерите и цената им.
Прекъсвачите в лят корпус могат да
бъдат снабдени с различни по сложност защити:
l Настройваема термична защита
(с механично действие на основа на
биметална пластинка) и фиксирана
мигновена електромагнитна защита (с електромагнит, въздействащ
директно върху механизма на контактната система). Тази концепция
се прилага в по-малки прекъсвачи (до
100 А).
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l Сменяем електромеханичен блок с

настройваема термична защита и
фиксирана или настройваема електромагнитна защита в този случай
се предлагат серии от блокове за
различни обхвати по работен ток.
По този начин, в зависимост от подбраната защита, прекъсвач от един
типоразмер може да защитава ефективно вериги с диапазон от десетина процента до 100% In.
l Сменяем електронен защитен
блок. Функциите са подобни на тези,
предлагани към въздушните прекъсвачи, но обикновено с по-малък
брой настройваеми параметри.
В повечето случаи бързодействащата защита на прекъсвачите с лят
корпус е без времезакъснение (категория А). Изключение могат да правят
само най-големите прекъсвачи от
този клас. Използват се и директни
механизми за изключване на електродинамичен принцип с голямо бързодействие, независимо от защитния блок.
Прекъсвачите с лят корпус по-често са с ръчно зареждане на пружината, но могат да се надграждат с
моторно задвижване и всички аксесоари за дистанционно управление и
сигнализация, каквито се предлагат
за въздушните прекъсвачи. Предлагат се за фиксиран монтаж, изваждаеми на цокъл и на количка.

Защити на крайни
консуматори приложение в КРТ
Изходящите прекъсвачи на крайните разпределителни табла биват
основно две категории:
l Миниатюрни прекъсвачи
l Прекъсвачи за моторна защита

Диапазонът на номиналните токове на миниатюрните прекъсвачи
обикновено е от 0,5 до 125 А, а изключвателната им способност – до
50 kА.
Миниатюрните прекъсвачи са
снабдени обикновено с термичен и
електромагнитен изключвател с фиксирани настройки. Сравнително порядко се използват прекъсвачи само с
електромагнитен изключвател (характеристика МА). Те се използват
за защита на електродвигатели само
от ток на късо съединение, докато за
защитата от претоварване се предвижда отделен апарат.
При избор на миниатюрни прекъсвачи защитните им характеристики се избират с оглед оптимално
съгласуване с характеристиките на
защитаваните консуматори. Съвременните миниатюрни прекъсвачи се
изработват със стандартизирани
размери за монтаж на DIN шина.
Предлагат се допълнителни модули
за сигнализация и възможност за надграждане с дефектнотокова защита.
Прекъсвачите за моторна защита
имат номинални токове в диапазона
на миниатюрните прекъсвачи. Те са
снабдени с настройваема термична
защита и с електромагнитна защита, задействаща при фиксирана
кратност на тока на термичната
защита. Типична кратност за моторни прекъсвачи е 12 ÷ 14 Ir. Някои
производители предлагат допълнителни модули не само за сигнализация, но и бобини за дистанционно
изключване или минималнонапреженови бобини.
Статията продължава
в следващ брой на сп. Инженеринг ревю
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CAD/CAM/CAE/PLM
ÒÓÙÚÛÂÌË Â¯ÂÌËˇ
Преглед на най-новите платформи за инженерно проектиране,
предлагани у нас

В настоящия брой на сп. Инженеринг ревю представяме преглед на технологичните достижения и тенденциите в CAD/CAM/CAE/PLM софтуера,
предлаган в България. Представители на водещи софтуерни разработчици
ни предоставиха актуална информация за най-новите версии на платформите и технологичните им възможности. Участниците в прегледа формулираха и основните тенденции в развитието на инженерното проектиране, сред които като основни акценти се очертаха по-ефективното проектиране на тримерни модели, разширената кинематична симулация, интегрирането в програмните продукти на най-съвременните европейски стандарти, национални приложения и добри индустриални практики.
Специалистите предвиждат и все по-сериозно навлизане на виртуалните технологии в индустриални условия не само за проектиране, но и за
реалистична виртуална визуализация. Друга основна тенденция е постигането на по-интерактивно представяне на проектите с цел максимално
доближаване на виртуалния продукт до реалните експлоатационни условия. Забелязва се и повишен интерес към мобилните приложения и ползването на облачен модел.

Нови софтуерни
технологии от Autodesk
BMG е изключителен дистрибутор
и официален представител на водещата световна софтуерна компания
за 2D, 3D софтуер за проектиране,
документиране, дизайн, визуализиране и симулации - Autodesk за България
от 2004 г. През 2012 г. Autodesk предлага както стандартните си продуктови линии на основата на AutoCAD,
Revit (Building Information Model),
Inventor (Digital Prototyping), Moldflow,
Navisworks, CFD, Vault, така и най-новите фамилии пакети 2013 за проектиране, дизайн и визуализация –
Autodesk Design and Creation Suites
2013. Новата стратегия на Autodesk
- да предлага в пакет серия от продукти за определени индустрии, се
наложи бързо и безкомпромисно сред
малките, средни и големи фирми и
организации както по целия свят,
така и у нас.
Днес, в сложната, изпълнена с нови
изисквания, бързо променяща се среда,
специалистите се налага да работят
с ограничени или намалени ресурси.
Клиентите стават по-взискателни
по отношение на по-сложните и ком-
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плексни проекти. Налага се все по-често да се представят, променят, изготвят и/или реализират задачи и
проекти при съкратени срокове. В
тази обстановка пакетите Autodesk
Design and Creation Suites 2013 се отличават с някои по-важни предимства
като:
l индивидуален достъп за всеки специалист до група от водещи софтуерни продукти - AutoCAD, Revit,
Inventor, 3ds Max Design, Showcase,
Navisworks и много други, с които да
отговори на завишените изисквания
в съкратени срокове и с максимален
контрол върху данните;
l директен и гарантиран достъп до
CAD файловете и данните от всички
продукти в пакетите; директно използване и движение на данните между продуктите в пакетите;
l директен достъп и работа, без загуба на данни, с външни файлове и
проектни данни, изготвени в други
формати и с продукти на други фирми в CAD/CAM сектора;
l използване на най-съвременните
единни информационни цифрови модели в архитектура, инженеринг, ВиК,
ОВК, електро-, машинно и продукто-
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во проектиране, инфраструктура и
ГИС;
l най-модерни средства за фотореалистична визуализация и анимирано
представяне на проектите в 3D и 4D;
l анализ, тестване и оптимизация на
основата на 3D, 4D и 5D цифрови
модели;
l управление на проектите, обмен с
бази данни;
l уникални възможности за симулиране, откриване на колизии и несъответствия, управление на проектното изпълнение във времето;
l пълна съвместимост на всички продукти в пакетите, безпроблемен обмен на данните и координация.
Препоръчваме да обърнете внимание на пакетите, предназначени да
решават комплексни задачи в следните индустрии:
l AutoCAD Design Suite 2013 - всички
сектори, нуждаещи се от базово проектиране, документиране, визуализиране;
l Autodesk Building Design Suites 2013
- архитектура, конструкции, ВиК, ОВК,
електроинсталации;
l Autodesk Infrastructure Design Suite
2013 - инфраструктурни проекти,
геодезия, кадастър, ГИС, пътно и жп
проектиране;
l Autodesk Product Design Suite 2013 машинно и продуктово проектиране;
l Autodesk Factory Design Suite 2013 проектиране и инженеринг на фабрики, заводи и поточни линии;
l Autodesk Plant Design Suite 2013 проектиране и инженеринг на инсталации за промишлеността;
l Autodesk Entertainment Creation Suite
2013 - развлекателна, филмова и ТВ
индустрии.
Повече за пакетите на Autodesk може да откриете на www.autodesk.com.
Някои от съществените новости
в Autodesk са свързани с развитието
на съвременните облачни технологии
и услуги. Autodesk вече предлага на
своите клиенти комплексно портфо-
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лио от облачни услуги Autodesk 360,
които са част от абонаментните
програми и услуги по поддръжката на
закупените лицензи. По-важните ползи са 25GB гарантирано пространство в Autodesk 260 електронен облак за всеки лиценз; услуги като рендериране на проектите в облака на
Autodesk, енергийни анализи, конструктивни анализи, симулации, инфраструктурно моделиране, оптимизация
на дизайна, съвместна работа и
сътрудничество, съхранение на проектните данни и работа от различни
точки; съвместна колаборация в екипи и фирми.
Георги Харизанов, директор и
ръководител екип Autodesk BMG

CAD/CAM/CAE/PLM решения
на SIEMENS PLM Software
SpaceCAD предлага CAD/CAM/CAE/
PLM решенията на SIEMENS PLM
Software (NX, Solid Edge, Teamcenter и
Тecnomatix) от 1997 до 2007 година като партньор на Unigraphics Solutions
и след придобиването на Unigraphics
Solutions от SIEMENS през 2007 година, като изключителен партньор за
решенията на Siemens PLM Software в
България.
SIEMENS PLM Software е технологичен и пазарен лидер в областта на
CAD/CAM/CAE и PLM, с над 4.2 милиона лицензирани потребители в над
60 000 компании по света. Технологичните компоненти на Siemens PLM
Software (Parasolid, D-Cubed, DCM) задвижват водещи CAD, CAM и CAE продукти на други производители, включително ANSYS, Delcam, MasterCAM,
MicroStation, Moldflow, MSC.Patran,
PowerSHAPE, SolidWorks, TopSolid, VISI
CAD/CAM и много други. Въвеждането на революционната Синхронна
технология на SIEMENS за моделиране през 2007 година доведе до ускоряване на 3D CAD моделирането в продуктите на SIEMENS до 100 пъти
спрямо конкурентите, предоставяйки
на конструктори, технолози и дизайнери несравнима по своята бързина и
гъвкавост среда за развитие на поконкурентни продукти и по-ефективно производство:
l уникални по своите възможности са
мощните интегрирани CAD\CAM\CAE
работни потоци в NX, интегрирани с
Teamcenter HD-PLM за визуална комуникация в развойните екипи;
l доказаните възможности на Solid
Edge ST да чете директно файловете
на своите конкуренти и да ги редактира много по-бързо от самите тях,
създавайки коректна геометрия за
програмиране на машини с ЦПУ чрез
CAM Express в едно интегрирано, мощно и достъпно CAD\CAM решение за
малки и средни фирми;
l решенията със SIEMENS Tecnomatix
дават на производителите инстру-
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ментите за "дигиталната фабрика на
бъдещето" днес – включително за планиране на технологични операции,
монтаж и асемблиране, логистична
симулация и активно измерване на
качеството.
l синхронната Технология в Solid Edge
позволява безпрепятствено да се четат и редактират проекти в
SolidWorks формат, включително да се
моделират нови детайли вътре в
асемблирания модел.
CAD/CAM/CAE/PLM технологиите
на SIEMENS са фундаментални по няколко причини. SIEMENS е единственият в света доставчик на
CAD\CAM\CAE и PLM решения, който
е и инженерна производствена компания, при това най-голямата в света.
Опитът, решенията и постиженията
в реалното производство на комплексни продукти в листата на SIEMENS
сами по себе си са мощен двигател
при развитието на продуктите на
SIEMENS PLM Software. Специализацията на SIEMENS във високотехнологични области с голяма добавена стойност – дигитални фабрики, енергетика, медицина, зелена енергия, транспорт, "умни" градове, изискват развитие на нови технологии, вкл. за развитие на композитни продукти, оптика и мехатроника, разширена кинематична симулация и програмиране на
роботизирани линии и много други.
Всяка от тези нови технологии е подпомагана от софтуерните решения на
SIEMENS PLM Software – например
VISTAGY за композитни продукти, NX
Mechatronics Concept за продукти, управлявана от електроника, Kineo CAM
за кинематична симулация и оптимизация, RobCAD за програмиране на
роботи и много други. Всички тези
новости дават на потребителите на
SIEMENS PLM Software най-краткия
път до производството на конкуренти продукти с висока добавена стойност чрез използване на интелигентни CAD\CAM\CAE и PLM инструменти с вградени в софтуерните продукти най-добри индустриални практики
и решения.
Бальо Динев, изпълнителен
директор на ДАВИД Холдинг

Нови предложения от
SolidWorks и Delcam
ДиТра е изключителен представител за България и Македония на DS
SolidWorks от 1998 г. и на Delcam от
2005 г. Сред най-новите предложения
в портфолиото на DS SolidWorks е
SolidWorks 2013 - двадесет и първата
версия на системата. Това е впечатляваща версия, която включва нови
продукти, възможности и редица подобрения, всички те с една цел – да се
превърнат в реални ползи за потребителите. Два изцяло нови продукта се
включват в портфолиото от реше-

ния на новата версия. SolidWorks
Plastics предоставя мощни инструменти за симулация на процесите на
шприцване на пластмасови детайли,
неоценими както за конструкторите
на самите детайли, така и за инженерите, проектиращи инструменталната екипировка за производството им.
С Plastics оценката на технологичността и усъвършенстването на детайлите са възможни още в най-ранния
етап на процеса на проектиране тогава когато има най-големи възможности за промени.
Създаден за да предостави обща
среда и интегрирана работа на механични конструктори и електроинженери, SolidWorks Electrical е средство
за проектиране на линейни схеми, диаграми, управляващи устройства,
входно-изходни таблици и др. и осигурява двупосочна връзка между 2D схемотехниката и 3D моделите, автоматично генериране на кабелните
трасета и интегрирани спецификации
на изделията.
Представеният с версия 2012
SolidWorks Costing служи за калкулация
и проследяване на себестойността на
проектираните изделия, като отчита
цената на материали, механична обработка и др. Във SolidWorks 2013
възможностите на този модул са
значително разширени: поддръжката
на стругови или многоосни стругофрезови операции и работата с детайли с много тела правят SolidWorks
Costing още по-полезен за потребителите продукт.
Много от инструментите, използвани в ежедневната работа, също са
усъвършенствани с цел да направят
проектирането на тримерни модели
по-ефективно и да автоматизират
още повече създаването на 2D документацията. Интуитивният механизъм за управление на гледната точка, разширените възможности на инструмента за измерване в 3D, проследяването и работата с центъра на
тежестта, референтните модели в
сборките са все функционалности,
които ще бъдат полезни, независимо
в каква област на проектирането се
използва системата. Моделите са
още по-стилни и интелигентни и с подобър параметричен контрол върху
градивните компоненти с добавянето
на коничните сечения в скиците, функцията Intersect за обединяване на
повърхнинни и обемни тела и променливите размери в размноженията. Със
SolidWorks 2013 проектите се завършват по-бързо, по-качествено и с помалко преработки. Клиентите ще
могат да включат в интегрираната
среда на системата повече области
на проектирането, ще работят
съвместно по-лесно и ще проверяват
качеството на изделията още при
проектирането, едновременно следей-
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ки и разходите за тяхното производство. Подобренията в производителността в SolidWorks 2013 също няма
как да останат незабелязани – целта
им е по-висока продуктивност и максимално използване на наличния компютърен ресурс.
Сред новите предложения от
Delcam е новата стратегия Vortex,
която компанията патентова преди
няколко месеца. Vortex е специално
проектирана, за да максимизира ползите от използването на твърдосплавни инструменти за високоскоростно фрезоване. Тази стратегия може
да се прилага при две- и триосни груби обработки, позициониране по пет
оси (3+2), както и при снемане на остатъчния материал въз основа на
междинна заготовка или предходна
обработка.
Новата технология Machine DNA
значително подобрява производствения процес и намалява времето за
обработка на детайлите. Тази иновативна технология, напълно интегрирана във всички производствени решения на Delcam, калибрира машината и
създава обратна връзка между оборудването и САМ системата. По този
начин обработващи стратегии като
Vortex автоматично се адаптират
към възможностите на машината и
значително подобряват ефективността и качеството на фрезоване.
Цветан Стоянов,
директор на ДиТра

