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Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ Microchip ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ
На 17 ноември т. г. Комет Електроникс бе домакин на технически семинар, посветен на нови предложения в продуктовата гама на Microchip. Гостлектор на събитието бе Франк Койзлик, приложен инженер (FAE) в Microchip.
Тематиката на семинара включваше графични приложения с микроконтролерите на Microchip, като специално внимание бе отделено на ценово оптимизираните графични решения с PIC32 LCC развойна платка. Лекторът демонстрира и възможностите на PIC24F DA Demo Board и PIC32 Microstick. Между
акцентите бе и представянето на новата Net Beans IDE базирана развойна
среда MPLAB X, която поддържа както Windows, така и Linux и Mac платформи. Сред предимствата й лекторът изтъкна повишената стабилност, удобството при работа и пълната приемственост с популярната MPLAB 8.
Интересът на аудиторията предизвикаха и два базирани на PIC микроконтролери проекта, разработени в Комет Eлектроникс. Ангел Станчев,
приложен инженер в компанията, представи свръхкомпактен моточасовник с LCD дисплей, предназначен за кари и селскостопански машини и панел
за управление на хотелски климатични системи с графичен екран.

≈ÔËÍ ≈ÎÂÍÚÓÌËÍ ¿ÒÂÏ·ÎË Ò ÌÓ‚Ó ËÏÂ
Епик Електроник Асембли промени името си на Интегрейтид Микро-Електроникс България, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Промяната е във връзка със смяната на собствеността на компанията и придобиването й от Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI). „Корпорацията наскоро разшири дейността си, придобивайки четири филиала на ЕПИК - два завода в
България, един завод в Чехия, и един завод в Мексико“, припомниха от компанията. IMI е водещ доставчик в производството на електронни модули, монтаж и тестване на мощни полупроводникови прибори. „Придобиването на
заводите е част от стремежа на IMI към глобално позициониране и желанието на компанията да бъде по-близо до клиентите си в различните региони
на света. Успешно сме диверсифицирали дейността си, като сме получили
жизнено важен достъп до множество региони и пазари. Нашето глобално
присъствие ни позволява да работим с най-добрите специалисти по света“,
допълни Артър Тан, президент и главен изпълнителен директор на IMI.

»Ú˙Ì »Ì‰˙ÒÚËÒ Ó„‡ÌËÁË‡ ÒÂËˇ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË Á‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÂÍÚ‡ÌÚË
От 23 ноември до 1 декември т. г. Итън Индъстрис организира технически презентации в градовете Бургас, Пловдив и София. Акцент в програмата на семинарите бе представянето на Moeller като част от групата
Eaton. Присъстващите специалисти се запознаха с решенията за контрол,
индустриална автоматизация и системите за разпределение на енергията
ниско напрежение. Разгледани бяха непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS) и апаратите за защита от пренапрежение. Организаторите представиха нови продукти от гамата за средно напрежение, шинопроводни системи и Eaton софтуерни продукти.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
‘ÓÛÏ Ó·Ò˙‰Ë ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ì‡ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‚ —ÓÙËˇ
На 22 ноември т. г. в София Шератон Хотел Балкан се проведе форум
„Публично осветление“. Събитието бе организирано от Столична община и
Асоциация за развитие на София в рамките на проекта „PLUS: Стратегии за
публично осветление за устойчиви градски пространства“. Присъстваха
представители на държавната и местна власт, неправителствените организации, бизнеса, академичните среди и други. Гост-лектори на мероприятието
бяха проф. Николай Василев, ТУ; доц. д-р инж. Радослав Кючуков, председател на
НКО България; Владимир Зиновиев, ръководител на дивизия „Мобилити и логистика“, Сименс; Игор Поповски, регионален мениджър, Дженерал Електрик; Симон
Зайхе, Ситеко Белойхтунгстехник; инж. Кирил Николов, гл. инж. Окта лайт България и др. В рамките на форума бяха обсъдени политиките и практиките на
столицата в областта на публичното осветление и прилагането на европейски стандарти. Лекторите акцентираха върху съвременните тенденции,
енергийната ефективност и намаляването на въглеродния отпечатък,
възможностите за въвеждане на интелигентно осветление, влиянието на
публичното осветление върху благосъстоянието, безопасността, културната идентичност и икономическото развитие на София.

‡ÌËÒÍÓ Ë Studio Ars ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ ¬Ë

ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ

На 15 ноември т. г. в столичния хотел Света София Каниско и Studio Ars
организираха традиционната годишна среща, посветена на развитието и
практическото приложение на софтуерни решения за външно ВиК проектиране. На събитието бяха представени базовите платформи за външно ВиК проектиране AutoCAD, AutoCAD Map 3D и AutoCAD Civil 3D, както и новата фамилия продукти Urbano 7. Инж. Дражен Галич от Studio Ars демонстрира някои от
функциите на Urbano 7 и възможностите за използване на софтуера. „Разширената функционалност на Urbano 7 позволява изчертаването на прави и дъгови участъци, редактиране на възли по канализационната и водопроводната
мрежа и конфигуриране на надлъжния профил, съобразно нормативните изисквания. Софтуерът е проектиран много внимателно, за да бъде възможно найбърз. Обикновено проектираните на ВиК мрежи са огромни и сложни, в чести
случаи по няколкостотин километра в дължина. Urbano е програмиран на C++/
Object ARX с помощта на оптимизирана структура на данните, което позволява впечатляваща скорост на компютърни конфигурации от среден и нисък
клас. Мрежа с дължина от 70 километра и с над 300 надлъжни профила се
изчертава за около 7 секунди“, заяви лекторът.

—Ú‡ÚË‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ Á‡ Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ìÁÂÎÂÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇî
На 21 ноември т. г. Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма обяви открита процедура за финансиране на проекти за „зелена
индустрия“ по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, за която са
отделени 40 млн. евро. Основна цел на процедурата е да подкрепи големите
предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху
околната среда. „По тази процедура ще се финансират проекти за производство на изделия, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на
отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на
големите предприятия в страната. Проектните предложения могат да се
подават в регионалните структури на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, която е междинно звено на оперативната програма, в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2012 г.“, допълниха от МИЕТ.

EVN ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚÍË ÏÓ‰ÂÌ‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ
На 17 ноември т. г. в присъствието на официални гости беше открита
новоизградената стационарна 110/20 kV електрическа подстанция Царацово на EVN България Електроразпределение. Новото съоръжение се намира
в землището на с. Царацово, област Пловдив. „В подстанцията са внедрени най-модерни технологии и е монтирана дигитална техника за управление, контрол, наблюдение и автоматизиране на разпределителните уредби. Чрез системата управлението на новата подстанция ще се извършва
дистанционно от диспечерския център на EVN България. Общата мощност
на съоръжението достига 32,5 MVA. Проектът е реализиран в партньорство с фирма Сименс. Инвестицията от 5,4 млн. лева значително ще подобри качеството на електрозахранване както на стопанските, така и на
битовите клиенти в района. Новото съоръжение вече е присъединено към
електропреносната мрежа ВН на НЕК“, допълниха от EVN България.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Lions Electronics Bulgaria ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ G&T Industrial Development
От средата на месец октомври т. г. дистрибуторът на електронни
компоненти Lions Electronics Bulgaria е официален представител за страната на G&T Industrial Development. „Новият ни партньор е доставчик на
професионални безжични М2М комуникации и LBS решения. Благодарение
на стратегическото партньорство на компанията с Motorola, Infineon,
Intel и CSR, G&T предлага на пазара висококачествени безжични модули,
част от които под търговската марка Fibocom, както и високотехнологичен GPS (SIRF IV platform)“, заяви Душка Драгоева, управител на Lions
Electronics Bulgaria.
„На българския пазар ще предложим цялата гама GSM/GPRS и GPS модули на G&T Industrial Development, които намират приложение в производството на новите касови апарати, свързани с НАП, в контрола на автомобилния парк, телекомуникациите, телеметрията, дистанционното
отчитане на данни, GPS устройствата, системите за навигация и др.
Продуктите са атрактивни с ниската си цена и високо качество. Всички
модули Fibocom преминават през производствени тестове с максимално
покритие, изпълнени по стандарт TS16949 на автомобилната индустрия“, допълни г-жа Драгоева.

TME - ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ÙËÏ‡ Fischer Elektronik
Отскоро фирма TME е оторизиран дистрибутор на Fischer Elektronik,
известен производител на висококачествени радиатори за полупроводникови прибори, радиатори за LED, корпуси и широка гама конектори, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от пресцентъра на компанията.
„Понастоящем в нашата оферта са достъпни радиатори за полупроводникови компоненти, универсални корпуси и сигнални конектори“, допълниха от ТМЕ.

Bosch —ËÒÚÂÏË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚‡ ÚÂÏÓ‚ËÁËÓÌÌ‡ Í‡ÏÂ‡
Отскоро Bosch Системи за сигурност предлага на българския пазар камера модел MIC-412TI, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Продуктът е подходящ както за индустриални приложения (производствени предприятия, мини, ТЕЦ-ове, петролни станции), така и за
военни и полицейски обекти, монтаж върху превозно средство и др. Камерата е управляема, със стоманен корпус, издържа на вибрации, устойчива
е на много високи и, съответно, много ниски температури. В корпуса й
има 2 камери – стандартна „ден-нощ“, с 36x оптичен зуум заедно с термовизионна. Последната спомага откриването на обекти в пълна тъмнина на разстояние до 1 км. Освен другите предимства, това спестява
разходи за електрическа енергия за осветяване на големи площи. Моделът
MIC-412TI е приложим и в производствените процеси - ако даден елемент
от производствената линия е прекалено нагрят, камерата позволява своевременното му откриване“, заяви Михаил Бончев, продуктов мениджър
видеонаблюдение в Bosch Системи за сигурност.

œÓ‰ÛÍÚË Ì‡ Leuze Âlectronic Ë Wachendorff ‚ TOP 10 Automation
Award
В рамките на европейското изложение за автоматизация SPS/IPC/Drives
Нюрнберг, Германия, бяха избрани 10-те най-иновативни продукта в областта на автоматизацията за т. г. В представителната десетка попаднаха продукти на немската компания за оптоелектроника Leuze еlectronic
и фирмата за енкодерни системи Wachendorff. „Leuze бе отличена за продуктовата гама лазерни скенери LPS/LES/LRS 36, които могат да бъдат
използвани за разпознаване на профил, изчисление на сечение на обект или
качествен контрол на физически размери на обекти. Wachendorff бе представен в надпреварата със семейството WDGA абсолютни енкодери с
EnDra технология. EnDra технологията позволява безпроблемна работа без
външно захранване на енкодера. Конструкцията на устройството е без
механични предавки, което подсигурява голям живот и надеждност“, коментираха от фирма Атикс, представител за България на Leuze еlectronic
и Wachendorff.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Siemens ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‡‰‡ÂÌ ÌË‚ÓÏÂ Ò ÌÓ‚‡ PDVF ‡ÌÚÂÌ‡
През месец ноември т. г. Сименс, направление Индустриална автоматизация представи 25 GHz 2-проводен радарен нивомер SITRANS LR250 с
нова PVDF антена с резбови монтаж за течности и утайки с измервателен обхват до 10 м. „Антената на този безконтактен нивомер предоставя нови възможности за индустриални приложения в тежки условия.
SITRANS LR250 е проектиран за надеждни измервания в агресивни среди
като киселини, основи и други корозивни химикали напр. натриев хипохлорид, натриева основа, сярна и солна киселина и др. При него се използват
и FDA-съвместими материали, подходящи за приложение в хранителновкусовата, химическата индустрия и в пречистването на води“, заявиха
от компанията.
„SITRANS LR250 е наличен във варианти с HART, PROFIBUS PA или
Foundation Fieldbus комуникационни протоколи. С графичния Quick Start
Wizard LR250 може да се пусне в експлоатация за минути, а инфрачервеният преносим програматор позволява програмиране на място. Пълната
функционална диагностика е в съответствие с Namur NE 43. Sitrans LR250
постига ниво на сигурност SIL 2, което го прави подходящ за използване
в Safety Instrumented Systems“, допълниха от Сименс.

productronica 2011 ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 34% ˙ÒÚ Ì‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ
От 5 до 8 ноември т. г. 38 500 души от 80 страни посетиха наймащабното германско изложение на иновативни продукти и услуги в
сферата на електрониката productronica 2011. Впечатляващият ръст от
34% при посетителите в сравнение с предишното издание на панаира
свидетелства за възстановяването на икономиката до нивата от 2007
г., твърдят организаторите. Напредък се отбелязва и при привличането
на чуждестранни посетители, чиито брой е нараснал от 39% на 48%.
Страните с най-активно участие бяха Италия, Австрия, Чехия и Швейцария. През тази година повишен интерес демонстрираха и специалистите
от Израел, Полша, Унгария и Руската федерация. Ръстът при изложителите, сравнен с 2009 г., е 15%. На площ от 41 016 кв. м бяха представени
1234 фирми от 39 страни.
„productronica отново затвърди водещата си позиция на международен
панаир на електронната промишленост. След слабото представяне през
2009 г., причинено от икономическата криза, проведохме интензивни дискусии с представители на индустрията. Сътрудничеството с нашите
търговски и индустриални партньори и привличането на нови групи посетители и изложители доведе до тазгодишния ни успех“, коментира Норберт Баргман, заместник главен изпълнителен директор на Борда на директорите на Messe Muenchen. Следващото издание на productronica ще
се проведе от 12 до 15 ноември 2013 г. в Мюнхен.

—Ú‡ÚË‡ TUV AUSTRIA ÃÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Първата TUV AUSTRIA Мениджмънт програма за България, създадена
от TUV AUSTRIA Akademie в партньорство с ХуМан Институт, България
стартира на 8 декември т. г. в Центъра за международни срещи към ТУ
– София, съобщиха от ХуМан Институт. Програмата инкорпорира TUV
AUSTRIA Akademie ноу-хау и е адаптирана към потребностите на българския пазар. Основно е насочена към мениджъри и служители с инженерна
и техническа подготовка. Продължителността на курса е 4 месеца, като
участниците трябва да покрият минимум 18 присъствени дни. „Практическата насоченост, важността на разглежданите теми, представянето им от успешни в работата си действащи мениджъри и експерти,
осигурява реални възможности за ефективна подготовка на участниците
за предизвикателствата на работното ежедневие в бизнеса. Програмата е разработена с оглед настоящите и бъдещите потребности на индустрията и икономиката. Гост-референти са български и чуждестранни
успешни бизнес мениджъри и експерти с доказан практически опит в
различни бизнес сектори. На успешно завършилите програмата ще бъде
издаден сертификат от TUV AUSTRIA“, допълниха от Института.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

»ÁÓ·ËÎËÂ
ÓÚ ‚ËÒ¯ËÒÚË,
ÌÂ‰ÓÒÚË„ Ì‡ Í‡‰Ë
От дълги години работодатели, синдикати и различни професионални организации обсъждат проблема с липсата на квалифицирана работна ръка и отсъствието на
връзка между образователната система и потребностите на бизнеса. На фона на всеобщото недоволство и
призиви за решителни мерки, близо 50-те университета у нас продължават да бълват висшисти с „екзотични“ професии, а пазарът изнемогва за квалифицирани
кадри. За съжаление, дойде време, в което и чуждестранните инвеститори се сблъскаха с този проблем и последствията вероятно ще имат дългосрочен ефект
върху икономиката ни. Въпреки ниското трудово възнаграждение, което според нас прави страната ни неустоима инвестиционна дестинация, България постепенно
отпада от конкуренцията на световния пазар за нови
капиталовложения.
Оказва се, че работната заплата е второстепенен
фактор в оценката на инвестиционното решение, следвана от проблеми като неразвитата инфраструктура и
корупцията. На първо място, инвеститорите поставят
намирането на среден технически персонал, който става все по-дефицитен, а професионалната му квалификация предизвиква все повече критики. Чуждестранните
компании търсят предимно техници и оператори със
средно образование, които са усвоили професионални
умения в съответствие с изискванията на бизнеса в
развитите страни, и съответно удрят на камък, защото системата на българското професионално образование отдавна не е в състояние да произведе търсените
кадри. Липсата на квалифицирана работна ръка се превръща в пречка и за местните инвеститори. Това е
причината някои производства да бъдат изнесени в
съседни държави, където има повече специалисти с подходящото образование. Подобни намерения имат фирми
в областта на електротехниката, машиностроенето и
химическата промишленост.
Нуждата от инженери и специалисти с техническа
насоченост се увеличава с всеки изминал ден. Според проучване на международна агенция за подбор на персонала,
инженерите са най-търсените позиции от българите на
пазара на труда у нас. На второ място се търсят мениджъри, следвани от занаятчийските професии. Именно тези
три позиции представляват затруднение за попълване от
42% от работодателите в България. Сериозно внимание
в изследването е отделено на причините за трудностите на работодателите при запълване на работни позиции. Основен фактор е липсата на подходящи кандидати,
който заема 55%. Като втора пречка 44% от работодателите посочват липсата на опит, следвана от липсата
на технически умения (32%). Фактът, че компаниите цитират липсата на умения или опит като причина за недостига на таланти, е поредният предупредителен сигнал
за организациите, образованието и правителството.
Остава да се надяваме, че тези три страни най-после ще
заработят заедно, за да отговорят на дисбаланса при
търсенето и предлагането на пазара на труда по един
гъвкав и последователен начин.
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Ò˙·ËÚËˇ

–Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÒÂÍÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ
Õ а 17 ноември т. г. се проведе специализиран семинар под мотото
„Ресурс, твърде ценен, за да бъде
отпадък“, организиран от Шнайдер
Електрик. На него бяха представени
нови тенденции на глобално и местно ниво в изграждането на решения
за водния сектор. Представянето бе
допълнено от решения на Шнайдер
Електрик, реализирани в сътрудничество с компаниите Ехнатон Ко и
Оскар Ел, които демонстрираха практически примери от някои от найголемите проекти във водния сектор в България.
„Решенията са базирани на платформата PlantStruxure, която обхваща всички етапи от жизнения цикъл
на обекта. Тя предлага единно и гъвкаво решение при реализацията на проекти както във водния сектор, така
и в индустрията“, споделят организаторите.
Инж. Найден Хинков, мениджър
Сектор Води, набеляза основните
акценти, свързани с намаляване на
разходите, както и осигуряване на на-
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деждност на работния процес в пречиствателни и помпени станции.
„Част от конкретните решения
са новите софтуери за проектиране, които позволяват най-ефективното оразмеряване на съоръженията и
оптимално решение за автоматизацията на процеса още на идейна
фаза“, заяви той. „Това води до значителни спестявания при изграждането на обекта. Изпълнението чрез
интегриране на последно поколение
трансформатори с ниски загуби,
IMCC (Inteligent Motor Control Centre),
честотни регулатори с вградени
контролери, решения за компенсация
на фактора на мощността и филтриране на хармоници водят до увеличаване на ефективността до 30%.
Процесната автоматизация (SCADA
redundancy, PLC и др.) и системата
за мониторинг (ION Enterprise) гарантират оптималната работа и непрекъснатост на процеса, както и
ранно откриване на отклонения в
показателите. UPS, системите за
видеонаблюдение и контрол на достъпа гарантират сигурността, кое-

то е основен приоритет за такива
стратегически обекти“, допълни
инж. Хинков.
След презентационната част гостите имаха възможност да посетят
СПСОВ Кубратово, един от най-актуалните проекти с решения на Шнайдер Електрик и изпълнен от Ехнатон
Ко. От Шнайдер припомят, че сложността му се състои в изграждането на нова система за управление на
база нови инсталации и съществуващо оборудване, което да бъде осъвременено и приведено в съответствие с високите изисквания на технологичното задание и европейските
стандарти.
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ËÌÚÂ‚˛

≈ ÀËÍË‰ ¡˙Î„‡Ëˇ ‡Á¯Ëˇ‚‡
‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚ œË‰ÓÔ
Франсис Бюке,
изпълнителен директор на Ер Ликид България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Бюке, отскоро
заемате позицията генерален
мениджър на Ер Ликид за
България и Сърбия. Бихте ли
се представили на читателите на сп. Инженеринг ревю?
В своето представяне бих започнал с това, че съм французин и съм на
55 г. Женен съм и имаме пет деца.
Установихме се в София на 1 септември 2011 г. По образование съм машинен инженер от университета
Енсем Нанси. Започнах кариерата си
в автомобилна компания. През 1982
г. се присъединих към екипа на Ер Ликид. Компанията е световен лидер в
индустрията с газове за промишлени
и медицински цели, както и за опазване на околната среда и присъства в
повече от 80 държави с 43 600 служители. От момента на нейното
създаване през 1902 г. в основата на
дейността на Ер Ликид са кислород,
азот, водород и други редки газове.
Преди да бъда назначен през 2008 г.
като Индустриален Директор за
Скандинавия, изпълнявах различни
длъжности във Франция и Португалия,
в различни бизнес и индустриални
направления на компанията. През септември 2011 г. Ер Ликид ми предложи да приема да изпълнявам длъжността Генерален Мениджър за България.
Какви ще бъдат приоритетите ви в развитието на компанията?
Компанията ни има четири стратегически приоритета в развитието си. На първо място, Ер Ликид България постоянно показва способността
си да посрещне нуждите на своите
клиенти и да разширява пазарите си.
Освен това, работата във висококонкурентна среда изисква въвеждане на
нови технологии и производство на
висококачествени продукти с оптимизирана стойност на процеса за постигането на дългосрочни резултати. В допълнение, Ер Ликид България
разчита на големите иновативни и
конкурентоспособни решения на служителите си, за да създава стойностни приложения за своите клиенти и
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пазари. Четвъртият ни приоритет е развитието на талантливи и обучени хора, тъй
като те са двигателят на
всяка атрактивна и устойчива компания. Наш дълг е привличането на таланти и
това се отразява в разнообразието на пазарите и районите, на които сме стъпили.
Кои са настоящите
стратегически пазари
на Ер Ликид – индустрия, здравеопазване
или околна среда?
Kато световен лидер, който е
много добре запознат с бизнес дейността на своите клиенти, както и
с възможността да комбинира продукти и технологии, Ер Ликид България разработва приложения и услуги
с висока добавена стойност за клиентите си в различни сектори. Металургичният сектор и производството на стъкло са пазари, към
които е насочена дейността на Ер
Ликид България. Многообещаващ пазар е пазарът за храни и винопроизводство, в които Ер Ликид има традиционно висок професионален опит.
Динамичен е ръстът на пазара на
електрониката, движен от иновативни решения и ноу-хау. В областта на здравеопазването, Ер Ликид
България е единствената компания в
България, производител на индустриални и медицински газове, която инвестира в производството на медицински кислород, като спазва найвисоките стандарти и изисквания на
Европейската Фармакопея.
Ер Ликид България наскоро
подписа дългосрочен договор
с Аурубис България. Бихте ли
ни разказали повече за него и
за предвидената инвестиция
в базата ви в Пирдоп?
Съгласно условията на 15-годишния договор, от 2013 г. Ер Ликид ще
доставя допълнителни количества
кислород за Аурубис. Ер Ликид ще
инвестира близо 10 милиона евро, за
да разшири дейността си в Пирдоп,

на 80 км източно от София, и ще
доставя 350 тона газообразен кислород на ден, в допълнение към сегашните доставки от 800 тона на ден.
Това споразумение между Ер Ликид
България и Аурубис България е част
от новата им инвестиционна програма - „Аурубис България 2014 г.“.
Как е организирана дистрибуторската ви мрежа в страната? Имате ли нови центрове в България?
Тази пролет Ер Ликид отвори нов
свръхмодерен пълначен център за
бутилки на територията на Пирдоп,
който комбинира най-новите технологии и ноу-хау на Група Ер Ликид. За
нас е гордост да имаме такъв
напълно автоматизиран и компютъризиран център тук в България, който ни позволява да гарантираме
високо качество на продуктите и
услугите към нашите клиенти. Следвайки стандартите на Ер Ликид в
областта на безопасността и надеждността, ние развиваме дистрибуторската си организация в съответствие с нашите силни амбиции
за растеж и развитие. Съвместно с
нашите партньори в този бизнес,
установихме нови правила за безопасност, качество и устойчиво развитие за нашите клиенти. Това осигурява база за развитието на компанията и увеличава възможностите й
да надскочи собствените си ограничения, да завладява нови територии
и да гради бъдещето си.
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ËÌÚÂ‚˛

Rittal ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 50 „Ó‰ËÌË
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡
Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ Ô‡Á‡
Юлиан Божков,
управител на Ритал България
Уважаеми г-н Божков, какво
стои зад 50-годишния успешен бизнес с марка Rittal?
Развитието на фирма Rittal за
тези 50 години е наистина впечатляващо. Трудните години на възстановяване след Втората световна
война принуждават производителя
на метални изделия Рудолф Ло да
потърси ново поле за развитие, което намира в серийното производство на типови метални табла. През
1961 г. се създава фирма Rittal, която
изработва и доставя от склад шкафове за електроуправление в различни, но строго определени размери.
Тази идея скоро се възприема и след
няколко години водещите автомобилни производители в Германия залагат Rittal като стандарт за тяхното производство. За 50 години от
локален производител и доставчик,
Rittal се превръща във водещ световно представен и признат лидер с 12
производствени предприятия на 3
континента, повече от 70 дъщерни
компании и над 10 000 служители в
цял свят. Продуктовата гама, включена в „Rittal the System“, обхваща
табла и шкафове, шинни разпределителни системи, климатизация, ИТ
инфраструктура, софтуер и сервиз.
Стремежът да се следват съвременните тенденции и да се представят
ежегодно десетки новости е развил
портфолиото на Rittal до над 13 000
артикула.
Откога компанията е представена в България и кои са
основните приоритети в дейността ви?
Фирма Rittal и нейната продукция
имат своя дългогодишна история и в
България. Преди промените, когато
машиностроенето бележеше развитие, предприятията от групата
ЗММ оборудваха своите машини с
табла на Rittal. След отварянето на
пазарите в Източна Европа фирмата
започва да популяризира продуктите
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си, първоначално чрез представителства, а след това
и дъщерни дружества. Дружеството в България бе създадено преди 4 години, като основните приоритети в дейността му са представяне на
продуктите, възможностите и предимствата при използването им.
Как икономическата криза повлия върху бизнеса на Rittal в
световен мащаб? Промени ли
се нещо в пазарната стратегия на компанията като следствие от това?

С функционалните решения и голямо разнообразие на конструкции, за
този половин век Rittal се наложи
като основен партньор на значими
имена в световната промишленост,
а за някои компании и като ОЕМ производител на стандартни и нестандартни системи с приложение в различни производства, машиностроене, енергетика, ИТ инфраструктура
и комуникации. Като такъв, естествено, Rittal нямаше как да остане
незасегнат от икономическата криза, отразила се върху работата на
толкова много отрасли и фирми.
Спад от 25% за 2009 г., когато стагнацията е повсеместна, оказва своето влияние, независимо от богатата гама продукти и възможните им
приложения в различни направления.
Този период бе използван за оптимизиране на отделни работни и логистични процеси, обновяване на продуктовата гама, разработване и въвеждане на нови, по-ефективни и функционални изделия. Всичко това оказа
своето положително влияние и още
в началото на 2010 г. помогна да се
заработи на „пълни обороти“.
Участвали сте в реализацията на множество проекти.
Бихте ли разказали за най-актуалните сред тях?
Разнообразната продуктова гама

на Rittal позволява намирането на
подходящи надеждни и ефективни
решения както за традиционни приложения, така и при решаването на
по-сложни казуси в области като
електрозахранване и електроразпределение, управление и контрол или
ИТ инфраструктура за малки потребители или големи центрове за данни. По тази причина за изминалите
няколко години можем да се похвалим с множество успешно реализирани проекти, съвместно с водещите инженерингови фирми и производители на апаратура. Някои от тях
са: инсталации със Сименс апаратура в Каолин, с АВВ апаратура в Амилум, с Шнайдер Електрик апаратура
в Челопеч. С наши конструктивни
решения сървърни и комуникационни
ракове са реализирани центровете
за данни на IIIDC, Телепойнт, М-тел
и др.
В каква посока виждате развитието на компанията оттук нататък?
Нормално е стремежите ни за
развитие да бъдат ориентирани
напред и нагоре. Независимо от прогнозите за влошаване на икономическия климат не само в България, смятаме, че поставени добре на пазара,
предлагайки надеждни и качествени
продукти и подхождайки с необходимия ангажимент, има накъде да растем. Затова и плановете ни следващите години са на пръв поглед
твърде амбициозни, но с едно добро
разпределение на силите, смятам, че
все пак са реалистични.
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тскоро компаниите Флекстроник Инженеринг и ифм eлектроник
предлагат на своите клиенти система, базирана на продукти на ифм от
серията Efector Octavis и разработена от Флекстроник. Става дума за

система за 24-часов
мониторинг и диагностика
на базата на FFT и H-FFT вибрационен анализ.
В световен мащаб системата е
внедрена и работи успешно в много
страни и производства, разказват
участниците в разработката. „Самите ние направихме успешно внедряване на 2 системи за общо 600
контролни точки в 4 завода в Полша
и Румъния“, споделя г-н Александър
Александров, управител на Флекстроник. „У нас тепърва предстоят
първите внедрявания, интересът от
страна на клиентите е голям и определено има защо. В Свилоза инсталирахме тестово оборудване.
Целта ни бе чрез продуктите на
ифм да разработим клиентски ориентирано решение“, коментира г-н
Александров и допълва: „ифм е доставчик на апаратурата, а нашата
компания пое развоя и внедряването
на системата, конфигурирането,
параметрирането и пускането й в
експлоатация при клиентите. Наред
с това, разработихме и допълнителен софтуер за 24-часов мониторинг
и диагностика, комуникиращ с електронните модули на база OPC server.
Идеята ни беше

да обхванем и систематизираме данните от цял
един производствен процес
завод, цех и да ги визуализираме и
архивираме от едно работно място
или казано накратко - компютър.
Спектърът на продуктите е както
голямо разнообразие от виброаселерометрични сензори, така и няколко
модификации на интелигентни електронни модули за диагностика, архивиране, онлайн мониторинг в реално
време, алармени състояния и др.“
По негови думи, комбинацията от
продуктите от серията позволява
изключително коректна диагностика и измерване на: състоянията на
лагери, дисбаланс, вибрационна скорост и ускорение, вибрационна скорост съгласно ISO10816:17, състоянието на плъзгащи лагери, липса на
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съосие, разхлабване, следене състоянието на зъбни предавки и редуктори, наличие на триене и механични
удари, кавитация при водни помпи,
свободно конфигурируеми параметри
за диагностика и др.

Нашият софтуер
предоставя редица
възможности
сред които: комуникация по Ethernet с
над 100 електронни модула Octavis
или 400 контролни точки, визуализация и архивиране на данните от диагностиката, генериране на алармени и
предупредителни съобщения, възможност за отдалечен достъп до всеки
един модул, генериране на рапорти за
всяко алармено събитие, изпращане на
Email до голям брой потребители при
възникване на аварийна ситуация, изпращане на кратки текстови съобщения на базата на GSM модем, обмен
на данни с клиентска SAP система,
модул за превантивна поддръжка,
брояч на работните часове на всеки
лагер, периода на гресиране, кога да
бъде извършено последващо гресиране, типа и вида на лагера и греста,
дава се информация за наличните
бройки лагери на склад и ориентировъчно време за подмяна, измерване на
температура, управление на автоматични мажещи системи и много други опции по желание на клиента.
В централата на ifm в Германия, а
също и клиенти ползватели на продукта Octavis са правили калкулация
за колко време се изплаща една подобна инвестиция при предотвратяване на аварийни събития и резултатите са повече от убедителни. При
някои клиенти с тежко и непрекъснато производство

се изплаща само след 1 час
предотвратен престой
категоричен е г-н Александров.
Като друго предимство на системата, той посочва архивирането на
данните, изключително улеснените
клиентски менюта, даващи на клиента възможност да работи и обслужва системата без да има задълбочени познания по вибрационен анализ.
„Постарахме се да разработим
платформата така, че клиентът да
усети веднага ползата от нея и да
не му е необходимо да "поддържа"
специален персонал за вирбодиагностика. Не на последно място е и интерфейсът на български език.

Не смятам, че сме завършили
напълно разработката“, добавя в заключение управителят на Флекстроник. „Системата е отворена и непрекъснато добавяме допълнителни
софтуерни и хардуерни модули, част
от идеите за които идват от нашите клиенти. Стараем се да напасваме всяка система спрямо индивидуалните нужди.