Софтуерни решения от
Esri, ITT VIS, Archibus и
Trimble
Създадена през 1995 г., ЕСРИ България вече повече от 17 години предлага най-съвременни високотехнологични продукти, решения и услуги в сферата на географските информационни системи (ГИС). Компанията предоставя цялостен пакет от услуги,
включващ консултиране, проектиране
и изграждане на геобаза данни, доставка на базов софтуер, разработка и
внедряване на приложни системи, системна интеграция, обучение, техническа поддръжка и др. За да отговаря
ефективно и качествено на специфичните потребности на различните
клиенти, ЕСРИ България се стреми
винаги да е в крак с последните тенденции и високотехнологични постижения в областта.
За реализирането на тази цел, ключова роля играе фактът, че компанията е изключителен дистрибутор за
България на Esri – световният пионер
и лидер с над 40 години опит в областта на географските информационни системи. С визия за бъдещето, Esri
непрекъснато развива и усъвършенства ГИС технологията, превръщайки Esri платформата в световен ГИС
стандарт. Esri ГИС платформата
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ArcGIS е интегрирана, скалируема фамилия от софтуерни продукти за
създаване на цялостна географска информационна система, изградена
върху стандартите в индустрията.
ArcGIS разполага с настолни, сървърни,
мобилни и онлайн решения, допълнени
от специализирани приложения и инструменти. Платформата предоставя възможност за достъпване, използване и споделяне на данни и ГИС функционалност навсякъде: настолно, в
рамките на цялата организация, при
полеви условия или в облака. Тя увеличава производителността на потребителите, като открива пред тях
нови хоризонти за работа с ГИС.
Освен официален дистрибутор за
България на Esri, ЕСРИ България предлага на своите клиенти ИТ решения и
на още няколко водещи световни компании, в това число ITT VIS, Archibus и
Trimble. ITT VIS е водещ доставчик на
софтуер и услуги за обработка на
изображения. Предлагайки софтуерните решения на ITT VIS на българския
пазар, ЕСРИ България предоставя на
своите потребители възможност да
превръщат първични пространствени данни и изображения в надеждна и
полезна информация. Като представител на Trimble, ЕСРИ България предлага високотехнологични продукти за
позициониране. Интегрирайки GPS, лазерни и оптични технологии с приложен софтуер, безжични комуникации
и услуги, компанията представя цялостни решения за събиране, управление
и анализ на комплексна полева информация. В началото на 2012 г., ЕСРИ
България стана официален дистрибутор за България и на Archibus – софтуер №1 в света на инфраструктурния
и фасилити мениджмънт. Archibus е
интегрирано ИТ решение за корпоративно управление на недвижима собственост и прилежащи съоръжения.
Катерина Кузманова, маркетинг
експерт в ЕСРИ България

Платформи за проектиране
на CSI Berkeley
ИКюИ България е упълномощен представител за България на програмните продукти на Computers and
Structures (CSI) Berkeley от 1999 година. CSI е лидер в разработката на
програмно осигуряване за инженери,
занимаващи се с конструктивeн и
сеизмичeн анализ и проектиране. CSI
предлага пет основни софтуерни пакета: SAP2000; CSiBridge; ETABS; SAFE
и PERFORM-3D.
SAP2000 е програма с обща насоченост за моделиране, анализ и проектиране на конструкции. Възможностите на програмата позволяват
стъпков анализ за големи деформации,
анализ на висящи конструкции, отчитане на нелинейна работа на материалите, работа с нелинейни много-

слойни елементи, анализ за устойчивост, анализ за разрушаване, ползване на енергетични методи за контрол на деформациите, моделиране на
демпфери. В програмата са интегрирани различни норми за проектиране,
които позволяват автоматично генериране на различни натоварвания и
проектиране на стоманени и стоманобетонни конструкции.
CsiBridge позволява моделиране на
мостове със сложна геометрия, гранични условия и натоварване. Моделите се дефинират параметрично с
характерни за мостовото строителство термини. Отчита се етапността на строителството. Извършва
се анализ за пълзене и съсъхване, напрягане на кабели, определяне на строително надвишение и оптимална форма, геометрична и материална нелинейност. Програмата позволява изготвяне на оценка за съществуващи
мостове.
ETABS дава възможност за моделиране, анализ и проектиране на сгради,
като има интерфейс за чертане и
производство. Удобна е както за решаване на проста 2D рамка, така и за
динамичен анализ за проверка на междуетажните премествания в сложна
висока сграда с нелинейни демпфери.
SAFE може да бъде ползвана за произволни стоманобетонни плочи и фундаментни системи (фундаментни плочи, ивични и единични фундаменти).
Има възможност за анализ на конструкции с напрягане след бетонирането. Почвата може да се моделира с
нелинейни пружини. Може да се извършва нелинеен анализ на плочи с
пукнатини.
PERFORM-3D е специализирано средство за нелинеен анализ, което позволява да се извършва оценка на поведението на конструкции (т. нар.
performance assessment) и да се прилагат на принципите на капацитивното проектиране.
Потребителите имат възможност да ползват линка CSiRevit, който позволява обмен на данни между
ETABS/SAP2000 и Autodesk Revit
Structure. Чрез CSIxRevit може да се
осъществи т. нар. round-tripping, както следва:
l експортиране от Revit Structure за
създаване на нов модел в ETABS/
SAP2000;
l експортиране от Revit Structure за
обновяване на съществуващ модел в
ETABS;
l импортиране от ETABS/SAP2000 за
създаване на нов модел в Revit
Structure;
l импортиране от ETABS за обновяване на съществуващ модел в Revit
Structure.
Компанията CSI Berkeley систематично интегрира в програмните си
продукти нормативната база на раз-
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лични страни ("еврокодове", американски, британски, канадски и др.). Понастоящем за нас е актуално въвеждането на европейската система от
норми за проектиране на строителни конструкции, наричани за краткост "еврокодове". Еврокодовете са
комплект от европейски стандарти,
които се основават на последните
достижения в съответната приложна област. Еврокодовете осигуряват
общи методи за проектиране с цел
премахване на бариерите пред проектантите на континента. В България
са въведени като БДС всички части
на еврокодовете, а от началото на
2012 година разполагаме и с национални приложения. Ползването на оптимални системи за инженерни анализи
(CAE), като предлагания от CSi Berkeley
софтуер, в проектантската практика става задължително в съвременните условия и особено след навлизането на системата "еврокодове".
Мария Николова, старши
инженер в ИКюИ България

Платформи за проектиране
от Altium и McNeel
КАД Пойнт e официален дистрибутор на Altium от 2007 година. Altium
Designer (известен и с името на предшестващия продукт на фирмата Protel) e продукт за проектиране на
електронни изделия – схемни решения,
симулация, FPGA, проектиране на печатни платки. С инсталацията на
Altium Designer клиентите имат всичко необходимо, за да доведат една
принципна схема до готов за производство и монтаж продукт.
В последната версия на Altium
Designer 10 проектирането на печатната платка вече не е само въвеждане на схема и опроводяване на платка, а може да включва и програмируема логика и специализиран софтуер.
Симулацията на схемата и целия проект също е често срещана практика.
Модулът за принципни схеми осигурява бърз и лесен начин на въвеждане
чрез подбиране на подходящи библиотеки; схемен редактор (поставяне на
елементи, въвеждане на връзките
между тях и проверка); връзка с елементната база на дистрибуторите
и достъп до каталозите на производителите на съответните елементи, както и възможност за сравнение направо в самата среда на модула; SPICE симулатор на аналогови и
цифрови сигнали; анализ на параметрите на сигналите, на ниво принципна схема; експортиране на нетлист;
създаване на многозадачна, йерархична схема и възможност за запаметяване и маркиране на най-използваните блокове от дизайна.
Модулът за печатни платки на
Altium Designer позволява управление
на библиотеките за отпечатъци; по-
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ставяне на елементите; ръчно и автоматично опроводяване; 3D изобразяване на печатната платка; анализ
на параметрите на сигналите и др.
FPGA (Field-progammable Gate Array)
модулът, интегриран в Altium, предоставя следните възможности: синхронизация между FPGA, PCB и симулациите на проекта; VHDL симулация и
тестване и FPGA програмна среда за
най-разпространените микроконтролери и процесори.
FPGA-проектът включва всички елементи към един продукт, които му
задават точно определени функции,
както и софтуерния код на процесора.
Цялата тази система е вградена и се
симулира в универсално програмируеми устройства (FPGA контролери).
КАД Пойнт e официален дистрибутор и на McNeel от 2006 година. Основният продукт на McNeel е
RhinoCeros – 3D NURBS моделер, използван широко за дизайн и проектиране
на свободни форми – яхти, обувки,
коли, бижутерия, стоки за бита и др.
Продуктът е с отлични възможности
за разширение и са налични стотици
специализирани приложения от други
разработчици на софтуер. На 26 декември предстои официалният старт
на разпространението на новата версия RhinoCeros 5.
Повече от 20 години КАД Пойнт е
официален партньор на Autodesk за
България. Сред предлаганите комплексни решения за проектиране са
AutoCAD, Autodesk Revit, Architecture /
MEP /Structure, Autodesk Robot
Structural Analysis, AutoCAD Structural
Detailing, AutoCAD Architecture, AutoCAD
MEP, Autodeks Revit LT, Autodesk
Quantity Takeoff, AutoCAD Civil 3D,
AutoCAD Map 3D, Autodesk Inventor,
AutoCAD Mechanical, Autodesk Alias
Design, Autodesk Vault, AutoCAD Plant
3D, AutoCAD P&ID, Autodesk 3ds Max,
Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Mudbox,
Autodesk Navisworks, Product Design
Suite, Factory Design Suite, Building
Design Suite, Infrastructure Design Suite,
Plant Design Suite, AutoCAD Inventor LT
Suite, AutoCAD Revit LT Suite.
инж. Юрий Николов,
управител на КАД Пойнт

Решения за проектиране
Urbano Hydra & Canalis, CGS
Plus, V-Ray, FIDES DVPARTNER
Фирма Каниско е сребърен партньор на Autodesk. Сред предлаганата
гама продукти са AutoCAD, AutoCAD
LT, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP,
AutoCAD MAP 3D, AutoCAD Civil 3D,
AutoCAD Design Suite, Autodesk 3ds Max
Design, Autodesk Revit Architecture,
Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit
Structure, Autodesk Building Design Suite,
Autodesk Infrastructure Design Suite,

Autodesk Factory Design Suite, Autodesk
Plant Design Suite, Autodesk Product
Design Suite, Autodesk Navisworks
Manage, Autodesk Inventor, Autodesk
Inventor LT.
Като изключителен дистрибутор
на софтуерните продукти за проектиране и кадастър на водоснабдителни мрежи и канализационни системи
на Studio ARS, Хърватия, Каниско предлага софтуерните продукти Urbano
Hydra & Canalis, които са се утвърдили като стандарт за проектиране в
България. Софтуерът е напълно интегриран в AutoCAD, модерен, гъвкав, бърз
и снабден с атрактивен потребителски интерфейс. Преведен е на български език и отразява методите за работа в България. Изключително бърз,
благодарение на интегрирания динамичен модел на данните.
В портфолиото на компанията
фигурират и софтуерни продукти на
CGS Plus, Словения. Plateia е софтуер
за пътно проектиране, притежаващ
богата функционалност, което го
прави приложим за всички видове
пътни проекти - нови пътища, реконструкция и рехабилитация. Ferrovia е
софтуерен продукт за проектиране и
поддържане на жп инфраструктура.
Предлага широк набор от функции,
покриващи процеса на проектирането
от базово до детайлно ниво, от обработка на полевите измервания до
създаване на 3D модели и плотиране.
Aquaterra е предназначен за проектиране на канали и речни корекции. В
пакета са включени голям брой специализирани команди за създаване на
конкретни задачи, от прочитането
на геодезическите данни, през създаване на проектни елементи, до плотиране и визуализация чрез реалистични 3D модели.
AutoPath - софтуерен продукт за
анализ и симулация на движение на
превозни средства, който изчислява
траекториите на техните найвъншни ръбове, както и площите, които са покрити от габаритите в
хоризонтално и вертикално положение.
V-Ray на ChaosGroup, България е изключително бърз и качествен 3D рендер, който предоставя несравнимо
качествени резултати наред с изключителни възможности.
От портфолиото на германските
ни партньори FIDES DV-PARTNER и
Sofistik предлагаме модулен софтуер
FIDES, разработван за изчисления и
анализи в областта на земната механика и фундирането. Софтуерът
решава задачи за изчисление и оразмеряване на подпорни стени и анкери, шпунтови и шлицови стени и пилотни фундаменти, устойчивост на
земни откоси, изчисляване на земен
натиск и устойчивост на геотехнически съоръжения, слягания на фунда-
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менти и др. Друг продукт е специализираният модулен софтуер
SOFiSTiK за проектиране, изчисляване и анализи по метода на крайните
елементи на строителни конструкции - линейни и нелинейни, статични
и динамични анализи на носещи конструкции, леки мембрани, мостове,
тунелни и подпорни съоръжения, флуидни анализи.
Предлагаме и IDAT CAD – софтуер
за проектиране на готови бетонови
елементи и панели в среда на AutoCAD,
Win Sprink, SpriCAD за проектиране и
хидравлични изчисления на сградни
пожарогасителни инсталации.
Красин Павлов,
управител на фирма Каниско

Програмни продукти ZWCAD
от Проектсофт
Проектсофт е официален дистрибутор на ZWCAD за България от 2009
г. Производител на продукта е фирма
ZWSOFT (ZWCAD Software Co.) – САЩ/
Китай. Програмата има над 180 000
клиенти от 80 държави. Клиенти на
ZWSOFT са някои от водещите в световен мащаб компании.
ZWCAD е CAD система за 2D и 3D
проектиране, базирана на dwg файловия формат, напълно съвместима с
AutoCAD. Сред отличителните й характеристики са поддръжка на размерни и текстови стилове, шрифтове, щриховки, типове линии, блокове,
стилове за плотиране, dwf, pdf, менюта и команди, програми на AutoLISP,
VBA, ZRX. Програмата се предлага с
множество вертикални решения за
проектиране на архитектура, строителни конструкции, ВиК, ОВК, електроинсталации, машинни елементи,
пътища, геодезия, кадастър и др.
ZWSOFT е динамично развиваща се
компания, която непрекъснато усъвършенства и създава нови продукти.
През тази година излезе най-новият
им продукт ZWCAD+ със собствено
графично ядро, Ribbon интерфейс, побърза и стабилна работа, множество
нови функции и по-висока съвместимост с AutoCAD.
Проектсофт разработва специализирани приложения или отделни команди към ZWCAD, с което може да се
разширят възможностите на програмата в дадено направление и да се
повиши значително производителността чрез автоматизиране на обемни и повтарящи се задачи.
инж. Неделчо Ганчовски,
управител на Проектсофт

CAD/CAM софтуерни
пакети от ESPRIT
Рапид Прогрес е официален представител на следните продукти и
фирми: Esprit CAD/CAM, Kompas 3D,
SpaceClaim 3D, Tehtran, QuoteCam,
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Micro100 Carbide Tools, CIMCO. Ние
имаме богат опит в разработването
на постпроцесори и задвижването на
5-осни машини, многофункционални
стругово-фрезови центри и фрезови
роботи за всички видове контролери
и производители. Компанията също
така проектира и изработва всякакви видове детайли и инструменти
върху собствени цифрови машини.
Фирмата е доказала позиции на световно ниво благодарение на многото
успешни проекти, реализирани в Европа. Имаме подписани договори със
Сандвик Румъния и Сандвик Унгария и
реализираме проекти в сътрудничество с водещите дистрибутори на
софтуер в Европа.
В последните години нашият продуктов лидер ESPRIT се налага като
водещ CAD/CAM пакет на световно
ниво. Това се дължи главно на нововъведенията при обработката на
свободни форми, управлението на 5осни фрезови центри, мултифункционалните стругово-фрезови машини,
машини с В-ос. Благодарение на това
производителите на машини от висок клас Mori Seiki окомплектоват
всяка тяхна машина с ESPRIT CAD/
CAM, като продуктът е достъпен
директно върху контролера на машината.
ESPRIT реинвестира около 30% от
приходите си в разработването на
собствено математическо ядро, като
в скоро време се очаква въвеждането
на нов и революционен интерфейс при
CAM продуктите.
Един от новите продукти под нашата шапка е SpaceClaim. Програмата е създадена от Майк Пейн - един
от основателите на PTC и Solid
Works, който впоследстие се отделя
и създава SpaceClaim, където реализира идеите си за революционни 3D
инструменти за моделиране. Целта
на продукта е всеки инженер да може
да работи с 3D, без да бъде задължително CAD експерт. SpaceClaim решава лесно проблемите, свързани с 3D,
редактира бързо концептуалните
модели от всяка CAD система и опростява моделите за анализ в една
малка част от времето, което отнема това на една традиционна CAD
програма.
KOMPAS 3D е система за триизмерно моделиране, която се е
превърнала в стандарт за хиляди фирми, благодарение на успешното съчетание от простота на усвояване и
лекота за работа с продукта.
Техтран е семейство от съвременни CAM системи с унифициран интерфейс и единен подход за решаване на
проблемите на технологичното проектиране. Техтран поддържа приложения за разкрой и програмиране на листов материал, листово щамповане,
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мониторинг на управляващите програми, фрезоване, струговане, стругоферзоване, ерозийна обработка и др.
CIMCO Edit 6 включва графична симулация на 3-, 4-, 5осно фрезоване и 2-осно струговане, която дава възможност за визуализация на солиди (само фрезови) и проверка
за колизия.
С повече от 30-годишен опит и докaзани качества в
повече от 70 страни, Micro100 е един от най-големите
производители на карбидни инструменти в САЩ.
QuoteCAM е лесноусвоима програма с изчистен дизайн,
която дава възможност за изчисляване на реалните разходи, които трябва да бъдат направени в един производствен процес.
инж. Иван Вълков,
управител на Рапид Прогрес

Новата версия на софтуерната
платформа Eplan 2.2
Фирма Ритбул е оторизирана като официален представител и вносител за българския пазар за продуктите на
немската компания Eplan Software and Service от 2003
година. Най-новият ни софтуерен продукт е Eplan 2.2 новата версия на софтуерната платформа, достъпна на
нашия пазар от началото на октомври т. г. С нея потребителите могат да се възползват от новите функции
като Smart connection, възможност за скалиране на наличните символни библиотеки, нововъведения в управлението на базата данни, както и функционалностите на новите модули FieldSys и Pro Panel Cooper.
Голяма част от потребителите на платформата познават и използват функцията Smart connection, с помощта на която лесно можем да преаранжираме схематичната страница, а вече като допълнение функцията дава свободата на автоматичното разполагане на необходимите
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interruption points при прехвърляне на устройства от една
страница на друга, които са част от предварително изградена схематика. Чрез новата функция Assign function
template потребителите могат да създават бързо и лесно
нови устройства в своята база данни чрез използването
на графичен макрос, който бива предварително изчертан
или свален от Интернет. Допълнителният модул FieldSys
се грижи за автоматичното изчисление на дължината на
използваните кабели и проводници в потребителския проект, използвайки специализиран тип страница и символни
библиотеки, които са налични в базата данни на програмата. Модулът предоставя възможност за задаване на вертикални отклонения, закръгления, глобален резерв, както и
сепариране на кабелните трасета. Pro Panel Cooper е новата добавка към стандартния модул Pro Panel, с помощта
на който се извършва 3D асемблиране на електрическите
табла от проекта. С новата функция потребителят може
да създава и обработва свои шинни системи директно в
3D режим.
Потребителите на програмата ще имат възможността да се възползват и насладят на функциите на новия
модул на Eplan Harness proD, с помощта на който ще могат да дефинират и извършват анализи на кабелни снопове както в 2D, така и в 3D режим. В момента колегите от
Eplan работят по имплементирането на модула към платформата, а самото разпространение се очаква да стане
в началото на следващата година.
инж. Веселин Нанев, продуктов мениджър
Eplan-Harting-Westermo в Ритбул

Софтуерни решения от Dassault Systemes
Хайкад Инфотех е официален представител за България на френския софтуерен концерн Dassault Systemes от
2008 г. Компанията притежава правата за разпространение на CAD/CAM/CAE решението от висок клас CATIA,
PDM/PLM решението за управление на данни ENOVIA и специализираното решение за визуализация на виртуални
продукти 3DVIA. От 2009 година е официален разпространител на специализирания софтуер за термофлуидни симулации FloEFD на американската компания Mentor Graphics.
В момента Dassault Systemes е лидер в световен мащаб
в разработката и внедряването на CAD/CAM/CAE/PLM
решения за различен тип индустриални условия. Софтуерните разработки се отличават със съчетание на най-иновативните и високотехнологични възможности, които са
разработвани някога за индустриални приложения. Компанията реинвестира голяма част от печалбата си в развитие на нови модули и приложения. Днес Dassault Systemes
притежава целия инструментариум, за да покрие жизнения цикъл на изделието, използвайки минимален брой различни софтуерни пакети и приложения. Целта е потребителят да бъде улеснен с използването на изцяло интегрирани решения, за да може да работи бързо и качествено
паралелно в CAD/CAM/CAE системите, обменяйки непрекъснато информация в единна база данни, като по този начин позволява проследяването на всякакъв тип информация, която се създава в процеса на реализиране на продукта.
Към този момент потребителите в световен мащаб
имат възможност да се докоснат до най-иновативните
технологии, използвани някога. Тенденцията на развитие
на софтуерните решения на Dassault Systemes е определена от визията на компанията за бъдещето. Предвижда се
все по-сериозно навлизане на виртуалните технологии в
индустриални условия не само за проектиране, но и за реалистична виртуална визуализация. Друга основна тенденция е постигане на по-интерактивно представяне на проектите с цел максимално доближаване на виртуалния продукт до реалните експолоатационни условия.
маг. инж. Албена Сергисова,
мениджър бизнес развитие в Хайкад Инфотех
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¿ƒ œÓÈÌÚ - ÓÙËˆË‡ÎÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó
Ì‡ Autodesk Ì‡‰ 20 „Ó‰ËÌË
Официалният партньор на
Autodesk за България фирма КАД
Пойнт предлага комплексни решения
за проектиране в различни сфери.
Autodesk Inventor предоставя на
инженерите пълен комплект модули

за 3D машинно конструиране, кинематични, динамични и якостни симулации, проектиране на инструментална екипировка, визуализация и
документация. С Inventor конструкторите могат да интегрират 2D чертежи от AutoCAD и 3D данни в общ
цифров модел за виртуално представяне на крайния продукт. Развитието на продукта е насочено към повишаване на продуктивността, взаимодействието с други CAD системи,
по-голям брой Cloud Services, професи-
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онална визуализация и интерактивни
средства за обучение.
Autodesk Revit 2013 e най-новата версия на BIM базирани продукти
от фамилията Revit. В него вече са
включени инструменти за архитектурно и конструктивно проектиране, както и за проектиране на сградни инсталации – електро, ОВК и ВиК.

С BIM базираните продукти на
Autodesk, клиентите пестят време
и разходи от скъпоструващи грешки
още в проектната фаза.
AutoCAD Structural Detailing
дава възможност за пълно разработване на проекти на стоманени конструкции във фаза КМ и КМД – от 3D
моделиране, до оформяне на чертежите в една и съща работна среда. Гене-

ноември 2012

рира файлове за CNC металообработващи машини. Средства за проектиране на стоманобетонни конструкции и документиране на армировъчно
планове са част от продукта.
С Robot Structural Analysis се извършва статичен и сеизмичен анализ
на строителни конструкции по МКЕ
(FEA). Оразмеряват се стоманени и
стоманобетонни конструкции по над
50 стандарта, сред които и Еврокод.
AutoCAD Civil 3D е водещото решение на Autodesk за инфраструктурно проектиране, базирано на Строи-

телния информационен модел. Застъпени са всички проектни дейности за
създаване на геодезическа основа,
вертикално планиране, пътно и ВиК
проектиране.
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ÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓË
ондензаторите са сред основните елементи във
всяка една хладилна инсталация. Предназначението им е
свързано с отнемане на топлината от хладилния агент
и отвеждането й в околната среда, в резултат на което температурата на хладилния агент се понижава и
той кондензира. Обикновено топлината, която се отделя от кондензатора, превишава в немалка степен студопроизводството на хладилната машина.
Като охлаждаща среда се използва предимно въздух
или вода, поради което широко разпространено е класифицирането на кондензаторите на такива с водно охлаждане и кондензатори с въздушно охлаждане.

Кондензатори с въздушно охлаждане
Този тип кондензатори са сред най-широко използваните в практиката. Основни елементи в конструкцията им са топлообменник и вентилаторен блок с електродвигател. Охлаждането на топлите хладилни пари е
посредством нагнетявания от вентилаторите през
топлообменника студен въздух. Въздухът обтича топлообменната повърхност, формирана от тръбите на
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топлообменника, от външната страна, а парите на хладилния агент преминават през самите тръби. Съответно кондензацията на хладилния агент се осъществява в
самите тръби.
Конструктивно топлообменникът се състои от
външно или вътрешно оребрени тръбни серпентини,
които най-често се изпълняват от безшевни медни
тръби. Медните тръби са предпочитани, тъй като медта лесно се обработва, не се окислява и има висока
топлопроводимост. Външният диаметър на тръбите
обикновено се избира в диапазона от около 6 докъм 20
mm. Изборът зависи от редица фактори, сред които
загубите на налягане, обработката на материала и други. Външното оребряване на тръбите обикновено е с
алуминиеви ламели.
Различните видове оребряване на тръбите оказва
съществено влияние върху топлинните и хидравличните параметри на топлообменника като цяло. По-сложният профил на външното оребряване води до турбулентност на въздуха, обтичащ топлообменника, в резултат
на което топлопредаването от хладилния агент към
въздуха се увеличава, от където се повишава и студопроизводството на хладилната машина. Вътрешното
оребряване на тръбите допълнително повишава отдаването на топлина от хладилния агент, също поради
създаването на турбулентно движение.
Обикновено в кондензатора се разполагат от един до
четири реда топлообменни тръби, разположени по направление на потока хладилен агент. Често, с оглед
повишаване на ефективността, тръбите се разполагат
шахматно.
Интензивността на топлообмен не е еднаква по цялото протежение на тръбите. Горещият хладилен агент
постъпва в топлообменника в горната част и се движи
към ниската част. Първоначално охлаждането е най-интензивно поради максималната разлика между температурата на хладилния агент и охлаждащия въздух и високата скорост на движение на хладилния агент. Основният участък от топлообменника, в който протича охлаждането заема около 85% от повърхността му. В този
участък хладилният агент кондензира при постоянна
температура. Останалите 10% от повърхността на
топлообменника служат за допълнително охлаждане на
течния хладилен агент.
Температурата на кондензация на хладилния агент
обикновено е по-висока от температурата на околния
въздух с около 10-20 градуса, и обикновено е около 42-55
оС. Излизащият от топлообменника загрят въздух обикновено е с около 3-5 градуса по-студен от температурата на кондензация.
По отношение на корпуса на кондензатора се препоръчва той да е корозионно устойчив. По форма кондензаторите могат да бъдат кръгли, правоъгълни и други, с
различни размери и мощност.
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С оглед на постигането на добро
обтичане на кондензаторната
повърхност, се препоръчва вентилаторът да се монтира на изходящата страна. Най-често се използват
аксиални вентилатори, които могат
да придвижват големи обеми въздух
при сравнително ниска консумация на
енергия. Тъй като тези вентилатори дават ниско статично налягане,
серпентините се проектират така,
че да осигуряват голяма повърхност,
а ограничението за разполагането
им в до няколко реда е с оглед минимализиране на съпротивлението на
въздушния поток, преминаващ през
серпентината.
Електродвигателят, задвижващ
вентилатора, обикновено е покрит
със защитна решетка за предотвратяване на повреди и защита от чужди тела. Разполага и със защита от
прегряване. Необходимо изискване е
въздухът, използван за охлаждане на
хладилния агент, да обдухва и двигателя.
Основен проблем при използването на големи въздушни кондензатори е регулирането на кондензаторното налягане, влияещо се основно
от температурата на въздуха.
Използването на въздуха като
охлаждаща среда в кондензаторите
с въздушно охлаждане ги прави подходящи за използване на места, където осигуряването на достатъчно
вода може да се окаже проблем.
Въздушните кондензатори също
така се отличават и със сравнително лесна и безпроблемна експлоатация. От друга страна те работят
при по-висока температура на кондензация в сравнение с кондензаторите с водно охлаждане, поради което се препоръчва използването на
компресор с по-голяма мощност,
съответно се повишава енергопотреблението и намалява общата енергийна ефективност.