Интересът към продукта
нараства неимоверно
както у нас така и в страни като
Полша и Румъния, за които Флекстроник Инженеринг разработва софтуер и прави инсталация при клиенти.
Очакваме в началото на другата година да разширим обхвата си на действие в Русия, Унгария, Германия и др.,
предложение за което получихме от
централата на ifm в Германия.“
„От началото на 2011г. Фирма
Флекстроник Инженеринг е официален инженерингов партньор на ифм за
България, Румъния и Полша“, споделя
своите впечатления за съвместната
работа Любен Паскалев, инженер продажби в ифм електроник. „От наша
страна предоставихме цялата техника, както и опита си в последните 10
години за вибродиагностика и следене състоянието на лагери по цял свят.
След като от Флекстроник разработиха софтуера и оптимизираха системата, посетихме и направихме
демонстрации на повечето наши клиенти.
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Организирахме няколко семинара,
на които поканихме специалисти от
някои водещи фирми в България. Много нови компании проявиха голям интерес и на Пловдивския панаир, и
предстоят посещения при всички на
място“, информира за постигнатото
от ифм г-н Паскалев.
И от компанията-доставчик на
оборудването изтъкват като плюс

своевременното откриване
на проблемите
и предварителното планиране за
спиране на производството и отстраняването им, както и недопускането на изненадващи аварии.
„На практика системата може да
бъде внедрена във всяко производство, което има важни възлови точки, които не бива да спират“, категоричен е Любен Паскалев. „Започва се
работа и по малка мобилна система,
която ще бъде много гъвкава, и ще
позволява на клиентите както моментно измерване и запис, така и оставянето й за постоянно 24-часово следене и запис на всички параметри.“
„В Свилоцел от 10 години използваме „off-line“ система за диагностика на съоръженията, като натрупахме достатъчно опит в тази сфера“,
коментират решението си от предприятието. „С течение на времето
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осъзнахме, че при някои съоръжения моментът от възникването
на критична ситуация до авария
е много кратък и „off-line“ системата за диагностика не е ефективна. Това обикновено при нас
са високооборотните помпи и
вентилатори. За тази цел е необходимо изграждането на „online“ система за мониторинг, изградена с постоянно монтирани
датчици на съоръженията. Такива системи в последните години все повече се коментират, но
поради твърде високата си цена са
недостъпни за повечето фирми.
Бяхме изненадани приятно от
факта, че фирмата, от която купуваме различни сензори, всъщност
има разработена отдавна такава
система, която ни беше представена в края на м. август. Фирмата прие
и монтирахме пробна

инсталация на два вакуумни
вентилатора
работещи на 3000 оборота. Вече
след 2-месечна експлоатация е факт,
че системата работи устойчиво и
притежава всички необходими качества за оценка състоянието на
съоръженията. Освен състоянието
на лагерите, системата измерва
общите вибрации, като от вибраци-
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онния спектър може да се следи дебаланс, разхлабване, несъосност и т.
н. За всеки един от параметрите на
състоянието могат да се задават
алармени нива, които могат да се
индицират както местно до съоръжението, така и дистанционно на
мониторите на операторите. Това
е от особена важност за бързо реагиране при критични ситуации“, коментират мотивите си за внедрената система от компанията.
„При фирми с непрекъснат цикъл
на работа, където всеки час престой
се изразява с хиляди левове загуби,
внедряването на подобни системи
би се изплатило само с предотвратяването на няколко аварии“, категорични са от Свилоцел.
Източник на илюстративния материал: ифм електроник
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Стефан Куцаров

ози дял на електрониката, популярен с английското си наименование Circuit Protection, има за цел
предпазването на схемите и устройствата от напрежения над определена стойност, от протичането на недопустимо големи токове
през някои техни части и от превишаване на работната температура. В статията се разглеждат
дискретните прибори и все още
сравнително малкото интегрални
схеми (ИС) за осъществяване на защитите, тяхното действие, найважни параметри, основни схеми
на свързване и характерни приложения.

Стандарти
Институтът на инженерите по
електротехника и електроника
(IEEE) е създал стандарти с общо
означение IEEE C62 за защита от
импулсни напрежения, от които
свързани със съдържанието на статията са следните:
l IEEE Std C62.64-1997 за спецификациите на прибори за нисковолтови комуникационни линии и такива
за пренос на данни и сигнализация.
l IEEE Std C62.43-1999 за приложения на приборите от предния стандарт.
l IEEE Std C62.36-2000 за методите за тестване на приборите от
първия стандарт.
l IEEE Std C62.38-1994 за методите за оценка на издръжливостта към
електростатични
разряди
(Electrostatic Discharges, ESD).
l IEEE Std C62.33-1982 (R1 1994) за
тестване на варисторни прибори за
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защита от импулсни напрежения.
l IEEE Std C62.35-1987 (R1 1993) за
тестване на прибори с лавинен пробив за защита от импулсни напрежения.
l IEEE Std C62.37.1-2000 за приложенията на тиристори за защита от
импулсни напрежения.
Международната електротехническа комисия има 3 стандарта за
тестване: IEC 61000-4-2 на влиянието на ESD, IEC 61000-4-4 на пакети
от къси импулси (т.нар. Electrical Fast
Transients, EFT) и IEC 61000-4-5 на
мощни единични импулси, например
поради светкавици (Lighting).
Международният институт по
телекомуникации е създал за Европа
стандартите за издръжливост на
комуникационни съоръжения ITU-T
K.20 (в офис сгради), ITU-Т К.21 (в
жилищни сгради) и ITU-T К.45 (за
телефонни линии).
В автомобилната индустрия за
предпазване от ESD най-често се
използва ISO 10605, а за защита от
други импулсни напрежения – ISO
7637-1 2002-3 и ISO 7637-2 2nd
DIS2002-07.

Защита
от напрежения
В зависимост от вида на напрежението съществуват три категории защити, които се реализират по
различен начин.
Защита от импулсни електромагнитни смущения. Рязката промяна
на интензитета на електромагнитни полета от естествен (поради
мълнии) и изкуствен произход индуцира в електронните апаратури
импулсни напрежения (Electromagnetic
Interference) EMI, чиято амплитуда

а

б

в

г

Фиг. 1

може да достигне няколко kV. За
тяхното ограничаване до безопасни
стойности се използват три типа
прибори.
Първият от тях са варисторите
(Varistor), изградени на основата на
метални окиси с типична волтамперна характеристика на фиг. 1а, и
осигуряващи двустранно ограничаване на напрежението (Clamp
Device). Най-често представляват
керамична пластинка, съдържаща
зрънца ZnO с метални електроди от
двете й страни, но има и многослойни структури. Двете използвани
символични означения са на фиг. 1б
и в. Постоянното работно напрежение (Maximal Continuous Voltage,
Working Voltage DC) UW е между 3 и
700 V, а при максималното напрежение (Break–down Voltage) UBR има
ток на утечка IBR, който все още
може да се пренебрегне. Ограничаващото напрежение (Clamping
Voltage) Ucl е най-голямото, което
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Таблица 1. Варистори за EMI
UW, V
(E M , J )
3 ,3 (0 ,1 )

U BR, V
(IB R , m A )
5 (0 ,1 )

U c l, V
( I c lm a x , m A )
12 (30)

Ðàá . ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )
-55¸+125 (1,6x0,8x0,9)

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

VCO60303A100

AVX

2

M G 064S09A 200

AVX

9 (0 ,1 )

12,7 (1)

2 2 (2 5 )

-55¸+125 (3,2x1,6x1,22)

3

MOV-10D431K

B o u rn s

3 5 0 (6 5 )

4 3 0 (1 )

710 (2500)

-40¸+85 (Æ12,5; d=0,8)

4

CT1812S95AG2

E p co s

125max (2,8)

150 (1)

270 (45)

-4 0 ¸ + 8 5 (4 ,5 x 3 ,2 x 2 ,5 )

5

CU 4032K480G 2

E p co s

6 4 0 (4 0 )

702-858 (1)

1300 (10)

-40¸+85 (10,2x8x6,5)

Таблица 2. Диодни ограничители за EMI
U BR, V
(IT , m A )
1,17
(1 )
189 - 209
(1 )
237 - 263
(1 )

IP P , A
(P P P M , W )

C, pF
(to n , p s )

1

12 (<1000)

1 ,4 (4 0 0 )

(<1000)

L it t e lf u s e

U R, V
( U c l, V )
12
(2 5 m a x )
170
(2 7 5 )
214
(3 4 4 )

1 ,8 (6 0 0 )

(< 1 )

Ðàá . ò å ì ï . î á õ â à ò ,
o Ñ (ð à ç ì å ð è , m m )
-40¸+125
(1 ,2 5 x 1 x 0 ,6 )
-55¸+150
(4 ,5 7 x 2 ,9 2 x 2 ,6 2 )
-55¸+175
(Æ3,6; l=7,6)

L it t e lf u s e

6m ax
(2 0 m a x )

6 ,8 m in

150 (2800)

16

-55¸+125
(5 x 4 x 1 ,6 5 )

L it t e lf u s e

24
(4 3 m a x )

2 6 ,7 - 3 2 ,6
(5 )

116
(5 0 0 0 m in )

-

-55¸+150
(Æ9,1; l=9,1)

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

CD0603-T12C
(ä â ó ï î ñ î ÷ å í )
SMAJ170A
(å ä í î ï î ñ î ÷ å í )
P6KE 220A
(å ä í î ï î ñ î ÷ å í )
S P 0 3 -6
(ä â ó ï î ñ î ÷ å í
ñ ì î ñò )
5KP24
(å ä í î ï î ñ î ÷ å í )

B o u rn s

2
3
4
5

B o u rn s

Фиг. 2

може да се получи върху варистора
и през него може да премине единичен импулс на тока (Maximal Peak
Current) Iclmax, обикновено в сила за
стандартната форма 8/20 µs. Дава
се и максималната безопасна енергия (Maximal Energy) EM в импулса.
Примери за варистори са дадени
в табл. 1, като всеки от тях е част

от серия с различни стойности на
напреженията. Съществуват набори (Array) от няколко еднакви варистора в един корпус – например
този в ред 2 на табл. 1 съдържа 4
варистора. За приложенията е важно, че варисторите имат паразитен капацитет (също даван като
параметър), който създава нежела-

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

ERSA
ÑÒÀÍÖÈß ÇÀ ÇÀÏÎßÂÀÍÅ i-CON
åíåðãîñïåñòÿâàùà òåõíîëîãèÿ
standby ðåæèì
ïðîãðàìèðàíå ïðåç PC èëè
ñ äâà ôóíêöèîíàëíè áóòîíà
ôóíêöèÿ çàêëþ÷âàíå íà êëàâèàòóðàòà
3 ôèêñèðàíè òåìïåðàòóðè
3 åíåðãèéíè íèâà íà ðàáîòà
âãðàäåíî ìåíþ çà êàëèáðèðàíå
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çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

EKRA
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÀÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ
ïðèíòåðè çà ïå÷àò íà ñïîÿâàùà
ïàñòà ñ 2½ D êîíòðîë íà ïðîöåñà
ïðèíòåðè çà ïå÷àò íà ñëúí÷åâè
ïàíåëè
ìàøèíè çà ãðàâèðàíå è åòèêèðàíå
ìàøèíè çà äåïàíåëèçèðàíå
àâòîìàòèçèðàíè òðàíñïîðòíè
ñèñòåìè

на променливотокова връзка между
предпазваните възли. Поради това,
в повечето каталози има графика
на честотната зависимост на импеданса на варистора. Именно той
често определя предназначението
на варистора, например за CAN мрежи.
Вторият вид са диодните ограничители (Transient Voltage Suppressor) TVS, използващи специализирани стабилитрони, които издържат големи импулсни токове в
режим на пробив. Съществуват
еднопосочни (Unidirectional) TVS (характеристика от I квадрант на
фиг. 1а) и двупосочни (Bidirectional)
TVS (цялата характеристика на фиг.
1а), които представляват последователно противопосочно съединение на два стабилитрона. Свързват
се между защитаван възел и маса,
като за защита на повече възли се
използват набори (Multiline TVS). За
защита на два незамасени възела
между тях се свързва диоден мост
с еднопосочен TVS в единия диагонал, който действа като двупосочен TVS. На фиг. 2 е показано символичното означение на такъв TVS (параметри в ред 4 на табл. 2) в едно
от свързванията му. Постоянното
работно напрежение (Reverse Stand
Voltage) UR на TVS е между 3,3 V и
600 V, а напрежението UBR е с 2030% по-голямо, като токът при него
обикновено се означава с IT (Test
Current). Токът при ограничаващото
напрежение обикновено е IPP, но за
много TVS вместо него се дава мак-

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

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

VISCOM
ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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сималната мощност в импулса
(Peak Pulse Power Dissipation) PPM.
Трябва да се има предвид, че I PP
намалява при време на затихване на
импулса (Pulse Decay Time) над определена стойност, което понякога се
дава с графика. Токът намалява и с
увеличаване на околната температура – стойността му в техническата документация обикновено е в
сила до 25 °С. Времето на отпушване (Turn-on Time, Response Time) ton,
т. е. на задействане на защитата,
не винаги се дава в каталозите.
Примери за самостоятелни TVS
и по един представител от различни серии са дадени в табл. 2. С параметрите на дадения в ред 1 е и
еднопосочният Р4КЕ16, на този в
ред 3 - двупосочният Р6КЕ220СА и
двупосочният 5КР24С – на дадения
в ред 5.
Типичните приложения на TVS са
за защита на входно-изходните
шини на комуникационни, компютърни (например за връзки с мрежи
Ethernet, ADSL, VDSL) и битови апаратури.
Разновидност на диодните ограничители са работещите като тиристори. Те са запушени до праговото напрежение (Breakdown Voltage)
UBO и при надхвърлянето му се отпушват като напрежението им рязко намалява до Uo, с което предпазваните възли реално се дават
накъсо. За да бъдат запушени отново, трябва токът между тях да намалее под определена стойност,
което в някои случаи е недостатък

– запушване няма, ако след прекратяване на импулса схемата осигурява по-голям ток. Основните им приложения са за защита на телефонни
и комуникационни линии от импулсни пренапрежения (възникнали вследствие мълнии, допир до захранващата променливотоковата мрежа и
индуцирани). Еднопосочните (Unidirectional Thyristor Overvoltage Protector) са за отрицателни UBO, имат IPP
до няколко стотици А и символично
означение на фиг. 1г. Типичен примeр
е TISP5110H3BJ на Bourns с UBO = 110 V и IPP = 300 A. Двупосочните
тиристори (Bidirectional Thyristor
Overvoltage Protector) са по-разпространени, а характерен пример е
FVC3100 с напрежение и ток съответно 350 V и 4 А.
За защита на мощни захранвания
и управления на електродвигатели
се използват тиристорни ограничители с още по-големи UBO и допустима PPPM. От този тип е серията
5SSВ на АВВ, която включва 26 прибора с UBO между 500 V и 3 kV. С
единичен импулс 10 us те издържат
мощност 350 kW при UBO до 1,6 kV
и 700 kW при по-голямо прагово напрежение.
По принцип, максимално ефективната защита не само ограничава
напрежението, но и прекъсва подаването му към предпазваната схема. За реализирането й се използват
специализирани ИС. Характерен пример е серията МАХ6495-6499 на
MAXIM, чието типично свързване е
показано на фиг. 3. В нормален рабо-

Фиг. 3

тен режим транзисторът е отпушен и VOUT = VIN. При VIN (импулс или
бавно изменящо се напрежение) над
определена стойност част от него
се подава на вход 0VSET и ИС запушва транзистора.
Защити от пренапрежения
вследствие ESD. Типичният капацитет на човешкото тяло е 150 pF
и върху него може да се натрупа
количество електричество няколко uC, което определя напрежение
над 10 kV. Подобни електростатични разряди могат да се появят
при свързване на устройства чрез
кабел поради неговия заряд (Cable
Discharge Event, CDE) и този на вече
свързаното към него устройство.
За разлика от EMI, тук разрядните
токове и мощността в импулса са
много по-малки и максималните им
стойности рядко се дават като
параметър на приборите за защита. Изключение са тези за защита
и от мълнии (Lighting Protection),
например дадените в редове 8 и 9

4004 Пловдив, ул. "Пряпорец" №1 (в двора на завод "Балкан"), лице за контакт: Енчо Пондев
тел./факс: 032/67 04 54, GSM: 0886/67 04 54, e-mail: taurus93@taurus93.com
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Таблица 3. Прибори за защита от ESD
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