Кондензатори с водно
охлаждане
Използват се три типа кондензатори с водно охлаждане – кожухотръбни, кондензатори тип тръба в
тръба и пластинчати. Кожухотръбните се използват предимно в агрегати с големи мощности, докато
останалите два типа за в такива с
по-малки мощности.
Кожухотръбните кондензатори са
цилиндрични, хоризонтални апарати,
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обикновено изработени от стомана.
Тръбите, през които преминава водата, се монтират върху решетки разположени в двата края на апарата. В
повечето случаи се използват медни
нискооробрени (накатени) тръби. Кондензацията на горещите пари на хладилния агент, постъпващи от компресора, се осъществява в междутръбното пространство при обтичането на тръбите, в които се движи охлаждащата среда, в случая вода.
Обикновено парите на хладилния
агент постъпват в горната част на
кондензатора. Течният хладилен
агент се отвежда в долната част на
кондензатора. Студената вода постъпва от долната част и се движи
към горната част на кондензатора.
В някои случаи кондензаторите
съдържат участък за допълнително
охлаждане. Обикновено този участък
е на дъното на кондензатора и се
състои от сноп тръби, отделени от
останалите с преграда, а водата,
постъпваща в кондензатора, първо
преминава през участъка за допълнително охлаждане.
При кожухотръбните кондензатори за осигуряване на подходяща скорост на водата в тръбите, се използват както едноходови, така и дву, три- и многоходови кондензатори.
Препоръчителната скорост на водата е около 1 m/s. По-ниската скорост може да доведе до отлагане на
различни замърсявания, водещи до
влошаване на топлообмена, а при повисока скорост може да се предизвика ерозия в някои конструктивни
елементи.
Кондензаторите тип тръба в
тръба се състоят от две спирални
тръби, като едната е разположена
във вътрешността на другата. През
едната от тръбите преминава водата, а през другата хладилният
агент, като са възможни и двата
варианта – водата да преминава
през вътрешната тръба, а хладилният агент през външната и обратно.
Вътрешната тръба обикновено се
изработва от мед, докато за
външната се използва както мед,
така и стомана. Повърхността на
тръбите може да бъде оребрена с
оглед повишаване на топлообмена.
Двата потока се движат в противоток, при което водата постъпва
в долната част и се движи към горната част, а хладилният агент в
обратна посока.

Този тип кондензатори се използват предимно за автономни климатични системи и охлаждащи агрегати с малка мощност. Като техен
основен недостатък обикновено се
посочва трудното почистване поради неразглобяемостта на конструкцията, което налага използването на
химическа очистка на тръбите.
Пластинчатите кондензатори се
състоят от няколко реда стоманени пластини. Вътре в топлообменника водата и хладилният агент се
движат в противоток по два независими циркулационни кръга.
Като техни предимства обикновено се посочват постигането на
висока ефективност на топлообмена, компактността и неголямото
тегло, малката температурна разлика между хладилния агент и охлаждащата вода. Те са широко използвани в агрегати с малка и средна мощност.

Изпарителни
кондензатори
При изпарителните кондензатори
кондензаторната повърхност представлява тръбна серпентина, а хладилният агент кондензира в тръбното пространство. През дюзи се подава вода, която оросява серпентината и стичайки се надолу, се загрява. Едновременно със загряването си
водата отдава топлина чрез излъхване на въздушния поток, движещ
се в противоток. Между дюзите и
серпентината се монтира топлообменик, обикновено листов, по който
се стича водата и отдава топлина.
Между вентилатора и дюзите се
монтира капкоуловител. И при изпарителните кондензатори, както при
въздушните, вентилаторите се монтират на изходящата страна. Тези
кондензатори се характеризират с
малък разход на вода, но не са подходящи за агрегатиране. Широко използвани са в случаи, когато е необходимо осигуряването на много ниски
температури на кондензация. С тях
може да се постигне и до около 30%
икономия на енергията, необходима
за работата на компресора в сравнение със системи, работещи с
въздушно охлаждане.
При този тип кондензатори за
подаване на необходимото количество въздух се използват един или
няколко осови или радиални вентилатори с механично задвижване.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

“ÂıÌÓÎÓ„ËË, Ò˙Á‰‡‰ÂÌË
Ò ÏËÒ˙Î Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ
≈ÍÒÔÂÚË ÓÚ —‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ·‡ÌÍ‡
ÔËÁÓ‚‡‚‡Ú ‚ Ò‚Óˇ ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ‰ÓÍÎ‡‰
‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÒÔÂ¯ÌË ÏÂÍË Á‡ ÒÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ Á‡ÚÓÔÎˇÌÂ
˜ÂÁ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎÓÒ‡ÎÌ‡Ú‡
ÒÛÏ‡ ÓÚ 1 ÚËÎËÓÌ ‰ÓÎ‡‡ ÒÛ·ÒË‰ËË
Á‡ ËÁÍÓÔ‡ÂÏË „ÓË‚‡ Í˙Ï "ÁÂÎÂÌ‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡".
fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ‚Â˜Â ÒÚ‡‚‡
˜‡ÒÚ ÓÚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡. —Ú‡ÌËÚÂ ÓÚ
Â„ËÓÌ‡ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚ ÏÓ‰ÂÌË ÁÂÎÂ-

ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‡Ï·ËˆËÓÁÌËÚÂ ˆÂÎË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÍÓÎÓ„ËˇÚ‡
Ë Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÊË‚ÓÚ.
≈ÊÂ„Ó‰ÌËˇÚ ‘ÓÛÏ Ë ËÁÎÓÊ·‡ Á‡
fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë Ó˜ÂÚ‡ˇÚ
·˙‰Â˘ËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ‡Á‚ËÚËÂ. —˙·ËÚËÂÚÓ ˘Â ÒÂ Ó„‡ÌËÁË‡ ÓÚ ¬Ë‡ ≈ÍÒÔÓ ÓÚ 29-ÚË ‰Ó 31‚Ë Ï‡È 2013 „. ‚ »≈÷. ÕˇÍÓÎÍÓ Ò‡ „ÓÂ˘ËÚÂ ‡ÍˆÂÌÚË: ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË
Ò„‡‰Ë, ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
œÓÏÂÌËÚÂ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡Ò˙˜‡‚‡Ú ·ËÁÌÂÒ‡ Ë
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ÏÂÒÚÌËÚÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ‰‡ ÔËÎ‡„‡Ú ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ Ë ‰‡ Â‡ÎËÁË‡Ú
ÔÛ·ÎË˜ÌÓ-˜‡ÒÚÌË Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚‡.
ƒËÂÍÚË‚‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Á‡‰˙ÎÊ‡‚‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ ˜ÎÂÌÍË Ì‡
≈— ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‰‡ ÂÏÓÌÚË‡Ú ‰Ó 3
ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË Ò„‡‰Ë, ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË - ‰‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ú ˜ÂÁ ÏÂÍË Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ‡ „ÓÎÂÏËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
Ì‡ ‚ÒÂÍË ÚË „Ó‰ËÌË - ‰‡ Ô‡‚ˇÚ
ÂÌÂ„ËÂÌ Ó‰ËÚ. »ÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 2021
„. ‚ÒË˜ÍË ÌÓ‚Ë Ò„‡‰Ë ‰‡ Ò‡ Ò ÔÓ˜ÚË

ÌÛÎÂ‚Ó ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ˘Â
·˙‰Â ÚÂÒÚ Á‡ ÒËÌÂ„ËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û
ÏÂÍËÚÂ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡
ÂÌÂ„Ëˇ. œÂ‰ÒÚÓˇÚ Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ Ú. Ì. ÛÏÌË ÏÂÊË, ÍÓËÚÓ ˘Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ‰ÂˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÁÂÎÂÌ‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ.

Какви ще бъдат
акцентите на Форума и
изложбата за
Югоизточна Европа?
ï¿‚ÒÚËˇ Â ÒÚ‡Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡
ËÁÎÓÊ·‡Ú‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
ï¿‚ÒÚËÈÒÍË Ë »Ú‡ÎË‡ÌÒÍË Ô‡‚ËÎËÓÌË
ï«‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ˘Â ËÏ‡ ”Ì„‡ÒÍÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ
ïSmart Buildings e e‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ
ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ Ò˙·ËÚËÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÓÂÚÓ ˘Â Ó·ı‚‡ÌÂ ÒÂÍÚÓËÚÂ
Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ë ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ. ÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË Ò„‡‰Ë ·˙ÁÓ Ì‡·Ë‡ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ ‚ fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡
- ÚÂ Ò‡ ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌË, ËÍÓÌÓÏË˜ÌË Ë ÍÓÏÙÓÚÌË.
ï—„‡‰ÌÓ-ËÌÚÂ„Ë‡ÌËÚÂ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡ËˆË (BIPV) ÒÂ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡Ú Í‡ÚÓ Â‰ËÌ ‡ÒÚˇ˘ Ô‡Á‡ÂÌ
ÒÂ„ÏÂÌÚ. Œ„‡ÌË˜ÂÌËÚÂ ÔÎÓ˘Ë Á‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÍÓ‚Â Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÍÛÔÌËÚÂ ˆÂÌË Û‚ÂÎË˜Ë Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓÎ‡ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡Ú ‚ "Ó·‚Ë‚Í‡Ú‡" Ì‡ Ò„‡‰ËÚÂ.
ï¿‚ÚÓÌÓÏÌËÚÂ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡Ë˜ÌË
ÒËÒÚÂÏË. √-Ì ¿Ì„ÂÎ ¬Û˜Â‚, ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ ‚˙‚ ÙËÏ‡ ≈—-3, Û˜‡ÒÚÌËÍ
‚ ËÁÎÓÊ·‡Ú‡, ÓˆÂÌˇ‚‡ ÔÓÍË‚ÌËÚÂ
‘¬≈÷ Í‡ÚÓ "ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÚÓ ·˙‰Â˘Â
Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡". —ÔÓÂ‰ ÌÂ„Ó Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎ.
ÂÌÂ„Ëˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÌÂÒÂÌÓ
ÔË Ò‡ÏËˇ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ, ÍÓÂÚÓ
ÂÎËÏËÌË‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÂÊ‡Ú‡ Ë Á‡„Û·ËÚÂ ÔÓ ÌÂˇ.
ï»ÌÚÂÂÒÌ‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÎÂÍÚÓË ÓÚ Ì‡‰ 18 ‰˙Ê‡‚Ë.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ

¡˙Î„‡Ëˇ ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÂˆËÍÎË‡
50 % ÓÚ ·ËÚÓ‚ËÚÂ Ë 70 % ÓÚ ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ‰Ó 2020 „., ‡ ÓÚ ‰Ó„Ó‰ËÌ‡ ‚ÒË˜ÍË Ó·˘ËÌË ˘Â ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‚
·˛‰ÊÂÚËÚÂ ÒË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍË Á‡ ÍÓÏÔÓÒÚË‡ÌÂ Ì‡
ÁÂÎÂÌË Ë ·ËÓ‡Á„‡‰ËÏË ÓÚÔ‡‰˙ˆË. “ÂÁË ÏÂÍË ˘Â "ÒÔ‡Òˇ‚‡Ú" ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ·ÓÍÎÛˆË ÓÚ ÒÏÂÚË˘‡Ú‡ Ë ÚÂ ˘Â ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡Ú ‚ ÌÓ‚Ë ÂÒÛÒË ËÎË ÂÌÂ„Ëˇ.

За повече информация:www.viaexpo.com
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Œ·‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË
ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË
ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
œ

Â˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÒÚ‡ÌˆËË ÌÂËÁÏÂÌÌÓ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ
Ò Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎˇÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÛÚ‡ÈÍË. œÓ‡‰Ë ÒËÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘Ë ‚Â˘Â-
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ÒÚ‚‡ ‚ Úˇı ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÚÂ ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
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Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, Â ÒÂ‰ Ì‡ÈÚÛ‰ÌËÚÂ ÂÚ‡ÔË ÓÚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ÒÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
‡Á‡·ÓÚÂÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Á‡
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÚÓ‚‡ Â Â‰ËÌ ÓÚ ÒÎ‡·Ó
‡Á‚ËÚËÚÂ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÂÚ‡ÔË.
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Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ, ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ
Ì‡ Ó„‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ, Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ, ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ. ‡ÈÌ‡Ú‡ ˆÂÎ Â
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‚Â‰ÂÌ Á‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÔÓ‰ÛÍÚ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ
ÒÂ ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ˆÂÌÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË.