U E S D ,C , V
( U E S D ,A , V )

U BR, V
(I T , m A )

U R , V (P P P M , W )
[I L , m A ]

C , p F (t o n , p s )

Ðàá î ò å í ò å ì ï .î á õ â à ò , o Ñ
(ð à ç ì å ð è ,m m )
-55¸+125 (3,2x1,6x1,22)

1

U S B 0 0 0 4 (÷ å ò â î ð å í â à ð è ñ ò î ð )

AVX

±8 (±15)

100

£18 [2max]

10 (<1)

2

VCH4AG100R8MA (âàðèñòîð)

AVX

±8

125

£10 [0,01]

0 ,8 (0 ,3 )

(1 x 0 ,5 x 0 ,6 )

3

CG 0402M LU

B o u rn s

±8 (±15)

250

12 [5max]

0 ,0 5 (< 1 )

-40¸+125 (1x0,5x0,36)

4

CG0603MLD-12G

B o u rn s

±8 (±15)

5 0 (1 )

12 [1]

5m ax

-3 0 ¸ + 8 5 (1 x 0 ,5 x 0 ,5 )

5

CA 05P4S1TTCCG

E p co s

±8 (±15)

24-40 (1)

22m ax

33

-4 0 ¸ + 8 5 (2 x 1 ,2 5 x 0 ,9 )

6

C D S 2 C 0 5 H D M I1

E p co s

±8 (±15)

150min

5 ,6 [1 ]

0 ,6

-40¸+85 (1,15x0,6x0,6)

7

PESD16VX1UL

NXP

±8

22

16max [0,01]

0 ,8 3

-4 0 ¸ + 8 5 (1 x 0 ,6 x 0 ,5 )

8

R C la m p 0 5 2 2 P

S e m te c h

±12 (±17)

6 m in

0 ,3

-55¸+125 (1,6x1x0,58)

9

T C la m p 2 5 0 2 N

S e m te c h

± 3 0 (± 3 0 )

17max

25m ax

-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,6 x 2 ,6 x 0 ,6 )

10

STF203

S e m te c h

±8 (±15)

6 m in

5max 150; [1max]
2 ,5 m a x (2 5 0 0 )
[0 ,5 m a x ]
5 ,2 5 m a x [1 m a x ]

47

-40¸+125 (2,1x1,35x1)

11

SESD0201P1B-0400-090

T E C o n n e c t iv it y

±10 (±16)

9 (1 )

6 [1 ]

4

-40¸+125 (0,6x0,3x0,3)

12

PESD0603-240

TE Connectivity

±8 (±15)

-

24 [<0,01]

0 ,2 5 (< 1 )

-55¸+125 (1,7x1x0,55)

Фиг. 4.

на табл. 3, а времето на разряд е
от порядъка на 1 ns. Най-важно е
максималното напрежение (ESD
Withstand) UESD с две стойности –
при непосредствено докосване от
човек на възел или проводник
(Contact UESD) UESD,C и при доближаване (Air UESD) U ESD,A, когато прескача електрическа искра. Специфичен параметър е токът на утечка
(Leakage Current) IL при напрежение

30

UR. Класическите прибори са варистори и стабилитрони. Най-често се
използват за защита на
CMOS ИС и дискретни
прибори, включително
оптични (например лазерни диоди). Характерни приложения са защита на входовете и изходите на интерфейси и
на устройства с батерийно захранване.
Поради своето естество, варисторите имат сравнително голям С
(например дадените в редове 5 и 10
на табл. 3), но има и такива с малък
С (редове 2, 3, 6 и 8). Малките размери на последните позволяват защита на бързи интерфейси (например Ethernet1000, USB3.0 и
HDMI1.4), памети и SIM карти. Често производителите формират

параметрите за максимално добро
удовлетворяване на изискванията
на определен вид приложения. Например тези в редове 1 и 10 на табл.
3 са за USB връзки, а варисторът в
ред 2 – за приемни антени с честоти до 5,8 GHz. Останалите прибори в табл. 3 са със стабилитрони и
диоди. Този в ред 3 е за едновременна защита на две линии (структурата и свързването са на фиг. 4),
като съдържа и филтър за EMI, докато този в ред 11 е за куплунги на
клавиатури, бутони, микрофони и
високоговорители. Приборът от
ред 12 при честота 3,4 GHz внася
нежелано затихване от 0,1 dB.
Значението на мерките за защита от ESD е причина за създаване и
на нови прибори. Пример са Cera
Diodes на Epcos, представляващи
керамични полупроводници, по-евтини от TVS диодите, като някои мо-
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Таблица 4. Керамични РТС термистори
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

U m ax, V
(Im a x , A )

IH , m A
(IT , m A )

R 25, W

t t r, s
(ï ð è I, A )

Ðàá î ò å í ò å ì ï .
î á õâ àò , oÑ
(ð à ç ì å ð è , m m )

1

CMF-RL10

B o u rn s

2 2 0 (3 )

10

£ 0 ,4 5

(9,5x4,5x13,5)

2

C M F -S D P 7 5

B o u rn s

6 0 0 (2 3 0 )

25

£0,12

-40¸+125 (11x11,5x9)

3

PTS181224V150

24 (20)

0,4-12

1 ,5

-40¸+85 (4,73x3,41x1)

4

PTR060V0375

Co o p er
Bussm ann
Co o p er
Bussm ann

6 0 (4 0 )

150
(3 0 0 )
70
(150)
1500
(3 0 0 0 )
3750
(7 5 0 0 )

0 ,0 5

24

-4 0 ¸ + 8 5 (2 8 ,4 x 3 3 ,5 x 3 )

5

B755

E p co s

560

-

500

120

-40¸+125
(12,5x16,5x7)

6

PRG21BC0R2MM1RA

M u ra ta

6 (10)

0 ,2

-

-10¸+60 (2x1,25)

7 PTGL07AS1R8K2B51B0

M u ra ta

3 0 (5 )

750
(1620)
523
(708)

1 ,8

2 ,5 (2 )

(Æ7,3x3,5)

а

Фиг. 6

б

дели могат да работят в бързи цифрови устройства. Волтамперната
им характеристика е аналогична на
дадената на фиг. 1а, а параметрите на такъв прибор са в ред 6 на
табл. 3.
Схема за допълнително намаляване на влиянието на паразитните
капацитети на приборите е показана на фиг. 5. Тя се препоръчва за USB,
което се вижда от означенията на
четирите проводника, но може да
има и други приложения. Стабилитронът не позволява появата на отрицателно напрежение на VСС спрямо GND, а при номиналното захран-
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Фиг. 5

ващо напрежение с
правилна полярност е запушен.
При импулс, създаващ голямо положително напрежение
на D+ спрямо D- се
отпушват
D1,
стабилитронът и
D4 и го ограничават, докато импулс с обратна полярност отпушва
D3, стабилитрона
и D2.

Максималнотокова
защита
Този втори и не по-малко използван тип защита не позволява на
тока в предпазваната електрическа верига да надхвърли определена
безопасна стойност. Предпазителите за еднократна употреба тук
не се разглеждат, въпреки че съществуват съвременни техни миниатюрни разновидности, например
серията 100016 на SIBA и тънкослойната серия F0402 Accu-Guard на
АVХ.
В зависимост от принципа на

действие, съществуват три основни вида прибори за максималнотокова защита (Overcurrent Protection).
Термистори. Действието им се
основава на рязко увеличаване на
тяхното съпротивление след определена температура, т. е. те са с
положителен температурен коефициент (Positive Temperature Coefficient). И тъй като температурата
им се дължи и на протичащия през
тях ток, могат да се използват за
максималнотокова защита. Класическите разновидности използват
подходяща керамика, носят наименованията позистор (Posistor) и PTC
термистор (РТС Thermistor) и имат
символичното означение от фиг. 6а.
Типичните зависимости на съпротивлението от температурата са
показани на фиг. 6б, като по ординатата е относителното му изменение.
Сред основните им параметри са
съпротивлението R 25 при 25 °С,
което остава практически неизменно до тока на удържане (Hold
Current) IH и максимално допустимото постоянно напрежение (Maximal
Voltage) Umax. Съпротивлението се
удвоява при точката на Кюри, къде-
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Таблица 5. РРТС за максималнотокова защита
R 25, W

t t r, s
(ï ð è I, A )

100
(3 0 0 )

0,7-15

1 ,5 (0 ,5 )

Ðàá î ò å í ò å ì ï .
î á õâ àò , oÑ
(ð à ç ì å ð è , m m )
-4 0 ¸ + 8 5
(4,75x3,41x1,1)

12200
9000
(18000)
200
(4 5 0 )
184
(1000)
30000
(5 0 0 0 0 )

0,007-0,017

15 (15)

(Æ24; d=0,36)

0,005-0,01

2 0 (4 5 )

-40¸+85 (24,1x29x3)

0 ,7 -3

0 ,1 (2 )

-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,8 x 1 x 0 ,7 5 )

1 ,2 -2 ,4

0 ,5 (3 )

-40¸+85 (7,7x10,5x4,6)

0,0016

4,5 (100)

(2 6 ,2 x 9 ,6 x 5 ,5 )

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

U m ax, V
(Im a x , A )

IH , m A
(IT , m A )

1

MP-MSMF010

B o u rn s

6 0 (4 0 )

2

M D -F

B o u rn s

15 (50)

3

R U E F900

T E C o n n e c t it it y

30 (100)

4

f e m to S M D C 0 2 0 F

T E C o n n e c t it it y

9 (4 0 )

5

TRF250-184

T E C o n n e c t it it y

100 (10)

6

M H P 3 0 -3 6 T

T E C o n n e c t it it y

36 (100)

Фиг. 8

a

то достига стойността си на
включване (Trip Current) IT, след което съпротивлението бързо нараства с температурата. Максималният ток през термистора е Imax, а
времето на задействане на защитата (Time to Turn) ttr е от момента на получаване на импулс на тока
до достигане на IT, където ограничението започва да действа. Стойността му нараства с увеличаване
на тока през термистора и в техническата документация обикновено се дават съответните графики.
Приложенията са за всякакви битови апаратури, офис оборудване, комуникационни устройства и постояннотокови захранвания. В табл. 4
са дадени основните параметри на
РТС термистори, като всеки от
тях е част от серия.
Съвременна разновидност са РТС
термисторите на основата на полимери (Polymeric PTC) РРТС. В незадействано състояние съпротивлението им е малко поради наличието на въглеродни нишки в поликристалната им структура, които се
разкъсват над определена температура (РРТС се задейства) и съпротивлението рязко нараства. Това
се вижда от зависимостта на R от
температурата, показана на фиг. 7,
която има две разлики от тази на
РТС термисторите: температурният коефициент е само положителен и след определена температура (точка 4 на характеристиката)
съпротивлението отново започва
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б

Фиг. 7

в

бавно да нараства. Основните приложения на РРТС са в битовата
електроника, компютърните и комуникационните устройства, но
бързо нарастват приложенията в
автомобилите и за защита на акумулатори.
Основен производител на РРТС
е TE Connectivity, която има 36 серии прибори с работно напрежение
между 6 и 250 V и IH от 50 mA до
15 А. Примери са дадени в редове
3-5 на табл. 5, които са съответно за приложения в битовата електроника, компютърни и комуникационни системи. Специфичен тип
са метал-хибридните прибори
(Metal Hybrid PPTC) MHP, които
съчетават в един корпус РРТС и
биметален контакт и са предназначени специално за защита на LiIon акумулатори с големи разрядни
токове (за електроинструменти,
непрекъсваеми захранвания, електрически транспортни средства),
но могат да се използват и за защита на електродвигатели. В нормален работен режим (фиг. 8а) контактът е затворен и токът протича практически изцяло през много малкото му съпротивление. С
увеличаване на тока напрежението
върху контакта нараства и все поголяма част от тока започва да
преминава през РРТС (фиг. 8б), докато се стигне до отваряне на контакта и задействане на РРТС (фиг.
8в), т. е. на максималнотоковата
защита. Пример за такъв прибор е

Фиг. 9

даденият в ред 6 на табл. 5, а показаният в ред 2 също е предназначен основно за акумулатори и електродвигатели.
Твърде често максималнотоковата защита с термистори се комбинира със защита от напрежения,
поради което съществуват прибори, обединяващи двете с един корпус. Пример са приборите PolyZen
Devices (общо 14) на TE Connectivity
със структура, показана на фиг. 9.
Максималното входно напрежение
е 16 V, 24 V и 48 V, токът IH е между 0,75 А и 2,3 А, напрежението на
стабилитрона е между 5,6 V и 16,4
V и максималният му ток е от 1,25
А до 10 А. Основните приложения
са в преносими устройства на битовата електроника, GPS системи
и за защита на входовете на постояннотокови захранвания. Размерите на приборите са 4,15x4,15x1,25
mm. Подобни са 2Pro Devices на
същия производител, но вместо
стабилитрон съдържат варистор с
Uw 260 V или 430 V, което ги прави
подходящи за апаратури с мрежово
захранване.
MOS прибори. Производителят
им Bourns използва наименованието
Transient Blocking Unit (TBU) за 5-те
си серии на единични и двойни еднопосочни (символично означение на
фиг. 10а) и двупосочни (фиг. 10б)
прибори. В нормално работно състояние съпротивлението им е между
няколко ома и няколко десетки ома,
а при достигане на тока на задей-
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Таблица 6. РТС термистори за температурна защита
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

U m ax, V

1

B59421A0115A062

E p co s

32

0,47

TS , oC
(R T S , kW)
115 (4,7)

2

B59721A0130A062

E p co s

32

0 ,6 8

130 (13)

-40¸+150 (2x1,25x0,8)

3

PRF15BG102RB6RC

M u ra ta

32

1

65 (10)

-4 0 ¸ + 9 0 (1 x 0 ,5 x 0 ,5 )

4

PTFM043E471Q2N34B0

M u ra ta

16

0 ,1

90 (0,47)

(7,5x13,2x3)

5

PTFL04BF222Q 2N 34B0

M u ra ta

16

0 ,3 3

8 0 (2 ,2 )

(Æ5; d=4)

R 25, k W

Ðàá î ò å í ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )
-40¸+125 (1x0,5x0,5)

a

б
Фиг. 10.

стване Itrigger (между 75 mA и 750
mA) те реално прекъсват веригата
(токът става няколко десети от
mA), като необходимото време за
това е до 1 us. В това състояние
приборите издържат импулсно напрежение между 250 V и 850 V за не
повече от 10 ms. За възстановяване на проводящото състояние трябва напрежението върху прибора да

36

в

намалее под Vreset с типична стойност 16 V. Пример за схема на
свързване на еднопосочен прибор е
дадена на фиг. 10 в. Напрежителната защита ОVР се поставя при опасност от напрежения над допустимото за TBU, а D1 не позволява подаването на постоянни отрицателни
напрежения. Пробивното напрежение на D2 трябва да е по-голямо от

работното напрежение на предпазваното устройство.
Интегрални схеми. При захранване на електронни прибори от
външни източници на постоянно
напрежение е възможно поради повреда или късо съединение доставяният ток да надхвърли определена
стойност. Принципът на защита
чрез използване на ИС е изяснен на
фиг. 11. При ток IOUT над допустимия, получаваното върху R напрежение задейства компаратора Comp
и той прекъсва веригата чрез транзистора Т или го ограничава чрез
преминаване в режим на неизменен
ток. Времето на задействане обикновено е между няколко ms и няколко десетки ms за избягване на
включване на защитата от импулсни смущения. Типичен пример е
МАХ1557 на MAXIM, предназначена
за защита на два USB входа, като
максималният ток на всеки от тях
може да се програмира чрез външен
резистор до 1,2 A. Подобна е
МАХ5943, но тя е за входовете на
интерфейса IEEE 1394. Компанията
Supertex произвежда FP0100 за напрежения UIN до 100 V и ток IOUT до
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Фиг. 11.

260 mA, чиято максимална стойност се задава чрез
външен резистор R. При надхвърляне на максималния
ток, ИС преминава в режим на неизменен ток със
стойност 0,3 mA. Подобна е и NCP380 на ON
Semiconductor, но UIN е между 2,5 V и 5,5 V, а IOUT се
задава от 0,1 А до 2,1 А. Последният пример е
bq76PL536 на Texas Instruments, предназначена за предпазване на Li-Ion акумулатори с 3-6 клетки от напрежение извън безопасните граници и от превишаване на
температурата. Освен в UPS, тя може да се използва
и за големи акумулаторни батерии, електрически и хибридни автомобили.

Температурна защита
Тази защита (Overheat Protection, Overheat Sensing) се
използва за предотвратяване на прегряване и евентуална повреда на възли и блокове на електронни апаратури, както и на мощни полупроводникови прибори и ИС,
например вградени в хибридни схеми. Измерването на
температурата се прави с РТС термистори, като в
първия случай обикновено се предпочитат такива с
изводи и възможност за закрепване с болт, а във втория – за повърхнинен монтаж.
Основните параметри на термисторите са Umax,
съпротивлението R25 и температурата на задействане (Sensing Temperature) TS, при която съпротивлението достига стойност RTS, поне 10 пъти по-голяма от
R25 и термисторът е задействан. Понякога в каталозите се дават две температури, за да може за дадено
приложение да се избере по-подходящата. Термисторите практически винаги се предлагат като серии, отделните модели в които се различават по стойността на TS. Обикновено тя е през 10 °С в границите от
60-70 °С до 140-150 °С. За правилното използване на
термисторите е важна максималната им разсейвана
мощност, при която собственото нагряване практически не оказва влияние – тя е няколко mW. Примери за
РТС термистори за температурна защита са дадени
в табл. 6.
Специфично съвременно приложение с бързо нарастващо значение е температурната защита на мощни светодиоди за осветление. Чрез свързване към
техния драйвер на подходяща комбинация от резистори и РТС термистор светодиодите се предпазват от
прегряване, с което се удължава експлоатационният
им срок. Трябва да се има предвид, че нараства броят
на драйверите за светодиоди с няколко вградени защити. Така например светодиодният драйвер ZLED7030
на компанията ZMDI е с температурна защита, както
и защити срещу късо съединение и прекъсване на веригата на LED.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

œÓÁËˆËÓÌÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ
Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË
ˆËÎËÌ‰Ë
Видове сензори за позициониране на изпълнителните механизми

¬

ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ
Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ë
ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ıÓ‰‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ. —
Ú‡ÍË‚‡ ÒËÒÚÂÏË Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÔÂˆËÁÌÓÒÚ ‰‚ËÊÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓˆÂÒË ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡, ÎÂˇÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ıËÏË˜ÌË Ë ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÎËÌËË Ë ‰Û„Ë. ‘ËÏËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ,
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Í‡ÚÓ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
‚Ë‰ ÒÂÌÁÓË. ŒÒ‚ÂÌ Úˇı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÈÌË Ô˙ÚÌË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË Ë
ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ÂÎÂÚ‡ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÓÚ‚ÂÊ‰‡˘‡Ú‡ ÎËÌËˇ Í˙Ï ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ.
“ˇıÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡ Â „ÂÌÂË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒË„Ì‡Î, ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÍÓÈÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡
ıÓ‰‡. —ÎÂ‰ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡, ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰‡‚‡
ıÓ‰ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ Ì‡˜ËÌ‡ Á‡
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ. “‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ë ‚ÒÂ Ó˘Â ¯ËÓÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Â ·ÛÚ‡ÎÌËˇÚ
Ô˙Ú ‰‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÏËÍÓÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË ËÎË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÍÎ‡-

Ô‡ÌË. “Â Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Â‚ÚËÌË Ë
ÚËÔË˜ÌËÚÂ Á‡ Úˇı ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ,
ıËÒÚÂÂÁËÒ Ë ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ò‡
‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, ÔÓÒÚ‡‚ˇÌË Í˙Ï ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ Ò‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË: ËÁËÒÍ‚‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ˜‡ÒÚ, ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Â ÔÂËÓ‰Ë˜Ì‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈÍ‡, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ ËÏ ÊË‚ÓÚ Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
Í‡Ú˙Í.
œÓ-ˇ‰ÍÓ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÂÎÂÚ‡Ú‡ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. —ÂÌÁÓËÚÂ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ò‡
Ò‚˙Á‡ÌË ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ ÓÚ‚ÓË Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡
Ë ÒÎÂ‰ˇÚ ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ËÁ-
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Âåñåëà Êîëåäà è
Ùàñòëèâà íîâà ãîäèíà!

WAGO
÷åñòèòè íà
âñè÷êè ñâîè
êëèåíòè è
ïàðòíüîðè
ïðåäñòîÿùèòå
ïðàçíèöè!

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG
1330 Ñîôèÿ, áóë. Àêàä. Èâàí Ãåøîâ 2Å, Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1, åò. 4, îôèñ 417,
òåë.: 02/ 489 46 09, 489 46 10; ôàêñ: 02/ 928 28 50; info-bg@wago.com

www.wago.com
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÛ ÎËÌËˇ. œË ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ
ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ô‡‰‡ ˇÁÍÓ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÙÓÏË‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î - ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÌ, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ËÎË ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ. “ÂÁË ÒÂÌÁÓË Â‡„Ë‡Ú ÔÓÒÍÓÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ. «‡ÚÓ‚‡ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ÏÓ Á‡ Â„ËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ. “ÂıÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ‡·ÓÚˇÚ ÌÂÌ‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÔË Ï‡ÎÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ
Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ.

Магнитни сензори
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ú. Ì‡. Ï‡„ÌËÚÌË ÒÂÌÁÓË. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
‚„‡Ê‰‡Ú ‚ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ï‡„ÌËÚ, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ. œ˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌËˇÚ Ï‡„ÌËÚ, ÏÓÌÚË‡Ì Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ, ÒÂ ÓÚÍË‚‡ ÔÂÁ ÒÚÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡, ËÁ‡·ÓÚÂÌ‡ ÓÚ ÌÂÏ‡„ÌËÚÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î (Ì‡Ô.
‡ÎÛÏËÌËÈ, ÏÂÒËÌ„ ËÎË ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡). —˙Á‰‡‰ÂÌÓÚÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÌÂÏ‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚‡ Ú˙·‡, ‰‚ËÊË ÒÂ Á‡Â‰ÌÓ Ò ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ë
ÒÂ ÛÎ‡‚ˇ ÓÚ ÒÂÌÁÓËÚÂ, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚˙Ì¯ÌÓ ‚˙ıÛ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙‡ Ì‡ ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ÓÚ
ıÓ‰‡. œËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ Ì‡ÏÂËÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‰‚‡ ÚËÔ‡
Ï‡„ÌËÚÌË ÒÂÌÁÓË. œ˙‚ËˇÚ ÚËÔ Ó·ı‚‡˘‡ Ú. Ì‡. Ë‰
ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ï‡ÎÍÓ ÓÒÚ‡ˇÎ‡, ÌÓ ‚ÒÂ Ó˘Â
‚‡ÎË‰Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ¬ ıÂÏÂÚË˜ÂÌ, ÌÂ-
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Ï‡„ÌËÚÂÌ ÍÓÔÛÒ (Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÚ˙ÍÎÂÌ‡ ‡ÏÔÛÎ‡) ÒÂ
Ì‡ÏË‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÍÓÈÚÓ Â ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌ ËÎË
ÌÓÏ‡ÎÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌ. œË ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌÓ
ÔÓÎÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú ÒÂ Á‡Ú‚‡ˇ ËÎË ÓÚ‚‡ˇ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ
Ë Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂË„‡. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÓÁËˆËÓÌÌË ÒÂÌÁÓË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌ ‚
ÚˇÎÓÚÓ LED ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ËÎË ‰Û„‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ. “ÓÁË ÚËÔ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‡·ÓÚˇÚ Â‰Ì‡Í‚Ó
‰Ó·Â Ë Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ, Ë Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ. –Ë‰ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‰˙Î˙„
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ Ò‡
‚ËÒÓÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
ÔË ‚ËÒÓÍË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡ Ë ‰Ó·‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ. ‡ÚÓ ÚÂıÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú
Ï‡ÎÍÓÚÓ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ „ÓÎÂÏËˇÚ
ıËÒÚÂÂÁËÒ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Ë‰ ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÍÓËÚÓ Â, ˜Â Ï‡„ÌËÚ˙Ú ‚ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÌÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂË„‡, ‡ ÓÚ‚‡ˇ ÏËÌË‡Ú˛ÂÌ
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì.
¬ÚÓËˇÚ ÚËÔ ÒÂÌÁÓË Ò‡ ËÁˆˇÎÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ
ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÔÓ‰‚ËÊÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. œÓ-ÒÚ‡ÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ú. Ì‡. Ï‡„ÌËÚÌÓ-ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌË ÒÂÌÁÓË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÌÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ˆÂÌ‡. Õ‡È¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ÏË‡Ú ÒÂÌÁÓËÚÂ,
ÓÒÌÓ‚‡‚‡˘Ë ÒÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡ ’ÓÎ - ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ ÒÂÌÁÓË ËÎË ‰‡Ú˜ËˆË Ì‡ ’ÓÎ. «‡ Ó·ˇÒÌÂÌËÂ Á‡ ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡
’ÓÎ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÒıÂÏ‡ - ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ
ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚‡ ÔÎ‡ÒÚËÌÍ‡, ÔÂÁ ÍÓˇÚÓ ÔÓÚË˜‡
ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡
‚˙ÁÌËÍ‚‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ Ì‡
ÔÎ‡ÒÚËÌÍ‡Ú‡, Í˙Ï ÍÓËÚÓ ÌÂ Â ÔÓ‰‡‰ÂÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.
“‡ÁË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Ë ÒÂ ÛÒËÎ‚‡. “ˇ
Â Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡ Ì‡ÔÂ„Ì‡ÚÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚˙Ì¯ÌÓÚÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ Ì‡ ’ÓÎ ÒÔˇÏÓ
ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË Ò‡ ÚˇıÌÓÚÓ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë
‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ. TÂıÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ËÏ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡. «‡ÚÓ‚‡ Â‰Ëˆ‡ ÒÂÌÁÓË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ.
ÀËÌÂÈÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËˆË Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË Ì‡ ’ÓÎ. “Â ËÁÏÂ‚‡Ú ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ì‡ÔËÏÂ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ. »ÁıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î Â Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ. ƒÛ„ ‚Ë‰ ‰‡Ú˜ËˆË Ì‡ ’ÓÎ Ú. Ì‡. ÒÂÌÁÓË-ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÎËÌÂÈÌË ÒÂÌÁÓË Ò ÔÓÏÂÌÂÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡. “Â „ÂÌÂË‡Ú
ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î, Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ Ì‡‰‚Ë¯Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ô‡„. “Ó‚‡ Â Ë ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Í‡ÈÌË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË.
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ï‡„ÌËÚÌÓ-ÂÁËÒÚË‚ÌË ÒÂÌÁÓË, ÍÓËÚÓ Â‡„Ë‡Ú Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÙÂÓÏ‡„ÌËÚÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, Í‡ÚÓ Â„ËÒÚË‡Ú ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ Ï‡„ÌËÚÌËˇ ÔÓÚÓÍ. “Â ÒÂ
ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò˙Ò ÒÂËÓÁÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË, ÌÂ‚ËÒÓÍ‡
ˆÂÌ‡, „ÓÎˇÏÓ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÓÚÎË˜Ì‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ë ÏÌÓ„Ó
Ï‡Î˙Í ıËÒÚÂÂÁËÒ. œ‡Á‡ÌËˇÚ ‰ˇÎ
Ì‡ ÚÓÁË ‚Ë‰ ÒÂÌÁÓË ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡
·˙ÁÓ Ë ÚÓ‚‡ ˘Â ·˙‰Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡.

Сензори за преместване
ƒÛ„ ‚Ë‰ ÒÂÌÁÓË Ò‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎËÚÂ Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ËÁÏÂ‚‡Ú ıÓ‰‡ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ë „Ó ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒË„Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Í˙Ï
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. “Â ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ‰‚Â „ÛÔË - ‡·ÒÓÎ˛ÚÌË Ë ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌË ÒÂÌÁÓË.
¿Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÚÂ (‡·ÒÓÎ˛ÚÂÌ ÚËÔ) „ÂÌÂË‡Ú ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î.
√ÛÔ‡Ú‡ ËÏ Â ÏÌÓ„Ó Ó·¯ËÌ‡. ¬ ÌÂˇ
ÔÓÔ‡‰‡Ú ÔÓÚÂÌˆËÓÏÂÚË˜ÌË ÒÂÌÁÓË, ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË,
Ï‡„ÌËÚÓÒÚËÍÚË‚ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Ë Í‡Ô‡ˆËÚË‚ÌË ÒÂÌÁÓË. ’‡‡ÍÚÂÂÌ Á‡ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÒÂÌÁÓË (ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÚËÔ) Â ‰ËÒÍÂÚÌËˇÚ ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î. “ÓÁË ÚËÔ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Ó·ı‚‡˘‡ ÂÌÍÓ‰Â Ë Ï‡„ÌËÚÓÒÚËÍ-
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ÚË‚ÂÌ ÒÂÌÁÓ. ¬‡ÊÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ Â, ˜Â
ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ‚ÚÓÌ‡ ËÌËˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÒÎÂ‰ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ˜ÂÁ ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ‚ ËÁıÓ‰Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ. ¿ ‚
Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÔËÂÏÎË‚Ó.
ŒÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‚Ë‰ ÒÂÌÁÓ Á‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ, Ò‡: ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ˆÂÌ‡.
œÓÚÂÌˆËÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË
Ò‡ Ì‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËˇ. œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â
‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ. œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ‚
‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ - Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Ë
‚˙Ì¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê. “ÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Ò‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÓ‡‰Ë Ï‡ÎÍËÚÂ ÒË ‡ÁÏÂË, ÌËÒÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡,
ÎÂÒÌ‡Ú‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Í˙Ï ‡ÁÎË˜ÌË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ˆËÎËÌ‰Ë Ë ‰. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ò‡ ı‡‡ÍÚÂÌË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÒÂÌÁÓË - ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÚËÂÌÂ Ë ‰.
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Монтаж
на сензорите към
цилиндъра
—ÂÌÁÓËÚÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Í˙Ï
ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙‡ ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÏÛ. ÕˇÍÓË ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ˆËÎËÌ‰Ë
ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌË ‚ ÚˇÎÓÚÓ Í‡Ì‡ÎË, ÍÓËÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú Ì‡ ‰‡Ú˜ËˆË ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë
ÔÓ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÓÚ ˜ÂÚËËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÒÍÓ·Ë. »ÌÚÂ„Ë‡ÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ‚
ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ËÁ·ˇ„‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÓ·ÎÂÏË Ò Í‡·ÂÎËÚÂ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ô˙ÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡
ÒÂ˘Û Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌ‡ ‚˙Ì¯Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
„‡‡ÌÚË‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡.
—ÂÌÁÓËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò ¯ËÓÍ
Ì‡·Ó ÓÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Ë ‡‰‡ÔÚÂË, Ë
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú
·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ‚˙ıÛ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË.
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œÛÒÍ Ë Á‡˘ËÚ‡
Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌË
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
Особености и параметри на контактори, моторни защити
и пускатели

Œ

сигуряването на продължителен експлоатационен срок на асинхронните електродвигатели при често твърде тежките условия на работа, на които са подложени, поставя определени изисквания към тяхната конструкция, параметри, начин на
действие и схема на свързване. От
многобройните технически и технологични решения за удовлетворяването им в настоящата статия се разглеждат контакторите за включване и изключване заедно със защитите, задействани при нарушаване на
нормалните работни режими.