Характеристики на
утайките от
промишлени отпадни
води
”Ú‡ÈÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌË ÔË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë, ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÂÌ ıËÏË˜ÂÌ Ò˙ÒÚ‡‚ Ë
ÙËÁË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. ¬ Úˇı ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ó„‡ÌË˜ÌË, ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌË, ÚÓÍÒË˜ÌË Ë ·‡ÍÚÂËÓÎÓ„Ë˜ÌË
Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË. “ÂıÌËˇÚ Ó·ÂÏ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Ë
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ. œË „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ
Ò˜ËÚ‡Ú ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÓÚ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÓÚ
„‡‰ÒÍËÚÂ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÏÂÚ‡Ì-Ú‡ÌÍÓ‚Â,
‚‡ÍÛÛÏ ÙËÎÚË, ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë Ë Ú. Ì.
ÕˇÍÓË ÛÚ‡ÈÍË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë, Ó·‡˜Â Ò˙‰˙Ê‡Ú
ÚÓÍÒË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ ˆË‡ÌË‰Ë,
Ó‰‡ÌË‰Ë, ÙÂÌÓÎË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Ì‡ ‡ÒÂÌ‡, ıÓÏ‡, ÏÂ‰Ú‡, ÓÎÓ‚ÓÚÓ, ÌËÍÂÎ‡ Ë ‰Û„Ë, ÍÓËÚÓ Ò˙˘Ó
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò˙Ò ÒËÎÌÓ ÚÓÍÒË˜ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡
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‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡Ú ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ÔÓˆÂÒËÚÂ,
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë
‚ÂÏÂÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ
Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ ÏÂÚ‡Ì-Ú‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ Á‡ ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ˆÂÎË. √ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı Ó·‡˜Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Í‡ÚÓ ‚ÚÓË˜ÌË ÒÛÓ‚ËÌË.
—˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ
Ì‡ ÊÂÎˇÁÓÚÓ, ‡ÎÛÏËÌËˇ, ıÓÏ‡,
ÏÂ‰Ú‡, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÒÚ‚‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ
Ë, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÚÓÈ ÒÂ ÛÒÍÓˇ‚‡.
Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
‚Ó‰Ë Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Â‡„ÂÌÚËÚÂ ÔË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.
¬Â˘ÂÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ Ï‡ÁÌËÌË, Ï‡ÒÎ‡,
ÌÂÙÚ, ‡ÁÓÚÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡Ú ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë
ÍÓ‡„ÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.

Състав на утайките
œËÌˆËÔÌÓ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ. ÔÓÎÛ˜ÂÌË
ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë. ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡Á‰ÂÎÂÌË Ì‡ ÚË
„ÛÔË: ÛÚ‡ÈÍË, ‚ ˜ËÈÚÓ Ò˙ÒÚ‡‚
ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡Ú ÏËÌÂ‡ÎÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡; ÛÚ‡ÈÍË. Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÔÂ‰ËÏÌÓ Ó„‡ÌË˜ÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË Ë ÛÚ‡ÈÍË.
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌ Ë ÏËÌÂ‡ÎÂÌ ÔÓËÁıÓ‰.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÓÚ Ô˙‚‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÌÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÒÓ·ÂÌ‡ ÚÛ‰ÌÓÒÚ. ¬
ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÚÂÁË ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ
ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ÓÚÍËÚË ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË,

ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÛÚËÎËÁË‡Ú. “‡ÍË‚‡
Ò‡ Ì‡ÔËÏÂ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË
ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
ÓÚ ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡ Ë ‚˙„ÎÂ‰Ó·Ë‚Ì‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÚÂÁË
ÛÚ‡ÈÍË ÌÂ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚˇıÌÓÚÓ
ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ ‚ ÏÂÚ‡Ì-Ú‡ÌÍÓ‚Â, ‡
Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ì‡È‚Â˜Â Ò ÚˇıÌÓÚÓ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ. “˙È
Í‡ÚÓ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂÁË ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚÔ‡‰ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ ÓÚ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ,
ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú ˆÂÌÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ ˆ‚ÂÚÌË Ë Â‰ÍË ÏÂÚ‡ÎË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ ËÁ‚ÎË˜‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ˆÂÌÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë.
ÕˇÍÓË Ó·ÂÁ‚Ó‰ÌÂÌË ÛÚ‡ÈÍË ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ ÒÛÓ‚ËÌ‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. “‡ÍË‚‡ Ò‡ Ì‡ÔËÏÂ
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÓÚ ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡, ˆÂÎÛÎÓÁÌÓ-ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡ Ë ‰˙‚ÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ.
”Ú‡ÈÍËÚÂ ÓÚ ‚ÚÓ‡Ú‡ Ë ÚÂÚ‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò
„ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÔÓ Ò˙ÒÚ‡‚ Ë
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, Ë ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ Á‡ ‚ÒÂÍË
ÍÓÌÍÂÚÂÌ ‚Ë‰ ÛÚ‡ÈÍ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚ‰ÂÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ÛÚËÎËÁ‡ˆËˇ.
’ËÏË˜ÌËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Ò˙˘Ó ‚ÎËˇÂ ‚ ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ. Õ‡ÔËÏÂ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÔÂÚÓÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú Ì‡
Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Á‡ ÏÌÓ-
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„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÒÂ Ò˜ËÚ‡ ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ ËÏ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‡Ô‡‡ÚË Ò ÍËÔˇ˘
ÒÎÓÈ.

Процеси при
обработката на
утайките
œËÌˆËÔÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡
Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓˆÂÒ‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ, ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ (ÏËÌÂ‡ÎËÁË‡ÌÂ) Ì‡ Ó„‡ÌË˜Ì‡Ú‡
˜‡ÒÚ, Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ, ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ,
ËÁ„‡ˇÌÂ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
”ÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÓˆÂÒ, ˜ÂÁ
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ˆÂÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÒÂ Ó·ÎÂÍ˜Ë ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓÚÓ ËÏ ÚÂÚË‡ÌÂ. “ÓÈ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔË ‚ÒˇÍ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡
ÒıÂÏ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË.
»Á‚˙¯‚‡ ÒÂ Ò ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË, ‡
ÒÂ‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Ò‡ „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÂÌ, ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÂÌ, ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ ‚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ ÔÓÎÂ Ë ÙËÎÚË‡ÌÂ. ŒÚ ‚ÒË˜ÍË
ÚÂÁË ÏÂÚÓ‰Ë „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ Ì‡È-ÎÂÒÌÓ ÔËÎÓÊËÏËˇ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÌ ÏÂÚÓ‰. œË ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÎË. “‡Í‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÚÂ
ÛÚ‡ÈÍË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ò ‚Î‡ÊÌÓÒÚ
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Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 87-89%, ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ
ÔËÂÏ‡ ÓÚ 4 ‰Ó 24 ˜‡Ò‡ Ë Á‡‚ËÒË ÓÚ
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.
—Ú‡·ËÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ
Â ÔÓˆÂÒ, ÔË ÍÓÈÚÓ Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ
ÒÂ ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
ÒÂ ‡Á„‡Ê‰‡Ú. »Á‚˙¯‚‡ ÒÂ ÔÓ
‡ÂÓ·ÂÌ Ë ‡Ì‡ÂÓ·ÂÌ Ì‡˜ËÌ ‚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË ËÎË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ‡ÂË‡ÌÂ. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂÚÓ Â ‰‡
ÒÂ ÔÂ‰Ô‡ÁË ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÓÚ ÁÎÓ‚ÓÌÌË „‡ÁÓ‚Â Ë Á‡‡ÁË.
ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ Ì‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ë ‰‡ ÒÂ ÛÎÂÒÌË ÚˇıÌÓÚÓ
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ, ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ, ËÁ„‡ˇÌÂ ËÎË ‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ. »Á‚˙¯‚‡ ÒÂ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ËÎË ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. Œ·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ
‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
‚ ËÁÒÛ¯ËÚÂÎÌË ÔÓÎÂÚ‡ Ë Î‡„ÛÌË Á‡
ÛÚ‡ÈÍË, ‚ ÍÓÈÚÓ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‰Ó 55%. Œ·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚
ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ Ì‡˜ËÌ ˜ÂÁ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌË Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË
ÏÂÚÓ‰Ë. ˙Ï ÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‚‡ÍÛÛÏÌ‡Ú‡ Ë Ì‡ÔÓÌ‡Ú‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ‚‡ÍÛÛÏÙËÎÚË, ÙËÎÚ˙ ÔÂÒË Ë
ÒËÚÓ‚ÓÎÂÌÚÓ‚Ë ÔÂÒË. ƒËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‚ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë, ˆËÍÎÓÌË Ë

ÒËÚ‡. ≈ÙÂÍÚ˙Ú ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ
Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯Ë,
‡ÍÓ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
œË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË
ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Á‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÛ‰ÌÓ ÙËÎÚÛÂÏË ¯Î‡ÏÓ‚Â, ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ ÙËÎÚ˙-ÔÂÒËÚÂ. —ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˙
ÂÙÂÍÚ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙËÎÚ˙ ÔÂÒË Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ¯Î‡Ï Ò ÏËÌÂ‡ÎÂÌ ÔÓËÁıÓ‰. ‡ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÂÌ
ÏÂÚÓ‰ Á‡ ·ÂÁÂ‡„ÂÌÚÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ
ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
ÒÂ Ò˜ËÚ‡ ‚Ë·‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÙËÎÚË‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÙËÎÚË‡˘ËÚÂ
ÔÂ„‡‰Ë ‚Ë·Ë‡Ú Ò ˆÂÎ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰‡Ú‡ Ë
ÚÂ˜Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡. —Â‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÏÂÚÓ‰Ë Â Ë Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ Á‡Ï‡Áˇ‚‡Ú ‚ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡Ú ‚
ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡. œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡
‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡
„ÂÎÓ‚ÂÚÂ,
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ıË‰ÓÙËÎÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ.
œË ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ÒÂ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-ÂÔË‰ÂÏËÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. »Á‚˙¯‚‡ ÒÂ ÔÓ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ ‚ ËÁÒÛ¯ËÚÂÎÌË
ÔÓÎÂÚ‡ Ë ÔÓ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ ˜ÂÁ
‡ÁÎË˜ÌË ÚÂÏË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë ‚ ÒÛ¯ËÎÌË Ë ÔÂ˘Ë.
»Á„‡ˇÌÂÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ˇ‰ÍÓ.
œÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ó·ÂÁ‚Ó‰ÌÂÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ‰Û„Ë
ˆÂÎË. Ó„‡ÚÓ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú
ÚÓÍÒË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡ Ú. Ì‡. ÏÓÍÓ ËÁ„‡ˇÌÂ ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ËÎË ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ. —Â‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍË ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË
‚Ó‰Ë Ò‡ ÚÛ·Ó·‡·ÓÚ‡ÊÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ, ˆËÍÎÓÌÌËÚÂ ÔÂ˘Ë
Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÂ‰ËÏÌÓ
Á‡ ÌÂÛÚ‡ÎËÁË‡ÌË Ó„‡ÌË˜ÌË
ÛÚ‡ÈÍË, Ë ‰Û„Ë.
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ƒËÒÍÓ‚Â Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ
Ì‡ SUHNER
SUHNER óâåëè÷àâà ñâîÿ êàïàöèòåò âúâåæäàéêè íîâè è ìîäåðíè àáðàçèâíè äèñêîâå
Â‡ÏË˜ÌËÚÂ ‰ËÒÍÓ‚Â Ò‡ ‡ÔÓ„ÂÈ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Í‡Ò‡Â Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙Á ÂÙÂÍÚ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÛÌËÍ‡ÎÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÍÂ‡ÏË˜ÌËÚÂ Á˙Ì‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ Â ËÁ„‡‰ÂÌ ‰ËÒÍ‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ·˙Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ. ¬ÂÏÂÚÓ Â ‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ ‚ ‰ÌÂ¯ÌËˇ ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ, ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-‰˙Î˙„ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ 8 ˜‡Ò‡. — ÌÓ‚ËÚÂ
Î‡ÏÂÎÌË ‰ËÒÍÓ‚Â “igerbite SUHNER ‚˙‚ÂÊ‰‡ Â‰Ì‡ ËÁ‚˙ÌÂ‰ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ìa ¯‡È·‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ Í‡ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÌÓ Ë Í‡ÚÓ ˆÂÌ‡.

Тigerbite - агресивни и същевременно гъвкави ламелни
шайби

–‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Ë ‡Á‚ËÚ‡ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, Ò ¯‡È·‡Ú‡ “igerbite ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÚÂ Ì‡‡Ìˇ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÏ‡ı‚‡ÚÂ Óˆ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂ. ¬
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËÚÂ Í‡·ÓÙÎÂÍÒÌË Î‡ÏÂÎÌË ‰ËÒÍÓ‚Â ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ÌÓ‚ËÚÂ SUHNER “igerbite Â ÏÌÓ„Ó
ÔÓ-ÔËˇÚÌ‡ Ë Û‰Ó·Ì‡.
— ÌÓ‚ËÚÂ ‰ËÒÍÓ‚Â ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÚÂ ˜ÂÒÚ‡Ú‡ Ë ÚÛ‰Ì‡
ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ‡·‡ÁË‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ‰˙Î„Ëˇ ËÏ ÊË‚ÓÚ
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. œË ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î ËÎË ÔË ÙËÌË¯Ë‡˘Ë ‡·ÓÚË ‚ ÎËˆÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ “igerbite ËÏ‡ÚÂ Â‰ËÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ÍÓÈÚÓ ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÔÓ‰‚Â‰Â.

¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁË‡Ì‡ ÙÓÏ‡,
‰ÒËÍ‡ Ô‡Ò‚‡ Ë‰Â‡ÎÌÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁ‚ËÚË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
—ÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÛ·ËÌË Ë ÔË Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÚÎ‡ Ë ÎÓÔ‡ÚË ‚ ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ÏË‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÛÌËÍ‡ÎÌËÚÂ ÒË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÚÛÍÚÛ‡.
»Á„‡‰ÂÌËˇ ÓÚ ÍÂ‡ÏË˜ÌË Á˙Ì‡ ‰ËÒÍ Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ
VULCANO Â ÔÓ‰ÛÍÚ Ò ‚˙ıÓ‚ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ú. Ì‡.
PREMIUM, ÍÓÈÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ÔË ÒÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î
Ë ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. —˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡ ÓÚ Ò‡ÏÓ 4 mm VULCANO ‰ËÒÍ‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊË Í˙Ï
„˙‚Í‡‚ËÚÂ ‰ËÒÍÓ‚Â Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ „‡‡ÌÚË‡Ú
Í‚‡ÎËÙËˆË‡Ì‡ Ë ÔËˇÚÌ‡ ‡·ÓÚ‡. «‡ ÔÓ‰ÒËÎ‚‡ÌÂ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ò ÚÓÁË ‰ËÒÍ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ‰ÎÓÊÍ‡ Backup. ¿„ÂÒË‚ÂÌ Í‡ÚÓ Î‡‚‡,
VULCANO ÒÂ ÔÂÁÂÌÚË‡ ‚˙ıÛ ËÌÓÍÒ Ë ÒÚÓÏ‡Ì‡. “‡Í‡ ÌÓ‚ËÚÂ ‰ËÒÍÓ‚Â Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ Vulcano ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ Suhner Magic - disc.
» Ì‡Í‡ˇ, ÔËÂÏÂÚÂ Ì‡¯‡Ú‡ ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËˇ:
VULCANO ‰ËÒÍ Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ ÒÂ ÔË„‡Ê‰‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‰Ó·Â ÔË ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó
Í‡ÚÓ Á‡ÏÂÒÌËÍ Ì‡ ÍÓÌË˜ÌËÚÂ Î‡ÏÂÎÌË ‰ËÒÍÓ‚Â.
«‡ ‰‡ ÒÂ Û·Â‰ËÚÂ ‚ ÌÂËÏÓ‚ÂÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ‡·‡ÁË‚ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÓÚ SUHNER Ó·‡‰ÂÚÂ ÒÂ
‚Â‰Ì‡„‡ Ë ËÁËÒÍ‡ÈÚÂ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ‚˙‚ ‚‡¯Ëˇ ˆÂı ËÎË
ÙËÏ‡ ÓÚ Ì‡¯Ëˇ ¿·‡ÁË‚ÂÌ ÂÍÒÔÂÚ.
Œ˜‡Í‚‡ÏÂ ¬» !

VULCANO - Диск за шлайфане от нов тип за постигане
на желаната повърхност

ƒËÒÍ Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ VULCANO Ì‡ SUHNER ·Â ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ.
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Ï‡¯ËÌË

ÿÎËÙÓ‚˙˜ÌË
Ï‡¯ËÌË
¬

Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ
Ï‡¯ËÌË Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó‚˙¯ËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ. œËÌˆËÔÌÓ Í‡ÚÓ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ï‡¯ËÌË, ÔË ÍÓËÚÓ Á‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚˙Úˇ˘ ÒÂ ‡·‡ÁË‚ÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. Œ·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ ÒÂ
Ò‚ÂÊ‰‡ ‰Ó ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇ ÒÎÓÈ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚÚ‡ Ë ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡

90

Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË. √ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÌÂÏ‡ÎÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡ Ï‡¯ËÌË, ‡ÁÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓ ‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‡·‡ÁË‚ÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË ‰ËÒÍÓ‚Â,
¯ÍÛÍË, Ô‡ÒÚË, Ô‡ıÓ‚Â Ë ‰Û„Ë.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‰ÛÍÚ
ÓÚ ‰Û„ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ, ‚˙ıÛ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎË
ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÌÂ‡‚ÌÓÒÚË Á‡ ¯ÎË-

ÙÓ‚‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú Òe Á‡ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌË, ‚˙Ì¯ÌË Ë
‚˙ÚÂ¯ÌË ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË, ÍÓÌÛÒÌË Ë
ÔÓÙËÎÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË, ‡‚ÌËÌÌË
ÔÓ‚˙ıÌËÌË. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÂÁ·Ë, Á˙·Ë Ì‡ Á‡Í‡ÎÂÌË
Á˙·ÌË ÍÓÎÂÎ‡, Á‡ Á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, ‡ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÓÚˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË.
◊ÂÁ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú Í‡ÍÚÓ ÏÌÓ„Ó Ú‚˙‰Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ Á‡Í‡ÎÂÌË ÒÚÓÏ‡ÌË,
ÏÂÚ‡ÎÓ- Ë ÏËÌÂ‡ÎÓÍÂ‡ÏËÍ‡,
Ú‡Í‡ Ë ÏÂÍË Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ ÌÂÁ‡Í‡ÎÂÌË ÒÚÓÏ‡ÌË, ˜Û„ÛÌ, ˆ‚ÂÚÌË
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ÏÂÚ‡ÎË Ë ÚÂıÌËÚÂ ÒÔÎ‡‚Ë Ë ‰Û„Ë.
ŒÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡
‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ ˜ÂÁ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Á‡‚ËÒË
ÓÚ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ÍÎ‡Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚË„Ì‡Ú, ‚Ë‰‡ Ì‡ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚‡˘‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë Ú. Ì.
–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ë
‡·‡ÁË‚ÌËÚÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, Í‡ÍÚÓ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍËÚÂ Í‡ÚÓ ˘‡ÏÔÓ‚‡ÌÂ,
‚‡ÎˆÓ‚‡ÌÂ, ÎÂÂÌÂ, ÒÚÛ„Ó‚‡ÌÂ Ë Ú.
Ì., ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ, ËÁ‚˙¯‚‡ÌË Ò ‰Û„Ë ‚Ë‰Ó‚Â Ï‡¯ËÌË Í‡ÚÓ ÙÂÁË, ÒÚÛ„Ó‚Â Ë Ú. Ì.
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‚˙¯‚‡ÌË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË. ‡ÚÓ
ˆˇÎÓ, ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËË Í‡ÚÓ: ˇÁ‡ÌÂ, ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ; ÚÓ˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, ÔÎÓÒÍÓÒÚË, Á˙·ÌË
ÍÓÎÂÎ‡, Ù‡ÒÓÌÌË ‚ËÌÚÓ‚Ë ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ë Ú. Ì.; ÔÂÁ‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚË.
œËÌˆËÔÌÓ, ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡
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Ó·‡·ÓÚ‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡ Ë ‚Ë‰‡
Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ ÒÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡
Í˙„ÎÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË (ÍÓËÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ˆÂÌÚÓ‚Ë
Ë ·ÂÁˆÂÌÚÓ‚Ë), ÔÎÓÒÍÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË
(ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒÔÂ„Ì‡ÚË ÔÎÓÒÍË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ë ÔÎÓÒÍÓÒÚË),
‚˙ÚÂ¯ÌÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË, ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË Ë Ú‡ÍË‚‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡
¯ÎËÙÓ‚˙˜Ì‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡, Í˙Ï ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ÒÂ ÔÂ‰ˇ‚ˇ‚‡Ú ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, ‚Ë·ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ,
ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ë ‰.

Кръглошлифовъчни
машини
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌË Ë ‚˙ÚÂ¯ÌË ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË Ë ÍÓÌÛÒÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË,
Í‡ÍÚÓ Ë ˜ÂÎÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË ÔË ÓÚ‡ˆËÓÌÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË ÓÚ ÚËÔ‡ Ì‡
‚‡ÎÓ‚Â, ÓÒË, ‚ÚÛÎÍË, ÙÎ‡ÌˆË Ë Ú. Ì.
”ÌË‚ÂÒ‡ÎÌËÚÂ ˆÂÌÚÓ‚Ë Í˙„ÎÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
‚˙Ì¯ÌÓ Ë ‚˙ÚÂ¯ÌÓ Í˙„ÎÓ ¯ÎËÙÓ-

‚‡ÌÂ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ï‡Ò‡, Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ë Ì‡
¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌËÚÂ Í˙„ÎÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡
¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ ÍÓÌÛÒÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ò
„ÓÎÂÏË ˙„ÎË Ë ‡ÁÎË˜ÌË ˜ÂÎÌË
ÔÓ‚˙ıÌËÌË. Œ·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò‡ Ë Ò
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‚ÂÚÂÌÓ Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔË
‚˙Ì¯ÌÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ ‰ÂÚ‡ÈÎ˙Ú ÒÂ
Á‡ÍÂÔˇ ÏÂÊ‰Û ˆÂÌÚË ËÎË ‚ Ô‡ÚÓÌÌËÍ, ‡ ÔË ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ - ‚ Ô‡ÚÓÌÌËÍ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‰‚ËÊÂÌËˇ, ËÁ‚˙¯‚‡ÌË ÓÚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡,
Ò‡: ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚˙ÚÂÎË‚Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ,
ËÁ‚˙¯‚‡ÌÓ ÓÚ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ËÎË
‚˙Ì¯ÌÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ; ‚˙ÚÂÎË‚Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â Ò ÔÓÏÂÌÎË‚Ë Ó·ÓÓÚË, Ì‡ ‚ÂÚÂÌÓÚÓ Ì‡
ÔÂ‰ÌÓ ÒÂ‰ÎÓ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, Ë Ì‡ Á‡ÍÂÔÂÌËˇ ‚ ÌÂ„Ó ‰ÂÚ‡ÈÎ; Ì‡‰Î˙ÊÌÓ
ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ËÁ‚˙¯‚‡ÌÓ ÓÚ Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ËÁ‚˙¯‚‡ÌÓ ÓÚ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËˇ ÒÛÔÓÚ. ”ÌË‚ÂÒ‡ÎÌËÚÂ Í˙„ÎÓ¯ÎË-
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ÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò ÔÓÎÛ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ËÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. ’‡‡ÍÚÂÌÓ
Á‡ Úˇı Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË
Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‡ÁÏÂË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰Ë‡ÏÂÚ˙
Ë ‰˙ÎÊËÌ‡. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë Í˙„ÎÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Ò‡ÏÓ Á‡ ‚˙Ì¯ÌÓ ËÎË ‚˙ÚÂ¯ÌÓ
¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ï‡¯ËÌËÚÂ Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎË, „ÎÛıË,
ÒÚ˙Ô‡ÎÓ‚Ë‰ÌË Ë ÔÓÙËÎÌË, ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË Ë ÍÓÌÛÒÌË
ÓÚ‚ÓË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË.
¡ÂÁˆÂÌÚÓ‚ËÚÂ Í˙„ÎÓ¯ÎËÙÓ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌË Ë ‚˙ÚÂ¯ÌË
ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË. œËÎ‡„‡Ú ÒÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔË
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË Í‡ÍÚÓ Ò Ï‡ÎÍË, Ú‡Í‡ Ë Ò „ÓÎÂÏË ‰Ë‡ÏÂÚË ·ÂÁ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Ú˙ÌÍÓÒÚÂÌÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ò˙Ò ÒÎÓÊÌË
‚˙Ì¯ÌË ÔÓÙËÎË. ÿËÓÍÓ Á‡ÒÚ˙ÔÂÌË Ò‡ Ë ‚ Â‰ÓÒÂËÈÌÓÚÓ, Ë Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ¬ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ Ï‡ÒÓ‚Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Á‡ Â‰ÌÓÒÂËÈÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Â Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ.
œË Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË ·ÂÁˆÂÌÚÓ‚Ó ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‰˙Î„Ë (ÌÂÒÚ‡·ËÎÌË) „Î‡‰ÍË ‰ÂÚ‡ÈÎË. ƒÂÚ‡ÈÎ˙Ú, ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì ÓÚ ÓÔÓÂÌ ÌÓÊ, ÒÂ ‚˙ÚË
ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ ‰ËÒÍ‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ Â‰ËÌËˇÚ Â ‡·ÓÚÂÌ (¯ÎËÙÓ‚‡˘), ‡ ‰Û„ËˇÚ - ‚Ó‰Â˘.
¡ÂÁˆÂÌÚÓ‚ÓÚÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ Í˙„ÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ ÔÓ
Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ Â ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚË ÓÎÍË ËÎË Ì‡
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ÓÔÓË. ¬˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ·ÂÁˆÂÌÚÓ‚Ó ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Á‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ò˙Ò ÒÚÓ„‡ ÍÓÌˆÂÌÚË˜ÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ Ë ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ Í˙„Ó‚‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌË, Ì‡ÔËÏÂ ÔË „Ë‚ÌË Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë
ÒÂ Î‡„ÂË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÌÍÓÒÚÂÌÌË
‰ÂÚ‡ÈÎË.

Плоскошлифовъчни машини
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ ‡‚ÌËÌÌÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ. —
Úˇı ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ÔË ‚ËÒÓÍ‡
ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ë „Î‡‰ÍÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË.
œÓ ÔËÌˆËÔ‡ ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌË Á‡ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Ò ÔÂËÙÂËˇÚ‡ Ì‡
‰ËÒÍ‡ ËÎË Ò ˜ÂÎÓÚÓ Ì‡ ˜‡¯ÍÓ‚Ë‰ÂÌ ‰ËÒÍ; ÔÓ ÙÓÏ‡Ú‡
Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ Ë ı‡‡ÍÚÂ‡ Ì‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ·Ë‚‡Ú
Ò ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ Ë ‚˙ÚÂÎË‚Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ; ÔÓ
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌÓÒÚ - ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË, ÔÓÎÛ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË.
ŒÒÌÓ‚ÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ, ËÁ‚˙¯‚‡ÌË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡, Ò‡: Ì‡‰Î˙ÊÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ, ËÁ‚˙¯‚‡ÌÓ ÓÚ Ï‡Ò‡Ú‡, ÌÓÒÂ˘‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡; Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ, ËÁ‚˙¯‚‡ÌÓ ÓÚ ÒÛÔÓÚ‡, ÌÓÒÂ˘ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌÓÚÓ ‚ÂÚÂÌÓ; ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ, ËÁ‚˙¯‚‡ÌÓ ÓÚ Í‡ÂÚÍ‡, ÌÓÒÂ˘‡ ÒÛÔÓÚ‡ (ÂÒÔ. ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌÓÚÓ ‚ÂÚÂÌÓ); „Î‡‚ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ - ‚˙ÚÂÎË‚Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ
Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËˇ ‰ËÒÍ.
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Ï‡¯ËÌË
œÎÓÒÍÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò Í˙„ÎË
Ë Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË ‡·ÓÚÌË Ï‡ÒË, Ò ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ÔË·ÓË Á‡ ‡ÍÚË‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ. ŒÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÚÂÁË ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËˇ ‰ËÒÍ, ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Á‡ Ì‡‰Î˙ÊÌÓ, Ì‡ÔÂ˜ÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ, Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ (Á‡ Ï‡¯ËÌË Ò Í˙„ÎË Ï‡ÒË). ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌË Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Á‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓÚÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ;
ˆËÙÓ‚‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ; ‡„Â„‡Ú Á‡ Ó˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ; ÎÓÍ‡ÎÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ë ‰Û„Ë.
˙Ï „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ï‡¯ËÌËÚÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁ·Ë, Á˙·Ë Ì‡ Á˙·ÌË ÍÓÎÂÎ‡, ¯ÎËˆË Ë ‰.