Контактори
Общи сведения и параметри. Служат за включване и изключване чрез
своя мощна контактна група на електродвигатели с номинални работни
токове (Rated Operational Current) Ie
от няколко А до няколко kA, като
задължително са взети мерки за
свеждане до минимум на искренето.
Освен мощните контакти, те обикновено имат и един или два нормално отворени и/или нормално затворени спомагателни контакти за сигнализация и за активиране на допълнителни маломощни устройства.
Най-голямо приложение в Европа
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имат контакторите от категориите АС-3 и АС-4 на стандарта IEC
60947-4-1 на Международната електротехническа комисия и на европейските норми EN 60947-4-1. Първата
категория е на електродвигатели,
включвани само при неподвижен ротор, когато максималният им консумиран ток се означава с LRA (от
Locked Rotor Amps) и е една от величините за избор на контактора.
Друга величина е максималният ток
при отваряне на контакта FLA, получаван при максимален товар (FullLoad Amps). Категорията АС-4 е за
електродвигатели, които трябва
бързо да се включват, изключват и
реверсират и при тях изборът се
прави само по LRA. Освен контакторите с общо предназначение, съществуват и контактори за конкретни приложения (Definite Purpose
Contactor), избирани по FLA и LRA и
имащи типични приложения в климатици, офис оборудване, хладилници,
помпи и компресори.
Параметър на контакторите са
и работното напрежение на електродвигателя с типични стойности
208 V, 220-230-240 V, 380-400 V, 415
V, 440 V, 480 V, 500 V, 575/600 V и
690 V и тяхната максимална мощност. В съответствие с нормативите UL/CSA на международните

организации Underwriters Laboratories
и CSA International, тя се дава в конски сили (от 0,1 НР до над 1000 НР),
а според тези на IEC – в kW. Изолационното напрежение (Insulation
Voltage) Ui e максималното, което
може да се приложи върху отворения
мощен контакт без опасност от
пробив. Максималната честота на
превключване (Maximal Switching
Frequency) е броят на превключванията за 1 час с типични стойности
между няколко стотици и няколко
хиляди. Гарантираният брой превключвания (Electrical Durability) е обратнопропорционален на тока на
управлявания електродвигател и
обикновено се определя от графика
в техническата документация на
контактора. Пример за подобна графика на фамилия контактори е даден
на фиг. 1, като по абсцисата е
токът, а по ординатата – броят
превключвания. Вижда се, че последният контактор при ток 79 А осигурява 1,5.106 комутации. Всяка от графиките завършва при максималния
ток на апарата.
Видове контактори според задействането. Масово използваните контактори се задействат чрез електромагнитно поле (Magnetic Contactor),
което се създава от специална бобина (Coil). В зависимост от нейното
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Фиг. 1.

напрежение (Control Voltage), съществуват три вида контактори. При
постояннотоковите (DC Operated)
бобината се захранва с постоянно
напрежение, което в зависимост от
модела й може да е между 9 и 500 V
и най-често е 24 V. Бобината има
отделна намотка за задействане
(Pull-in) на контактите с типична
консумирана мощност няколко стотици W и такава за задържането им
(Holding), която консумира няколко W.
Предимство на тези контактори е
безшумната работа на намотките,
което ги прави предпочитани за инсталиране в тихи помещения. Вторият вид са променливотоковите контактори (AC Operated), чиято бобина
се захранва с напрежение между 24 и
600 V с мрежова честота и консумира при задействането между няколко
десетки VА и няколко kVA и при задъ-
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Източник: ABB

Фиг. 2.

ржане – между няколко VА и няколко
десетки VА. При работата им се чува
шум, макар не силен. Трети вид са
комбинираните контактори (AC&DC
Operated) с подобни на предните напрежения и мощности.
С типа на бобината са свързани
два от параметрите на контакторите – времето на затваряне на
мощните контакти (Pickup Time),
което започва в момента на подаване на напрежение на намотката за
задействане и времето на отваряне (Dropout Time), съответно, от момента на прекъсване на тока на намотката за задържане. Типичните
стойности на двете времена са 1030 ms.
Трябва да се има предвид, че
твърде често производителите
предлагат набор от бобини, всяка от
които е предназначена за определе-

на група контактори от дадена серия. Съществуват и специални бобини 24 V/500 mA за управление непосредствено от програмируеми логически контролери (PLC).
Намотката за задействане е
твърде нискоомна и затова е
възможно при отдалечен източник на
захранването й, нейното напрежение
да намалее поради пада върху свързващите проводници. В някои каталози
се дават номограми за определяне на
максимално допустимата дължина
при различни сечения на проводниците, която води до намаляване с 5%
на напрежението на намотката.
За маломощни еднофазни и трифазни електродвигатели (до десетина kW) се използват и контактори с
ръчно задействане (Manual Contactor,
Manual Switch).
Видове контактори според мощ-
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ните контакти. Двуполюсните контактори (2-pole
Contactor) имат два мощни контакта и се използват за
еднофазни електродвигатели като прекъсват фазата и
нулата. От своя страна, триполюсните контактори (3pole Contactor) са предназначени за електродвигатели със
статор в схема „триъгълник“, като трите контакта
имат типична схема на свързване, показана на фиг. 2.
При затваряне на спомагателния контакт SW1 протича ток през начертаната със сива линия бобина М и
затваря трите мощни контакта М. С OL са означени
разгледаните по-нататък защити срещу претоварване.
Аналогично е действието на четириполюсните контактори (4-pole Contactor), които са за статори в схема
„звезда“. Полезно е да се има предвид наличието на контактори с два нормално отворени и два нормално затворени мощни контакти.
Нереверсивните контактори (Non-reversing Contactor)
осигуряват една посока на въртене, докато тези с реверсивните (Reversing Contactor) позволяват смяната й.
Принципът на действие на последните е даден на фиг. 3,
като с F са означени затваряните за въртене в права
посока контакти, а с R – тези за обратна посока, като
за всяка от групите има отделна бобина.
Видове контактори според конструкцията. Миниатюрните контактори (Mini Contactor) са максимално
компактни и се предлагат като 3- и 4-полюсни, обикновено за мощности до 5-6 kW. За улеснение на монтажа

Фиг. 3.

и поддръжката на системи с повече контактори и лесното съчетаване на контакторите с други устройства
съществуват различни техни конструктивни решения,
често със специфични фирмени наименования. Такива са
Block Contactor за монтаж върху лицев панел в съответствие с изискванията на IEC 947.2.1, Installation Contactor
за монтаж върху DIN шини, Bar Mounted Contactor, предлагани по два или повече фабрично монтирани върху шина
и др.
При управление на товари с напрежение над около 1
kV става твърде трудно да се осигури достатъчно разстояние между пластинките на отворените контакти,
което обяснява съществуването на вакуумни контактори. Всеки от техните мощни контакти е във вакуумирана капсула, благодарение на което типичните работни
напрежения достигат 7,2 kV, а мощностите са до около
4 MW при гарантирани средно 106 прекъсвания.
В последните години твърде бързо нараства количеството и разнообразието на модели на електронни контактори (Electronic Contactor), в които успоредно на всеки мощен контакт е свързан подходящ полупроводников
прибор (обикновено симетричен тиристор), а често използваното друго наименование е хибридни контактори
(Hybrid Contactor). Пускането на електродвигателите
става чрез отпушване на тиристорите, след което се
затварят механичните контакти. Така се избягва от
една страна големият импулсен ток през последните и
от друга - значителната разсейвана мощност върху тиристорите (например при ток 100 А и напрежение върху
тях 1 V тя е по 100 W). Следва запушване на тиристорите, които остават в това състояние през цялото
време на работа на електродвигателя. Те се отпушват
отново преди изключването на електродвигателя, след
което се отварят мощните контакти, като прекъсват
твърде слабия ток през тях и накрая тиристорите се
запушват. Този начин на изключване увеличава значително гарантирания брой на комутации. Описаното действие се управлява от микропроцесор, вграден в контактора.

Защити
В процеса на експлоатация на електродвигателите
техните токове, напрежения и температура могат за
кратко или по-продължително време да излязат извън
допустимите граници за нормална работа и да предиз-
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викат повреди. За предпазване от тях като
елемент на управлението са блокове за осигуряване на една или повече защити.
Термична защита
срещу претоварване
(Thermal
Overload
Protection) ТОР. Температурата на електродвигателите е пропорционална на протичащия
през тях ток и затова
надхвърлянето на неговата максимално допустима стойност води
до прегряване. ПредпазФиг. 4.
ването от него се осигурява от термичната
защита, която е вероятно най-масово използваната и изключва
електродвигателите,
когато токът им за даден интервал от време
е над определена стойност. С това се гарантира тяхната нормална работа при пускане
и краткотрайни претоварвания, например поради голям механичен
товар.
Начинът на действие на защитата се
Фиг. 5.
изяснява чрез фиг. 4, по
абсцисата на която е
максимално допустимото време на
претоварване в минути, а по ординатата е процентът на тока на
електродвигателя от максимално
допустимия му за непрекъсната работа. От индивидуалната за всеки
електродвигател крива на максималното безопасно натоварване може
да се определи най-голямото допустимо време за даден ток – например
при ток със стойност 300% от номиналния, то е малко над 3 минути.
Времето за задействане на защитата се определя от кривата на времето за изключване – за примера то
е около 30 секунди. Изборът на хода
на последната крива е една от първите стъпки в проектирането на за-
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щитата срещу претоварване на всеки електродвигател.
Термичната защита срещу претоварване се задейства при фиксирана
стойност на величината I 2 t (I e
токът на електродвигателя и t е
времето на протичането му), наричана Let-Through Energy, т. е. при поголям ток времето на задействане
намалява. За реализацията й се използват релета за претоварване
(Overload Relay), които след отстраняване на претоварването могат да
рестартират електродвигателя
ръчно или автоматично (SelfResetting). Трите основни вида характеристики на термичните защити
са показани на фиг. 5, всяка от кои-
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то е за дадена стойност на I2 t. Трите класа са в съответствие с нормативите на Националната асоциация на производителите на електрооборудване NEMA. По абсцисата е
отношението на тока на претоварване към номиналния ток на електродвигателя, а по ординатата – минималното време на задействане
(Tripping Time). Например, реле Class
10 при ток 7 пъти по-голям от минималния ще се задейства най-малко
след 4 s, а реле Class 20 – след 15 s.
Числото на класа показва (според
стандарта IEC947-4-1) максималното време на задействане на незагрято реле при ток 7,2 пъти над номиналния, докато минималното време
е около 3 пъти по-малко (то е даденото на графиките). Съществуват
още Class 15 с графика приблизително по средата на тези на Class 10 и
Class 20, както и Class 10A, различаващ се от Class 10 по минималното
си време на задействане от 2 s. За
електродвигатели, които изискват
много бързо изключване (например на
конвейери и компресори, пускани без
натоварване) се препоръчват релета Class 5. Споменатият стандарт
фиксира и максималното време на
задействане на загрято реле при ток
1,5 пъти над номиналния. Започвайки от Class 10A и без Class 15, то е
2 min, 4 min, 8 min и 12 min. Друг
основен параметър на релетата е
номиналният ток (Setting Current, FullLoad Ampers, FLA) IS, като при никакви условия те не трябва да се задействат до 1,05IS. Полезно е да се има
предвид, че в някои каталози вместо графиките на фиг. 5 се дават
таблици.
Релетата с биметални контакти
(Thermal Overload Relay) TOR осъществяват термична защита чрез доста проста схема, устройство и
действие – токът на електродвигателя протича през малък нагревател
с типична мощност няколко W, поставен до биметална пластинка,
като я нагрява и огъва. Когато
токът достигне определена стойност, огъването вече е достатъчно
голямо, за да отвори контакт и
прекъсне веригата. Използват се ед-
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нополюсни (Single-Pole) и триполюсни
(Three-Pole) TOR, като последните са
за трифазни електродвигатели и
имат идентичен нагревател и пластинка за всяка от фазите. Съществено за действието на TOR e, че
огъването на пластинките неизбежно зависи и от околната температура, което определя нейното влияние върху времето на задействане.
Възможно е това да доведе до нежелано изключване на електродвигателя при допустим ток. За намаляване
на тази опасност съществуват компенсирани TOR (Ambient Compensated
Overload Relay) с втора, отдалечена
от нагревателя биметална пластинка – при промяна на околната температура двете се огъват еднакво и
контактното разстояние остава непроменено заедно с времето на задействане.
При избора на TOR с автоматично рестартиране на електродвигателя трябва да се внимава, тъй като
по принцип е възможно да се получи
многократно включване и изключване на електродвигателя (при изключване пластинката се охлажда и отново го включва), което да доведе до
опасност от повреда. Същевременно, за предпазване на релетата от
повреда поради късо съединение във
веригата на електродвигателя, обикновено те съдържат допълнителен
предпазител. В съответствие със
стандарта IEC 60947-4-1 този от
тип „1“ е за ток 4-7 пъти по-голям
от IS и трябва да бъде сменен след
възникване на късо съединение, докато тип „2“ е за приблизително същия
ток, но може да бъде използван многократно. Широко предлаганите релета осигуряват изключване на трифазни електродвигатели при
прекъсване на една от фазите и при
дисбаланс между тях. В почти всички модели има допълнителни нормално отворени и/или нормално затворени контакти за задействане на
вериги за сигнализация и на индикатори, както и (твърде често) за
дезактивиране на бобината на контактора.
Допустимите граници на околната температура на TOR обикновено

са от -25 до +60 °С. Техният ток IS
може да е между 0,1 А и 300 А, като
при трифазните релета това е
стойността за всяка от фазите. Не
са малко моделите TOR с възможност за регулиране на IS в сравнително тесни граници, например от 0,16
А до 0,25 А или между 60 А и 80 А,
което се постига чрез механичен
регулатор за леко преместване на
пластинките, обикновено съпътстван от бутон за тестване на
допълнителните контакти. Съществена особеност на TOR е принципната им възможност за управление
и на постояннотокови електродвигатели.
При релетата с разтопяема
връзка (Melting Alloy TOR) ток с определена стойност размеква механична връзка, при което се задвижва
прост механизъм и прекъсва веригата на електродвигателя. Възстановяването й става ръчно.
Магнитна защита срещу претоварване (Magnetic Overload Protection)
MOP. Тук токът на електродвигателя протича през нискоомна намотка
и когато надхвърли определена стойност, създаденото магнитно поле
придвижва достатъчно котва или
подвижна сърцевина за задействане
на контакт и прекъсване на веригата. Разновидността с моментално
действие (Instantaneous Type) се използва основно за електродвигатели, пускани с понижено напрежение,
на които се подава цялото напрежение едва след пълно развъртане. В
релетата със закъснение (Time-Delay
Type) има тръбичка, частично запълнена с масло. При достигане на тока
на задействане на защитата, котвата или подвижната сърцевина започва да избутва маслото и едва при
достигането му до края на тръбичката (за времето на закъснение) се
осъществява изключването.
Термисторна защита срещу претоварване (Thermistor Overload
Protection). Тя може да се използва
вместо релета с биметални пластинки или като допълнение към тях.
Препоръчва се за електродвигатели
с мощност до около 15 kW, в които
статорната намотка се нагрява
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Фиг. 6.

повече от роторната и на нея се
поставя термистор с положителен
температурен коефициент. Ефикасността на защитата се дължи на
бързото нарастване на съпротивлението на термистора над определена температура. Предимство е задействането й при превишаване на
температурата не само заради голям ток, което я прави подходяща за
електродвигатели в малки затворени пространства с повишена температура и такива, работещи при
голяма надморска височина.
Защити от късо съединение. На
практика те винаги се комбинират
с една от предните защити, като
съществуват две разновидности.
Първата е моменталната защита
от късо съединение (Instantaneous
Short Circuit Protection) известна и
като Function I – при достигане на
определен ток (Short-Circuit Breaking
Capacity) Ics през електродвигателя
веригата му се прекъсва след няколко десетки ms, зависещи от типа
на релето. Втората е защитата със
закъснение (Short Circuit Protection
with Delayed Trip), наричана и Function
S – изключването става след фиксирано от релето време, обикновено
между няколко стотни и няколко
десети от секундата. Типичната
зависимост на времето на задействане от тока на електродвигателя (функция L-I) е дадена на фиг. 6,
като частта L е на защитата от
претоварване, а частта I – на тази
от късо съединение.
Термомагнитни защити (Thermomagnetic Trip Unit). Те са една от
възможностите за практическа ре-
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ализация на функцията L-I
на фиг. 6, като съдържат
биметална пластинка и
бобина, през която протича токът на електродвигателя. Както в TOR пластинката осигурява частта L на характеристиката, докато много големият ток при късо съединение създава достатъчно
магнитно поле на бобината за задействане на котвата й и отваряне на контакт за прекъсване на веригата на
електродвигателя. Типичните стойности на тока на задействане на защитата от късо съединение (в зависимост от модела на блока) са
между 100 А и 10 kA, като той обикновено е около 10 пъти по-голям от
тока на защитата от претоварване.
Защита от импулсни напрежения. Осигурява се чрез допълнителни
модули (Surge Suppressor), свързвани
успоредно на контакторите, или
чрез вграждане на защитата в тях.
Основната причина за използването
на защитата е натрупаната магнитна енергия в бобината на задействания контактор (при включен
електродвигател), която при отваряне на контакта му създава серия
от затихващи импулси, чиято амплитуда може да достигне няколко kV.
Те не само смущават работата на
околни електронни апаратури, но
могат да предизвикат пробив на
изолации и повреда на електрически
и електронни компоненти. За оценка на опасността от тях се използва коефициентът на свръхнапрежение (Overvoltage Factor), представляващ отношение на най-голямата
амплитуда на импулсите и работното напрежение на бобината, чиито
стойности могат да надхвърлят 50.
Три са основните начини за осигуряване на защитата на асинхронни
електродвигатели – чрез варистор,
чрез RC-верига (последователно
свързани резистор и кондензатор) и
чрез успоредно свързани варистор и
RC-верига. Предимство на първия е
много доброто поглъщане на енерги-

ята на импулсите, а на втория – потискането и на много къси импулси.
Основните параметри на модулите
са работното напрежение на защитаваните контактори (типично
между 24 V и 600 V), ограниченото
максимално напрежение на импулсите (Residual Overvoltage, Clipping Voltage) с типични стойности между
100 V и 1 kV и коефициентът на
увеличаване на времето на изключване (Opening Time Growth Factor).
Типичните стойности на последния
са между 1,1 и 3, а наличието му е
недостатъкът от използване на защитата.
Електронни релета (Electronic
Overload Relay, Solid-State Overload
Relay) EOR. Тези сравнително нови
апарати не ползват нагревател.
Поради това, не само че консумират
по-малка мощност, но и токът им на
задействане зависи значително послабо от околната температура.
Поради естеството на своята
структура те имат по-сигурно действие и много по-дълъг експлоатационен срок. Значителна част от EOR
имат и други приложения, например
в осветителни системи. Освен споменатите възможности за изключване на трифазни електродвигатели
при дисбаланс между фазите и
прекъсване на една от тях, EOR осигуряват изключване и при прекъсване на нулевия проводник без никакво
закъснение. За максимално бързо установяване на причината за изключване много EOR имат на лицевия си
панел съответните индикатори.
Друго предимство е възможността
за задаване на номиналния ток в значително по-широки граници, например от 9 А до 18 А и за непрекъснат
контрол на температурата на намотките на електродвигателя. Освен всичко това, част от EOR имат
ключ за избор на класа (обикновено
Class 10, Class 20 и Class 30) със съответната индикация на лицевия панел.
Токът IS на предлаганите на пазара EOR е с практически същите минимални стойности, както при TOR,
докато максималната стойност
достига 800 А. Нещо повече, чрез
токов трансформатор, предлаган
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показва, че след настъпване на късото съединение действието е
както при функция L. И
накрая, със светлосиня
линия е показана втората защита от късо съединение, задействаща
се при достигане на определен ток с регулируема стойност (вертикалната линия), която
става за фиксирано вреФиг. 7.
ме, определено от хоризонталната линия. Допълнително предимство
на част от електронните релета е, че функциите S и I могат по желание да се изключват.
Съществено допълнително предимство на
EOR е принципната им
възможност за дистанционно изключване на
електродвигателите
чрез определено постоянно или променливо наФиг. 8.
Източник: Phoenix Contact
прежение (например 24
като принадлежност към някои мо- V), както и чрез някои индустриални
дели EOR, токът може да се увеличи полеви интерфейси. В последния слунад 1 kA. Допустимата околна тем- чай обикновено е необходим допълпература за нормална работа е ти- нителен комуникационен модул. В капично от -25 °С до +70 °С.
талозите EOR се означават като
Възможностите, предлагани от
self-supplied, тъй като при свързваелектрониката в този тип релета, нето им към електродвигателя се
позволяват реализацията на множе- осигурява и тяхното постояннотоство полезни за практиката и ково захранване. Недостатък на EOR
твърде сложни зависимости на вре- е, че при задействането им токът
мето на задействане от тока на в прекъснатата верига на електроделектродвигателя. Пример за една вигателя не е 0. Той представлява
от реализациите на функция L-S-I е параметъра Leakage Current с типичдаден на фиг. 7, като сивата част ни стойности няколко mA. Освен
на характеристиката е функцията това, максималната стойност на IS
L с възможност за регулиране на започва да намалява над определена
тока на претоварване за започване околна температура – често в техна действието на защитата (вер- ническата документация това се
тикалната линия) и на величината дава като графика, един пример за
каквато е показан на фиг. 8.
I2t. Двете тъмносини части са на защитата от късо съединение, като
Електронните релета могат да
частта S I2t OFF показва задейства- управляват в зависимост от модене при даден ток с възможност за ла трифазни електродвигатели с норегулиране на стойността му (вер- минални напрежения 208 V, 240 V,
тикалната линия) след изтичане на 480 V и 600 V, както и еднофазни с
също регулируемо време (хоризон- напрежение 230 V. Обща особеност
талната линия). Частта S I2t ON
е наличието на значителен брой мо-
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дели с т. нар. Stop-function – възможност за изключване на електродвигателя чрез бутон. Конструктивното им оформление улеснява монтажа и механичното и електрическо
свързване към други блокове (например контактори), като за целта производителите предлагат и допълнителни приспособления.

Моторни пускатели
Те представляват съчетание на
контактор и защита от претоварване, към които евентуално се прибавят някои допълнителни елементи, например защита от късо съединение и изключване на електродвигателя при отпадане на фаза. Вече
разгледаната схема на фиг. 2 реално показва основната структура на
стартер за трифазни електродвигатели.
И тук има ръчни пускатели
(Manual Motor Starter) за напрежение
до около 600 V и мощности до около
80 kW. Много по-разпространени са
тези с магнитен контактор, които
просто се наричат стартери. Найпростият тип са стартерите за
непосредствено свързване (Direct On
Line Starter, DOL Starter), които непосредствено подават на електродвигателя цялото мрежово напрежение
с всички известни последици от
това (например до около 4 пъти поголям стартов ток от номиналния).
В пускателите „звезда-триъгълник“ (Star-Delta Starter, Wye-Delta
Starter) при включването електродвигателят се свързва в „звезда“, при
което напрежението и токът на
всяка от намотките му е √3 пъти
по-малък в сравнение със свързването „триъгълник“ и следователно 3
пъти по-малка мощност и въртящ
момент. Едва след достигане на достатъчно високи обороти (след определен интервал от време), електродвигателят се превключва в схема „триъгълник“. По подобен начин
работят пускателите с автотрансформатор (Autotransformator Starter),
в които електродвигателят се
включва най-напред към част от намотката (например 2/3), т. е. към
понижено напрежение.
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—ÔÂÍÚ‡ÎÌË
‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
Видове спектрални анализатори и използвани методи
за анализ

—

ÔÂÍÚ‡ÎÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ò‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ì‡ÏË‡˘Ë ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚË Ë ‡Û‰ËÓÒË„Ì‡ÎË. — Úˇı
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
„ÓÎˇÏ ·ÓÈ ‡ÁÎË˜ÌË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ,
ÍÓÂÚÓ „Ë ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ·ÂÁˆÂÌÂÌ ËÌ-
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ÒÚÛÏÂÌÚ ‚ ÌÂÏ‡ÎÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ˆËÙÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰ÌÂÒ ÒÔÂÍÚÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡Ú ‚ Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡ÈÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌËÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ë ˜ÂÒÚÓÚÌË ‡ÁÎËÍË, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÏÓ‰ÛÎ‡-
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ˆËË, ÌÂÎËÌÂÈÌË ËÁÍË‚ˇ‚‡ÌËˇ, ¯ÛÏ.
— Úˇı ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡,
Í‡Í ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË,
ËÏ‡ ÎË Ô‡‡ÁËÚÌË ˜ÂÒÚÓÚÌË
Ò˙ÒÚ‡‚ÍË, ÍÓÎÍÓ ÔÓ-ÒËÎÌË Ò‡ ÚÂ ÓÚ
¯ÛÏ‡, ÍÓÎÍÓ ËÁ‡ÁÂÌ Â Ù‡ÁÓ‚ËˇÚ
¯ÛÏ Ë Ú. Ì.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË
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‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏË Í‡ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡, ÍÓÂÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‚ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË. ¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ Â ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡ÁËÚÌËÚÂ ˜ÂÒÚÓÚÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ËÁ‚˙Ì ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ Í‡Ì‡Î. ¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡,
˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ ËÁÍË‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÏÓ‰ÛÎË‡˘Ó ÌÓÒÂ˘‡Ú‡.
—ÔÂÍÚ‡ÎÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ ËÎË
ÛÏË¯ÎÂÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ‡ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ ‚ Ò˙ÒÂ‰ÌË Í‡Ì‡ÎË Ë ‚
ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.

Методи за спектрален
анализ
—ÔÂÍÚ‡ÎÌËˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ÈÓ·˘Ó ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Í‡ÚÓ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎËÚÂ ‚ ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ Ó·Î‡ÒÚ. ¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡È¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ‰‚‡
ÏÂÚÓ‰‡ Á‡ ÒÔÂÍÚ‡ÎÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
ÒË„Ì‡ÎË - Ô‡‡ÎÂÎÂÌ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÌ. œÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌË ÒË„Ì‡ÎË, ÍÓËÚÓ ÒÎ‡·Ó ÒÂ ÔÓÏÂÌˇÚ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡, ‡ Ô‡‡ÎÂÎÌËˇÚ - Á‡ Â‰ËÌË˜ÌË Ë ÔÂËÓ‰Ë˜ÌË ÒË„Ì‡ÎË. » ‚ ‰‚‡Ú‡ ÒÎÛ˜‡ˇ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÎÂÌÚÓ‚Ó-ÔÓÔÛÒÍ‡˘Ë
ÙËÎÚË, Í‡ÚÓ ÔË Ô‡‡ÎÂÎÌËˇÚ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡·Ó ÓÚ ÙËÎÚË, Ì‡ÒÚÓÂÌË Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ˜ÂÒÚÓÚË. ¬
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
Ì‡ ÒÔÂÍÚ˙‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈ‚‡ÂÏ ÙËÎÚ˙. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡
Ô‡‡ÎÂÎÌËˇ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÒÔÂÍÚ‡ÎÂÌ
‡Ì‡ÎËÁ ÔÂ‰ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌËˇ Â
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡, ÌÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Â Ë ÔÓ-ÒÎÓÊÂÌ.

Видове спектрални
анализатори
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ‡ÁÎË˜ÌË
Í‡ÚÂ„ÓËË ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÔË Â‰ÌÓ ËÎË ‰Û„Ó ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ŒÚ Úˇı Í‡ÚÓ ÔÓ-ÓÒÌÓ‚ÌË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÌËˇÚ ÒÔÂÍÚÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ, ‡Ì‡-
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ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë ·˙ÁÓ
‘ÛËÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ë Á‚ÛÍÓ‚ËÚÂ
ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË.
œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÌËˇ ÒÔÂÍÚÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ó·ıÓÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ˜ÂÁ ÎÂÌÚÓ‚ ÙËÎÚ˙.
Ó„‡ÚÓ ÙËÎÚ˙˙Ú ÔÂÏËÌÂ ÔÂÁ
˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌËˇ ÒË„Ì‡Î,
ÚÓ‚‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂˇ.
“ÓÁË ‚Ë‰ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Á‡ ÔÓ-Ú‡‰ËˆËÓÌÌËˇ ÚËÔ Ë Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ ‚Ë‰ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡.
œË ‚ÚÓËˇ ÚËÔ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË
‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÙÓÏ‡ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ‘ÛËÂ, ÔÓÁÌ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ·˙ÁÓ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
‘ÛËÂ (FFT). ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËˇÚ ÒË„Ì‡Î ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ˆËÙÓ‚, ÍÓÈÚÓ ˜ÂÁ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
‘ÛËÂ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ÓÚ ‚ÂÏÂ‚‡ ‚
˜ÂÒÚÓÚÌ‡ Ó·Î‡ÒÚ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È
ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ‚ ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ Ó·ı‚‡Ú, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËˇ Ó·ı‚‡Ú ÒÔˇÏÓ ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÌËˇ ÒÔÂÍÚÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ. “ÂÁË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ Ë ˜ÂÒÚÓ ·Ë‚‡Ú ÔÓ-ÚˇÒÌÓ
ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË.
«‚ÛÍÓ‚ËÚÂ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÒÂ ·‡ÁË‡Ú Ì‡ Ò˙˘ËÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔËÌˆËÔË, ÌÓ ÒÂ ÙÓÍÛÒË‡Ú
‚˙ıÛ Á‚ÛÍÓ‚ËÚÂ ˜ÂÒÚÓÚË, ÔÓ‡‰Ë
ÍÓÂÚÓ Ò‡ Ë Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ.

Суперхетеродинен
спектроанализатор
œË ÚÂÁË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ‚ıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡ ‚ ÒÏÂÒËÚÂÎ
Ò˙Ò ÒË„Ì‡Î‡ ÓÚ ÎÓÍ‡ÎÌËˇ ÓÒˆËÎ‡ÚÓ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡
ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÏÂÊ‰ËÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡. Õ‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÒÏÂÒËÚÂÎˇ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ˜ÂÒÚÓÚËÚÂ
Ì‡ ‚ıÓ‰ÌËˇ ÒË„Ì‡Î, Ì‡ ÎÓÍ‡ÎÌËˇ ÓÒˆËÎ‡ÚÓ, ÚÂıÌËÚÂ ‡ÁÎËÍ‡ Ë Ò·Ó.
—ÎÂ‰ ÚÓ‚‡, ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÏÂÊ‰ËÌÌÓ˜ÂÒÚÓÚÂÌ
ÙËÎÚ˙, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÒË„Ì‡Î, Í‡ÚÓ ÒÔÂÍÚÓ-

‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˙Ú ÒÂ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈ‚‡
ÔÓ ˜ÂÒÚÓÚ‡. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒË„Ì‡Î˙Ú
Â ÓÚÍËÚ ‚ Ó·ıÓ‰ÂÌËˇ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ ÓÚ ‰ÂÚÂÍÚÓ‡. »ÁıÓ‰ÌÓÚÓ ÏÛ ÌË‚Ó ÛÔ‡‚Îˇ‚‡
‡ÏÔÎËÚÛ‰‡Ú‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ ÔÓ ÓÒÚ‡
”. —ÎÂ‰Ë ÒÂ Á‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ ÔÓ ’ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ì‡ ÎÓÍ‡ÎÌËˇ ÓÒˆËÎ‡ÚÓ. Õ‡
‰ËÒÔÎÂˇ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
‡ÏÔÎËÚÛ‰‡Ú‡ Í˙Ï ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
‚ÒÂÍË ‚ıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î.
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡
ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÌËˇ ÒÔÂÍÚ‡ÎÂÌ
‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Ò‡ ‡ÚÂÌ˛‡ÚÓ
(attenuator), ‚ıÓ‰ÂÌ ÙËÎÚ˙, ÒÏÂÒËÚÂÎ, IF ÙËÎÚ˙, ÎÓÍ‡ÎÂÌ ÓÒˆËÎ‡ÚÓ, ‰ÂÚÂÍÚÓ, „ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡ ‡Á‚Ë‚Í‡Ú‡, ‰ËÒÔÎÂÈ.
œ˙‚ËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ, ‰Ó ÍÓÈÚÓ ‰ÓÒÚË„‡ ‚ıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î, Â ‡ÚÂÌ˛‡ÚÓ˙Ú. ÕÂ„Ó‚‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Â ‰‡
Â„ÛÎË‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡, ‚ÎËÁ‡˘ ‚ ÒÏÂÒËÚÂÎˇ ‰Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó
ÌË‚Ó. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÚÓÈ ÓÒË„Ûˇ‚‡
ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÒÏÂÒËÚÂÎˇ ÓÚ
ÏÌÓ„Ó ÒËÎÌË ÒË„Ì‡ÎË. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÏÂÒËÚÂÎˇ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
ÍÎ˛˜Ó‚ ÂÎÂÏÂÌÚ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡,
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Â ÚÓÈ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚË Ò ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÒË„Ì‡ÎË
ÔË ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍË ÌË‚‡ Ì‡ Ô‡‡ÁËÚÌË ÒË„Ì‡ÎË.
IF ÙËÎÚ˙˙Ú Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ¯ËÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ë‰ËÏ‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡, Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÈÍË ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
ÀÓÍ‡ÎÌËˇÚ ÓÒˆËÎ‡ÚÓ ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌËˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‰Ó
„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. ÕÂ„Ó‚ËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÏÌÓ„Ó
ÓÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÚÓÈ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ‚ ÏÌÓ„Ó ¯ËÓÍ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚË, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ
‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ˙Ú ‰‡ ÒÍ‡ÌË‡ ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ Ó·ı‚‡Ú. —˙˘Ó Ú‡Í‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â Ò ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
Ù‡ÁÓ‚Ëˇ ¯ÛÏ.
ƒÂÚÂÍÚÓ˙Ú ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ÒË„Ì‡Î‡ ÓÚ IF ÙËÎÚ˙‡ ‚ Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚
ÒË„Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‰‡‰ÂÌ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂˇ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÁıÓ‰-
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î Â ‚ ÎÓ„‡ËÚÏË˜ÂÌ ‚Ë‰.
¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÔÂÍÚ‡ÎÌËˇ
‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ‘ÛËÂ, ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÌËÚÂ ÒÔÂÍÚÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ËÏ‡Ú
ÌˇÍÓË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ¯ËÓÍ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÂ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ Ò‡
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡
ËÁÏÂ‚‡Ú Ù‡Á‡, ÚÂ ËÁÏÂ‚‡Ú Ò‡ÏÓ
‡ÏÔÎËÚÛ‰‡Ú‡ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎËÚÂ ‚ ‰‡‰ÂÌË ˜ÂÒÚÓÚË. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÌÂ Ò‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂıÓ‰ÌË ÔÓˆÂÒË.