Шлифовъчни машини с ЦПУ
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË
Ï‡¯ËÌË ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú Ë ÔÂ‰Î‡„‡Ú ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË Ò ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÂˆËÁÌ‡ Ë ÚÓ˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ Ï‡ÎÍË ‰ÂÚ‡ÈÎË. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÍÚÓ Á‡
Ï‡ÎÍË, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÏÌÓ„ÓÒÂËÈÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ÿÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ò ÷œ” Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÔÓ ÚË ËÎË ˜ÂÚËË ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÌË ÓÒË, ÌÓ
ËÏ‡ Ú‡ÍË‚‡ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂÚ-, ¯ÂÒÚ-, ‰ÓË ÓÒÂÏÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÔÓ„‡ÏÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ë ÒÌÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÚÓ‚Ëˇ ‰ÂÚ‡ÈÎ, Á‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈÍ‡ Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ, Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë Ú.Ì.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔË Í˙„ÎÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ò ÷œ”,
ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒÚ˙Ô‡ÎÌË ‚‡ÎÓ‚Â, ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË Ò ‰Ó ÓÍÓÎÓ 2 Ô˙ÚË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ˙˜ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÔÓ„‡ÏÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÏÌÓ„ÓÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ·ÂÁˆÂÌÚÓ‚ËÚÂ Í˙„ÎÓ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË. ¬ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÓÙÚÛÂÌË ÔÓ„‡ÏË, ÍÓËÚÓ
ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ú Ú‡ÂÍÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, ÍÓÂÍˆËˇÚ‡ Ë Ú.Ì. ”ÎÂÒÌˇ‚‡ ÒÂ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË
Ò˙Ò ÒÎÓÊÌ‡ „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡ ÙÓÏ‡, ‡ ÔË ÒÂËÈÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÂ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔË ÒÏˇÌ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËÚÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ ˜ÂÁ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë ˇÁÍÓ
ÔÓÍ‡˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ.
“Ó‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÛÊÍÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ, ÔÓ·˙ÁÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊÂ˘Ëˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ë ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÁËÍÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇ ÒÎÓÈ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ ‰ÂÚ‡ÈÎ.
œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë ÚÂ˜ÌÓÒÚË Á‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ. “Â˜ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ
ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ¯ÎËÙÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË
Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ËÁÒÏÛÍ‚‡Ú ÏÂÚ‡ÎÌËˇ Ë ‡·‡ÁË‚ÌËˇ Ô‡ı Ë ÛÒÍÓˇ‚‡Ú
ˆËÍÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ.
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œÓ‚Â‰Ë Ì‡ Á˙·ÌË
ÍÓÎÂÎ‡
«

˙·ÌËÚÂ ÍÓÎÂÎ‡ Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ Ï‡¯ËÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ. “Â Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÌË ˜‡ÒÚË Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Í‡ÚÓ Â‰ÛÍÚÓË, ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓË Ë ÏÛÎÚËÔÎËÍ‡ÚÓË,
ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌË ÍÛÚËË, ÓÚÍËÚË
Á˙·ÌË ÔÂ‰‡‚ÍË. ŒÚ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÁË ÂÎÂÏÂÌÚË ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Á‡‚ËÒˇÚ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡
Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡
ÚÂÁË ËÁ‰ÂÎËˇ.

Нормативни документи
»ÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÚÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë Á‡ÒËÎÂÌËˇÚ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Ó·ÏÂÌ ÏÂÊ‰Û ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚ˙„Ó‚ÒÍËÚÂ ÒÚÛÍÚÛË ÔÓÒÚ‡‚Ëı‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â‰ËÌÌ‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÍÎÓÌÓ‚Â Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ‡.
¬˙ÔÂÍË ˜Â ÌˇÍÓË ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓ‚Â‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˇÍÓÒÚÌÓÚÓ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á˙·ËÚÂ, ·ˇı‡ ÓÔËÒ‡ÌË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ë
Û˜Â·ÌËˆË ÔÓ Ï‡¯ËÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ‰Ó
1997 „. Û Ì‡Ò ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡¯Â ˆˇÎÓÒÚÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË. “‡ÁË Ô‡ÁÌËÌ‡ ‚
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
Á˙·ÌËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË ·Â¯Â Á‡Ô˙ÎÌÂÌ‡
Ò ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ ISO 10825 "Gears. Wear
and damage to gear teeth. Terminology" Í‡ÚÓ ı‡ÏÓÌËÁË‡Ì ·˙Î„‡ÒÍË ÒÚ‡Ì‰‡Ú. »‰ÂÌÚË˜ÌÓÚÓ ËÁ‰‡-
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ÌËÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÂÁËÍ Â ÛÚ‚˙‰ÂÌÓ
ÓÚ ¡˙Î„‡ÒÍËˇ ËÌÒÚËÚÛÚ Á‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËˇ Í‡ÚÓ ¡ƒ— ISO 10825
"œÂ‰‡‚ÍË Á˙·ÌË. »ÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ Á˙·ËÚÂ Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÍÓÎÂÎ‡. “ÂÏËÌË" Ë Â ‚ ÒËÎ‡ ÓÚ 01.01.1997
„., Í‡ÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ‚ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Á‡
‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ Ì‡
Á˙·ÌËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË.
—Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú ¡ƒ— ISO 10825
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÚÂÏËÌËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
Á‡ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚Ë‰ Ì‡
ÒÚ‡ÌË˜ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ì‡ Á˙·ËÚÂ, Ë Ì‡ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ‚˙ıÛ Á˙·ÌËÚÂ
ÍÓÎÂÎ‡. «‡ ‚ÒÂÍË ÚÂÏËÌ Â ‰‡‰ÂÌÓ
ÚÓ˜ÌÓ Ë Í‡ÚÍÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ „Î‡‚ÌËÚÂ ÔËÁÌ‡ˆË ‚˙ıÛ
ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ Á˙·‡ Ì‡ Á˙·ÌÓÚÓ
ÍÓÎÂÎÓ Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÚËÔ‡
Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ ËÎË ÔÓ‚Â‰‡. ¬ÒÂÍË ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ì ‚Ë‰ Ì‡
ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ ËÎË ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ Á˙·ËÚÂ Â
ËÎ˛ÒÚË‡Ì Ò ÚËÔË˜ÂÌ ÔËÏÂ,
Í‡ÚÓ Ò‡ ‰‡‰ÂÌË Â‰Ì‡ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â
ÒÌËÏÍË Ì‡ Â‰ËÌ ËÎË ÌˇÍÓÎÍÓ Á˙·‡. ¬
ÓÚ‰ÂÎÌË ÒÎÛ˜‡Ë Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË ÌˇÍÓÎÍÓ ËÎ˛ÒÚ‡ˆËË Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚‡Ë‡ÌÚË Á‡ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë Á˙· ËÎË ‚Ë‰ Ì‡
ÔÓ‚Â‰‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ÔË
‡ÁÎË˜Ì‡ „ÂÓÏÂÚËˇ Ì‡ Á˙·ËÚÂ. «‡
ÛÎÂÒÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ˇÒÌÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï
ÓÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ ‚ÒˇÍ‡
ËÎ˛ÒÚ‡ˆËˇ Â ÔË‰ÛÊÂÌ‡ Ò˙Ò
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ÍÓÏÂÌÚ‡,
“ÓÁË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Â
ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë Ò ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ
ÒÂ Ò˙Á‰‡‰Â Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ
ÍÓÎÂÎ‡ Ë ‚Ë‰‡ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ ÒÎÂ‰ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ÌÂ Ò‡
ÓÔËÒ‡ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Ë
ÏÂÍËÚÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡

ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡ÌËÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë, ÌÂ Ò‡
‰‡‰ÂÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡
ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÏÓÌÚ, ÌÓ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÓÚ Úˇı Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÓÚ‡ÒÎË
Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
Ì‡ÚÛÔ‡ÌËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ
ÓÔËÚ.

Повреди на зъбите и
критерии за
работоспособност на
зъбните предавки
œÂ‰‡‚‡ÌËˇÚ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ
Ò˙Á‰‡‚‡ ÒËÎË ‚ Á‡ˆÂÔ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓËÚÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡Ú Á˙·ËÚÂ Ì‡ ÍÓÎÂÎ‡Ú‡ Ë
‚ Úˇı ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ. œÂËÙÂÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ Á‡ÒÚ‡¯ÂÌÓÚÓ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ ‚
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Á˙·‡ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ (Ì‡ÈÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú ÏÂÊ‰Û Á˙·ËÚÂ
Â ÔÓ „ÓÌËˇ ˙· Ì‡ Á˙·‡), ‡ ‡‰Ë‡ÎÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ - Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ. œË ÔËÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Á˙·ËÚÂ Â‰ËÌ Í˙Ï ‰Û„
Ò˙Ò ÒËÎ‡, ÌÓÏ‡ÎÌ‡ Í˙Ï Á‡ˆÂÔÂÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒÂ ‰ÂÙÓÏË‡Ú ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á˙·ËÚÂ ÒÂ ‰ÓÔË‡Ú ÌÂ ‚ ÎËÌËˇ, ‡
‚ Â‰Ì‡ ÚˇÒÌ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ¯ËÓ˜ËÌ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ
‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ. “ˇıÌ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë ÂÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ Á‡ ‰‚‡Ú‡
Á˙·‡ Ë ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ’Âˆ.
Õ‡ÔÂÊÂÌËˇÚ‡ ‚ Á˙·ËÚÂ Ò‡ ÔÓÏÂÌÎË‚Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ‰‚ÓÈÍ‡ Á˙·Ë ÒÂ
Á‡ˆÂÔ‚‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ, ‡ Ë ‚ ÔÓˆÂÒ‡
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Фиг. 1. Характерен лом на разрушение от умора

Ì‡ Á‡ˆÂÔ‚‡ÌÂ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ ÒÂ
‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ˜ÚË ÒÍÓÍÓÓ·‡ÁÌÓ
‚˙ıÛ Â‰Ì‡ ËÎË ‰‚Â ‰‚ÓÈÍË Á˙·Ë.
œÓ‡‰Ë ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡,
ÚÂÏÓÓ·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË ÔË Úˇı ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë. œÓ ¡ƒ— ISO 10825
Ò‡ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌË 49 ‚Ë‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë
(Ë ÚÂıÌËÚÂ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË) Ì‡
Á˙·ËÚÂ Í‡ÚÓ: ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ (ÛÏÂÂÌÓ,
ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ, ÓÚ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ,
ÔÓÎË‡ÌÂ, Á‡‰Ë‡ÌÂ), ÍÓÓÁËˇ (ıËÏË˜Ì‡, ÔË ÚËÂÌÂ, Î˛˘ÂÌÂ), ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ, ÂÓÁËˇ (Í‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ‡,
ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡), ËÁÎ˙ÒÍ‚‡ÌÂ, ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË
(ÔÎ‡ÒÚË˜Ì‡, Ì‡·˙˜Í‚‡ÌÂ, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚‰Î˙·Ì‡ÚËÌË Ë ÏÛÒÚ‡ˆË),
ˇ‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡ ÛÏÓ‡
(ÔËÚËÌ„ Ì‡˜‡ÎÂÌ, Î˛ÒÔÂÒÚ, ÏËÍÓÔËÚËÌ„, ÓÚÍ˙Ú‚‡ÌÂ, ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ˆÂÏÂÌÚ‡ˆËÓÌÌËˇ ÒÎÓÈ), ‡ÁÍ˙Ò‚‡ÌËˇ Ë ÔÛÍÌ‡ÚËÌË (ÓÚ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÂ, ÓÚ ÛÏÓ‡), Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Á˙·
(ÓÚ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÓÚ ÒˇÁ‚‡ÌÂ, ÓÚ
ÛÏÓ‡ ÔË Ó„˙‚‡ÌÂ). œÓÁÌ‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÂÁË ÔÓ‚Â‰Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ
‡Ì‡ÎËÁË‡Ú Ë ÔË˜ËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡
„Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÎË.
«Ì‡˜ËÚÂÎÂÌ ·ÓÈ ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ
‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ÔÓ‚Â‰Ë ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú
ÔË ÍÓÌÍÂÚÌË Ò˙˜ÂÚ‡ÌËˇ Ì‡
Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á˙·ËÚÂ, ‚Ë‰‡ Ì‡
ÚÂÏÓÓ·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. “ÛÍ ˘Â ‡Á„ÎÂ‰‡ÏÂ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ Á˙·ËÚÂ: Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ˇÏË˜ÍË (ÔËÚËÌ„), ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ,
Á‡‰Ë‡ÌÂ (Ì‡‰‡ÒÍ‚‡ÌÂ) Ë ÔÎ‡ÒÚË˜Ì‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Á˙·ËÚÂ.
—˜ÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á˙·‡ Â Ì‡È-ÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÔÓ‚Â‰‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó-
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‚Â‰Â ‰Ó ÒÂËÓÁÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ï‡ÚÂË‡ÎÌË Á‡„Û·Ë. —˜ÛÔ‚‡ÌËˇ
Ì‡ Á˙·Ë Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔË: Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ (Û‰‡ÌÓ) ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ;
ÔË Ï‡ÎÍÓ Ì‡ ·ÓÈ „ÓÎÂÏË ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ; ÒÎÂ‰ ÔÎ‡ÒÚË˜Ì‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ (ÒÚÛ‰ÂÌÓ ËÁÚË˜‡ÌÂ); ÔË ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ˜ÛÊ‰Ë ÚÂÎ‡, ÔË ÍÓÂÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Á˙·‡ Ò‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. ’‡‡ÍÚÂÂÌ Â Â‰ÓÁ˙ÌÂÒÚËˇÚ ÎÓÏ
Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ.
—˜ÛÔ‚‡ÌËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ë ÔË
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÛÏÓ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. —
ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÏËÍÓÔÛÍÌ‡ÚËÌË ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡Ú, ÌÓÒÂ˘ÓÚÓ
ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ Á˙·‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ÚÓÈ ÒÂ
Ò˜ÛÔ‚‡, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ‡
ı‡‡ÍÚÂÂÌ ÎÓÏ Ì‡ ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ÓÚ
ÛÏÓ‡, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ
ÒÂ Â ‡Á‚Ë‚‡Î‡ ÛÏÓÌ‡ ÔÛÍÌ‡ÚËÌ‡,
Â „Î‡‰ÍÓ Ò ËÁ‡ÁÂÌË ÎËÌËË Ì‡ Á‡ÚËı‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, ‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Â Ò˙Ò Á˙ÌÂÒÚ ÎÓÏ ÔË ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Á˙·‡ (ÙË„. 1). —˜ÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á˙·ËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ˜ÂÁ ˇÍÓÒÚÌÓ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ, ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Á˙·‡ Ë Ò‡‚Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ Ú‡ÍË‚‡.
Œ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ˇÏË˜ÍË (ÔËÚËÌ„)
Ì‡ Á˙·ËÚÂ. œË Ú‡ÁË ÔÓ‚Â‰‡ ÒÚ‡‚‡ ÓÚÍ˙Ú‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌË ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ Á˙·Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ë Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÔ˙ÒÌ‡ÚË ˇÏË˜ÍË Ò
Ú˙ÏÌÓ ‰˙ÌÓ (·ÂÁ ÏÂÚ‡ÎÂÌ ·ÎˇÒ˙Í)
ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ¯ËÓ˜ËÌ‡ Ì‡ Á˙·‡ (ÔÓ‰
ÔÓÎ˛ÒÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ). ¡Ë‚‡ Ì‡˜‡ÎÂÌ,
ÔÓ„ÂÒË‚ÂÌ, ÏËÍÓÔËÚËÌ„. œËÚËÌ„˙Ú ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡ ÛÏÓ‡, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ

„ÓÎÂÏË ˆËÍÎË˜ÌÓ ÔÓ‚Ú‡ˇ˘Ë ÒÂ
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, Ë ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ò‡ÏÓ ÔË Á‡ÍËÚË ÔÂ‰‡‚ÍË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò Ó·ËÎÌÓ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ.
œËÚËÌ„˙Ú ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡
˜ÂÁ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡
ˇÍÓÒÚ, ÔË ÍÓÂÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰Â ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ.
”‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ
Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÂÍˆËË, ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Á˙·ËÚÂ, Ô‡‚ËÎÂÌ ËÁ·Ó Ì‡ ‚Ë‰‡ Ì‡
Ï‡ÒÎÓÚÓ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ „‡Ô‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÙËÎËÚÂ.
»ÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á˙·ËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌËˇ
Â‚ÓÎ‚ÂÌÚÂÌ ÔÓÙËÎ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ "ËÁÚË‚‡ÌÂ" Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ËÏ
ÔÓ‚˙ıÌËÌË. “Ó‚‡ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ ‚Ë‰
ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ Á˙·ËÚÂ Ì‡ ÓÚÍËÚËÚÂ
ÔÂ‰‡‚ÍË. ¿·‡ÁË‚ÌÓÚÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ
ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌ‡ ÒÂ‰‡
Ë ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌË ˜‡ÒÚËˆË,
Ô‡ı Ë ‰Û„Ë ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ Á‡ˆÂÔ‚‡ÌÂ. ¬ Ì‡˜‡ÎÌËˇ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡ÒÚ˙ÔË ÛÏÂÂÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ (Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ) ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ËÁ„Î‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ „‡Ô‡‚ËÌËÚÂ
Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË, ‡ÍÓ ÚÂ Ò‡
·ËÎË Ó·‡·ÓÚÂÌË ÔÓ-„Û·Ó. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Á˙·˙Ú ËÁÚ˙Ìˇ‚‡, ıÎ‡·ËÌËÚÂ ‚ Á‡ˆÂÔ‚‡ÌÂÚÓ
ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú Ë Ì‡Í‡ˇ ÚÓÈ ÒÂ
ÓÚ˜ÛÔ‚‡. »ÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ï‡ÎË ˜ÂÁ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË, ‰Ó·Ó ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë
ÒË„ÛÌÓ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡,
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡
ÔÎ˙Á„‡ÌÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÔÓÙËÎËÚÂ ˜ÂÁ
ÍÓÂÍˆËË.
«‡‰Ë‡ÌÂ Ì‡ Á˙·ËÚÂ. —˙ÒÚÓË ÒÂ
ÓÚ Ì‡·‡Á‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ì‡ Á˙·ËÚÂ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓÚÓ ËÏ
ÔÎ˙Á„‡ÌÂ. Õ‡·Î˛‰‡‚‡ ÒÂ ÔË ÚÂÊÍÓ
Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË ÔÂ‰‡‚ÍË Ò ÌÂÒË„ÛÌÓ
ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ ÔË „ÓÎÂÏË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡
ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÎ˙Á„‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ÔÓÙËÎËÚÂ Ì‡ Á˙·ËÚÂ (ÔË ‚ËÌÚÓ‚Ë
ÔÂ‰‡‚ÍË Ò ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË Ë Ò ÍÓÌÛÒÌË Á˙·ÌË ÍÓÎÂÎ‡, Ú. Ì‡. ıËÔÓË‰ÌË
ÔÂ‰‡‚ÍË). œÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÒÂ Ò
ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÏÓ‰ÛÎ, ˜ÂÁ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á˙·ËÚÂ,
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂËÙÂÌ‡Ú‡ ÒÍÓ-
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
ÓÒÚ, Ô‡‚ËÎÂÌ ËÁ·Ó Ì‡ Ï‡ÒÎ‡ Ò
ÔË·‡‚ÍË ÔÓÚË‚ Á‡‰Ë‡ÌÂ.
œÎ‡ÒÚË˜Ì‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ - ËÁ‡Áˇ‚‡ ÒÂ ‚ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë Û‚ÎË˜‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔÓ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÎËÚÂ Ì‡ ÚËÂÌÂ. Õ‡·Î˛‰‡‚‡ ÒÂ ÔË ÚÂÊÍÓÌ‡ÚÓ‚‡ÂÌË ÌËÒÍÓÒÍÓÓÒÚÌË ÔÂ‰‡‚ÍË Ò Ï‡ÎÍ‡
Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ Á˙·ËÚÂ.

Изчисляване на
товароносимост на
цилиндрични зъбни
предавки
»Á˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ú‡ÍË‚‡ ‡ÁÏÂË Ì‡ Á˙·ËÚÂ Ë ÍÓÎÂÎ‡Ú‡
ÓÚ ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡, ÔË ÍÓËÚÓ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„Ì‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë.
»Á˜ËÒÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ Ë Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ˇÍÓÒÚ Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË ÔÓ ¡ƒ— 17108-89 Ë ISO 6336-1989.
»ÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë Á‡‰Ë‡ÌÂÚÓ Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ó Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ù‡ÍÚÓË Ë Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ ÔÓÚË‚ Á‡‰Ë‡ÌÂ
ÌˇÏ‡ Ó·˘ÓÔËÂÚË ÏÂÚÓ‰ËÍË.
»Á˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ·Ë‚‡ ÔÓ‚ÂÓ˜ÌÓ Ë ÔÓÂÍÚÌÓ.
œÓ‚ÂÓ˜ÌÓ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ ÒÂ Ô‡‚Ë
ÔË ÔÂ‰‡‚ÍË, Á‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË ‡ÁÏÂËÚÂ Ë ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÏÓÏÂÌÚË, Í‡ÚÓ ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡Ú ËÁ˜ËÒÎÂÌËÚÂ Ò ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ.
œË ÔÓÂÍÚÌÓÚÓ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ò‡
‰‡‰ÂÌË ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÏÓÏÂÌÚË, ÔÂ-
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‰‡‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÏÓ‰ÛÎ˙Ú ËÎË ÏÂÊ‰ÛÓÒÓ‚ÓÚÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ Ë ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ú ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ
Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÍÓÎÂÎ‡.
œË ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ,
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ì‡
Á˙·ÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Ë ÚÂÏÓÓ·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ ÔÓ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÂÌ Ô˙Ú, ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ "ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ Ì‡
Á˙·ËÚÂ - σFlimb", ÍÓˇÚÓ ËÏ‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓËÂÌÚËÓ‚˙˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË:
l Á‡ ÌËÒÍÓ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË ÎÂ„Ë‡ÌË
ÒÚÓÏ‡ÌË Ò ˆÂÏÂÌÚ‡ˆËˇ - 800 - 900
MPa;
l Á‡ Á‡Í‡ÎÂÌË Ò “¬◊ ÒÚÓÏ‡ÌË - 400
- 580 MPa;
l Á‡ ÒÂ‰ÌÓ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË ÒÚÓÏ‡ÌË 40,
45, 40’ ÌÓÏ‡ÎËÁË‡ÌË Ò HB =180350 - σFlimb = 1,75 HB; Á‡ Á‡Í‡ÎÂÌË
Ò HRC =48-58 - σFlimb = 580 MPa.
ƒÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á˙·ËÚÂ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡, Í‡ÚÓ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ ÒÂ ‡Á‰ÂÎË Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ S Fmin=1,7 -2,0.
œË ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ˇÍÓÒÚ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ì‡ Á˙·ÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Ë ÚÂÏÓÓ·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ ÔÓ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
Ô˙Ú, ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ "ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡
ˇÍÓÒÚ Ì‡ Á˙·ËÚÂ - σHlimb", ÍÓˇÚÓ
ËÏ‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓËÂÌÚËÓ‚˙˜ÌË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË:
l Á‡ ÌËÒÍÓ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË ÎÂ„Ë‡ÌË
ÒÚÓÏ‡ÌË Ò ˆÂÏÂÌÚ‡ˆËˇ σHlimb = 23
HRC, MPa;

ноември 2012

l Á‡ Ó·ÂÏÌÓ Á‡Í‡ÎÂÌË ÒÂ‰ÌÓ‚˙„ÎÂ-

Ó‰ÌË ÒÚÓÏ‡ÌË 40, 45, 40’ - σHlimb
= 17HRC + 200 MPa, ‡ ÔË Ë ÌÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ò HB
=180-350 σHlimb = 2 HB + 70 MPa.
œÎ‡ÒÚË˜Ì‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Á˙·ËÚÂ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ Á‡ „ÓÌËÚÂ ÒÚÓÏ‡ÌË
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ σHlimb
> 44 HRC Ë σHlimb > 2,8 σS.
ƒÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á˙·ËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ˇÍÓÒÚ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡, Í‡ÚÓ σHlimb
ÒÂ ‡Á‰ÂÎË Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ SHmin=1,1 - 1,3.

Приложения
ŒÒ‚ÂÌ ËÌÊÂÌÂÌÓÚÓ ÏÛ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ¡ƒ— ISO 10825 Í‡ÚÓ ÌÓÏ‡ÚË‚ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ë ‚ Ò˙‰Â·Ì‡Ú‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Ë
‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Â‡ÎÌÓ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌË Á˙·ÌË ÔÂ‰‡‚ÍË, ‚
ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌË ‡‚‡ËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ï‡ÚÂË‡ÎÌË
Á‡„Û·Ë. ‡ÚÓ ÔËÏÂ ˘Â ÔÓÒÓ˜ËÏ ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÂÍÒÔÂÚËÁ‡ Á‡ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ Ì‡ÒÚ˙ÔËÎË
ÔÓ‚Â‰Ë ‚ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÒËË Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Û Ì‡Ò Ú‡ÍÚÓË.
“‡Í‡‚‡ ÂÍÒÔÂÚËÁ‡, ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ Á‡
ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Ò˙‰‡, Ò˙‰˙Ê‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡ÌËÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë
‚˙ıÛ Á˙·ËÚÂ Ì‡ Á˙·ÌËÚÂ ÍÓÎÂÎ‡ Ì‡
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÒËË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Á‡
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâ ìîùåí MOSFET
òðàíçèñòîð îò Advanced
Power Electronics - USA
Íîâèÿò ïðîäóêò ñå ïîääúðæà íà
ñêëàä
l Íèñúê çàðÿä íà ãåéòa ïðè VDSS 80V
l Íèñêî âúòðåøíî ñúïðîòèâëåíèå
RDS(ON) 90 mΩ
l Âèñîêî áúðçîäåéñòâèå ïðè ïðåâêëþ÷âàíå çàID 15A
l RoHS ñúâìåñòèì è Halogen-Free
l Íèñúê ïðîôèë íà êîðïóñà
l Âèñîêà ìîùíîñò íà êîðïóñà
Îñíîâíè ïàðàìåòðè íà AP9987GJ-HF
Òèï
Êîðïóñ
Îïèñàíèå
Ìàêñèìàëíî íàïðåæåíèå DS
Ìàêñèìàëåí òîê íà äðåéíà
Ìàêñèìàëíà ìîùíîñò
Âúòðåøíî ñúïðîòèâëåíèå

N-Channel + Diode
TO-251
MOSFET
80 V
15 A
34.7 W
0.09 Ω

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà APE

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

Ìîùíè ñâåòîäèîäíè
ìàòðèöè CXA2011
íà CREE

Òðè ðàçïðåäåëåíèÿ íà öâåòîâàòà òåìïåðàòóðà: ANSI, EasyWhite 4-step, EasyWhite
2-step;
l Âèñîê ñâåòëèíåí äîáèâ â óäîáåí çà èçïîëçâàíå êîðïóñ;
l Îïöèÿ çà ìèíèìóì 90 CRI (2700 K, 3000 K);
l Õàðàêòåðèñòèêè è áèíèðàíå ïðè 85°C;
l Øèðîê úãúë íà èçëú÷âàíå (120°);
l Çàêðåïâàíå ñ âèíòîâå.
l

Поръчков код

Цвят

Цветна If, mA
темп. К

Vf
Flux (lm)
@270mA,V @270mA

Ъгъл Корпус,
мм

CXA2011-0000000P00J00E3

ANSI White 5000 K

1000

Тип. 40

1040

120

22x22

CXA2011-0000000P00H040F
EASY White 4000 K

1000

Тип. 40

900

120

22x22

CXA2011-0000000P00G030F
EASY White 3000 K

1000

Тип. 40

780

120

22x22

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CREE
Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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