Анализатори базирани
на FFT анализ
“ÓÁË ÚËÔ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ì‡ÏË‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÌÓ ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÌˇÍÓË Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡. ¡ÎÓÍÓ‚‡Ú‡
ËÏ ÒıÂÏ‡ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡
ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÌËˇ ÒÔÂÍÚÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡
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‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ˆËÙÓ‚Ó-‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ë ·˙ÁÓ ‘ÛËÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ FFT ‡Ì‡ÎËÁ, ÒÂ
Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ
·ÎÓÍ‡: ‡ÚÂÌ˛‡ÚÓ/ÛÒËÎ‚‡ÚÂÎ Á‡
Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ ‰Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÌË‚Ó Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó-ˆËÙÓ‚ÓÚÓ
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ, ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÌËÒÍÓ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ÙËÎÚ˙ AAF (‡nalogue low
pass anti-aliasing filter), ·ÎÓÍ Á‡
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó-ˆËÙÓ‚Ó ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ,
FFT ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ, ‰ËÒÔÎÂÈ.
‡ÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ FFT ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú
·˙ÁÓÚÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡
ÒË„Ì‡Î‡, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ÒË˜‡Ú ÌÂÔÓ‚Ú‡ˇ˘Ë ÒÂ ÔÓˆÂÒË Ë
Ù‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ë ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡.
—ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÌËˇ ÒÔÂÍÚ‡ÎÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ë FFT ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÏÓÊÂ Á‡ ÔÓ‰Ó·Ë
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡
ÚÂÒÚÓ‚ÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
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Технически
характеристики
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌËÚÂ
‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ò‡ ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÔÓ
˜ÂÒÚÓÚ‡, ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËÚÂ
‚ıÓ‰ÌË ÌË‚‡, ‚ıÓ‰ÂÌ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ, ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÔÓ ÌË‚Ó, ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ÎÂÌÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ‚ÂÏÂ Á‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌ‡ ‡·ÓÚ‡,
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ¯ÛÏ‡. —Â‰ ÙÛÌÍˆËËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÒÔÂÍÚ‡ÎÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË, Ò‡: ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ ÍÓË„Ë‡˘‡ Ú‡·ÎËˆ‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÔÓÁÓˆËÚÂ ËÎË Ò ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓÁÓˆË. —Â‰ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÔˆËË Ò‡
ÓÔˆËˇ Á‡ ÒÎÂ‰ˇ˘ „ÂÌÂ‡ÚÓ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÛÒËÎ‚‡ÌÂ, ‚‡ÚÏÂÚ˙, ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. «‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
‚˙Ì¯ÌÓ, ÓÚ ‚„‡‰ÂÌ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓ
ËÎË AC/DC/ ·‡ÚÂËˇ.
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»ÒÍ‡ıÏÂ »≈÷ ‰‡ ‰‡‚‡ Ó·ÎËÍ‡ Ì‡
ËÁÎÓÊ·ÂÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ —ÓÙËˇ
Ë „Ó ÔÓÒÚË„Ì‡ıÏÂ
Иван Иванов, Председател на Съвета на
директорите на Интер Експо Център,
и Ивайло Иванов, прокурист в Агенция
Булгарреклама, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми господа, през т. г.
Интер Експо Център (ИЕЦ) отбелязва 10 години от своето
основаване. Оправдаха ли се
очакванията ви за развитието
на Центъра и успяхте ли да
постигнете първоначално заложените цели?

Иван Иванов: Изложбеният
център отвори врати през пролетта на 2001 г., когато предстоеше
приемането на България в ЕС и страната ни се отваряше към света.
Това повлия позитивно на перспективите пред изложбената и конгресната дейност в столицата.
Създадохме си амбициозна и напрегната инвестиционна програма. През
2001 г. изградихме 2 изложбени павилиона от изложбения комплекс, до
2010 г. те трябваше да станат 4.
В действителност, обаче, това се
случи много по-рано - през 2006-та.
Потребностите на бизнеса ни мотивираха да работим изключително интензивно и още в началото на
2008 г. не само постигнахме, но и
надхвърлихме нашите планове - посрещахме български и чуждестранни компании вече в 6 изложбени зали.
По същото време работихме и за
изграждането на Конгресния
център. В момента комплексът има
7 конгресни зали, в които се провеждат над 300 делови събития годишно.
Ивайло Иванов: Архитектурното
решение за връзка между изложбените и конгресните пространства е
голямо предимство на центъра. Помащабни обществени и корпоративни събития с участието на 2000 и
повече души могат да се провеждат
комфортно във всеки един от изложбените павилиони. В София все още
няма друга такава база. Искахме ИЕЦ
да дава облика на изложбената дейност в столицата и мисля, че го
постигнахме.

58

Интер Експо Център е член на
Световната асоциация на изложбената индустрия (UFI) и на
Централноевропейския панаирен алианс (CEFA). Как оценявате членството си в тези престижни организации и какви
съвместни проекти реализирате напоследък?

Иван Иванов: Високите стандарти при организирането на събитията в ИЕЦ доказаха, че сме изградили
един от най-модерните изложбени
комплекси на Балканите и в Югоизточна Европа. Като признание за
това още през 2004 г., само 3 години след откриването на Центъра,
той беше приет за член на UFI, а през
2006 г. - за член на CEFA. Благодарение на резултатите, които постигнахме, бяхме избрани да поемем президентството на CEFA за 2010 г.
През същата година бяхме домакин
на Общото събрание на Алианса, на
което присъстваха 25 топ мениджъри на фирмите членове. Принадлежността ни към двете авторитетни организации гарантира качеството на нашата дейност и разширява
хоризонта за партньорство с много
от европейските панаири.
В кои области са най-успешните специализирани изложби и
конгресни мероприятия, които
организирате в последните години?

Иван Иванов: Имаме изложби в
повече от 30 тематични направления. Едни от най-мащабните ни и
популярни изложения са Булмедика/
Булдентал, Булконтрола и Бултерм,
които имат над 40-годишна история, както и Българска строителна
седмица, Интерфуд и Дринк, Техномебел, СИХРЕ, Print Imaging & Sign Expo
и др. Автомобилният салон, който
се провежда при нас, е единственото българско изложение, член на
Международната организация на ав-

томобилните производители (OICA).
Какви нови прояви предвиждате да включите в програмата
на Центъра?

Ивайло Иванов: Изложбената ни
програма за 2012 година започва с
нови заглавия и теми. Още през февруари ще проведем изложба с 6 бизнес тематики в ключови сектори на
индустрията. MACHTECH & METAL
EXPO, SAFETY & SECURITY и
TRANSPORT & LOGISTICS вече имат
история, а IFAM, INTRONIKA и PLAST
правят своя дебют у нас. Партньор
ни е словенската компания ICM, която има опит на европейско ниво. За
първи път на българска територия
организираме и утвърденото вече в
Европа международно изложение за
отопление, вентилация, климатизация, екологични технологии, басейни
АКВА-ТЕРМ. Наш партньор е REED
EXHIBITIONS – Австрия, която е един
от лидерите в тази област.
Какви са амбициите ви за бъдещето на Интер Експо Център?

Ивайло Иванов: Следим развитието и тенденциите, които са интересни за бизнеса и обществото.
Амбицията ни е да ги отразим адекватно в нашата сфера, като организираме изложения и събития, които
да отговарят на този интерес. Има
и едно обстоятелство, което ще
бъде важен фактор за нашето развитие в бъдеще. През пролетта на
2012 г. завършва изграждането на
19-а станция на Метро линия 1, която е буквално пред входа на ИЕЦ.
Инфраструктурата около нас ще се
промени съществено. Потокът от
хора и автомобили, влизащи в София,
ще стане много по-интензивен. Очакваме да се развие нов бизнес сегмент, например мащабни събития по
линия на конгресния туризъм, както
и събития за широката публика като
младежки фестивали, спортни кампании, тематични програми и др.
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’‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Във втори пореден брой списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, продължава с представянето на хранително-вкусовата промишленост(ХВП) у нас. В рубрика Във фокус на този брой, като
продължение на предишния, са представени някои от ключовите компании-производителки в сектора, чрез техните технологични иновации и бъдещи проекти. Следващата част на материала (вж. стр. 69)
е отредена на компаниите, предлагащи продукти и решения за сектора. В нея, повече от 20 фирми обобщават новостите в технологиите за ХВП и представят някои от най-актуалните си предложения.
Източник: Карлсберг България

Карлсберг инвестира 10 млн. лв. в производствени иновации
Карлсберг е датска компания, основана през 1847 г. в Копенхаген. Компанията продава бира в над 150 страни
по света. В нея работят близо 45 000
служители. Те са част от 75 отделни
локации в 25 държави.
През август 2002 г. датският концерн Карлсберг става мажоритарен
собственик на Шуменско пиво. Новите собственици поемат ръководството с истински амбициозна инвестиционна политика – стартира построяването на цех за бутилиране, оборудван с бутилираща линия Кронес с производителност 45 000 бутилки/час.
От ноември 2002 г. Карлсберг придобива и пивоварна Пиринско пиво, като
инвестира в нея над 30 млн. лева в
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модернизация на
производствените мощности
и за привеждане на производството
към стандартите на датската компания.
През септември 2004 г. двата завода се обединяват под името Карлсберг България. По данни на компанията, Карлсберг България заема втората позиция на българския бирен пазар
за 2010 г., въпреки трудните икономически условия и отрицателния ръст
на местния пазар на бира. „Компанията ни успя да постигне ръст от 4% и
постигна пазарен дял от 28%, което
представлява увеличение от 2% спрямо 2009 г.“, информират от Карлсберг
България. „Ние сме единствената би-
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рена компания в страната, която
продължи да расте през 2010 година,
а през първите два месеца на 2011 г.
вече е на лидерското 1 място на бирения пазар у нас“, допълват те.
„Основните етапи са два - пивопроизводство и бутилиране“, припомнят от компанията. „Суровините, от
които произвеждаме пивото, са малц
(покълнали при специални условия и
изсушени зърна ечемик), вода, хмел и
пивоварни дрожди. Те преминават
през процесите на варене, филтрация,
ферментация и отлежаване, за да се
получи готовото за бутилиране пиво“,
проследяват процеса на производство
от Карлсберг.
От производителя на пиво допълват, че в бутилирането се използват
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разнообразни опаковки като: стъклени бутилки, PET бутилки, кенове и кегове. „Високото качество на продукта е гаранция за успешното представяне на компанията на пазара. За него
се грижат служителите от отдел
Осигуряване на качеството.
Там се анализират и контролират
както показателите на входящите
суровини и материали, така и показателите на пивото на всеки етап от
производствения процес. Тези анализи
се правят съгласно методики по изискване на Карлсберг Груп. Енергомеханичен отдел включва професионален
екип от специалисти, който осигурява нормалното функциониране на производството. Те отговарят за подсигуряването на охлаждане, вода, пара,
въздух и въглероден диоксид в процеса
на производство. Отделът следи и за
техническата изправност на технологичното оборудване и отговаря за инсталирането на нови машини и съоръ-

жения“, очертават етапите в дейността си от Карлсберг.
В рамките на първото полугодие
от т. г. компанията е
инвестирала 10 млн. лв. в двете
си производствени
предприятия
В Благоевград е осигурено оборудване за разширение на PET линия, въведена е в експлоатация на нова КРОНЕС
комби машина, закупена е нова пакетираща машина Мейпак, както и нова
станция за чиста култура (пропагатор) Алфа лавал. Друг важен проект е
газифицирането на фабриката в югозападния град.
Иновациите в Шумен, по данни на
компанията, се състоят в реконструиране на инфраструктурата на завода и обновяване на логистичните звена (open store area), закупуването на
флаш пастьоризатор към PET линията,
както и на нова издувна машина.

Кока-Кола ХБК България е инвестирала над 500 млн. лева
от създаването си
Кока-Кола Хеленик Ботлинг Къмпани
България е най-големият производител
на безалкохолни напитки в страната,
който притежава изключителното
право да бутилира продуктите на The
Coca-Cola Company. Компанията е част
от Coca-Cola Hellenic Group - една от
най-големите бутилиращи компании
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на продуктите на The Coca-Cola
Company в света и най-голямата в
Европа. Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през
1992 г. По данни на компанията, инвестициите й в българската икономика
са над 500 млн. лева от създаването
й досега.

Източник: Кока-Кола ХБК България

Кока-Кола ХБК България разполага с
3 бутилиращи завода на територията на страната (Костинброд, Търговище и Банкя) и разпространява продуктите си чрез 9 дистрибуционни
центъра в цялата страна, а за компанията работят над 1300 души.
Продуктовото портфолио на компанията включва водещите световни
търговски марки Coca-Cola, Coca-Cola
Light, Fanta, Sprite и Schweppes; местните търговски марки като Lift и Банкя извор на живот, както и търговски
марки, лицензирани от други компании,
като Nestea и Illy.
За производството на напитките
се използва сироп или концентрат.
Продуктите се опаковат в стъклени,
пластмасови (PET) бутилки или в картонени опаковки.
„Клиентите и потребителите
очакват нашите продукти да бъдат
винаги с високо качество“, споделят
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от компанията. „Ние от своя страна
непрекъснато се стремим да отговорим и надминем техните очаквания.
Този ангажимент се подкрепя от международните стандарти за качество
ISO 9001 и ISO 22000, от нашата
собствена Политика за качество и
безопасност на храните и от глобалните стандарти на The Coca-Cola
Company“, допълват те.
Кока-Кола ХБК България разполага
със специално оборудване за осъществяване на
контрол върху
производствения процес
и качеството на продуктите, както
и програми за тестването на продуктите в ключовите етапи от производството им. Специално електронно
оборудване е инсталирано на всички
бутилиращи линии – то може да открие дори и най-малкото отклонение
в технологичния процес.
„Усилията на Кока-Кола ХБК България в сферата на околната среда са
съсредоточени в три основни области, върху които оказваме най-голямо
въздействие и следователно усилията
ни тук би трябвало да бъдат най-сериозни“, заявяват от компанията.
„Тези области са: управление на водните ресурси, енергия и климат и опаковки и рециклиране.
В нашите заводи полагаме усилия да

сведем до минимум количеството
вода, което използваме. Чрез въвеждането на технологии за пестене на
вода, като например
технология за суха смазка на
производствени линии
в заводите в Костинброд и Търговище, успяхме да подобрим ефективността, с която използваме водата. В момента сме в процес на въвеждане на
програми за ефективно използване на
водата във всички наши заводи.
Ние се стремим да заемем лидерска позиция, като адаптираме дейността си към изискванията и намаляваме емисиите CO2 . Работим за намаляване на въздействието върху околната среда от нашите отпадъци от
опаковки във всеки един етап от техния експлоатационен живот. Освен намаляването на отпадъците от опаковки на нашите напитки на пазара, увеличаваме обема на рециклиране и свеждаме до минимум количеството на отпадъците в заводите за бутилиране.
В България 70% от твърдите отпадъци, генерирани от нашите бутилиращи предприятия, са подложени на рециклиране. Останалите 30% са под
формата на шлам, който в много европейски държави може да се използва като естествен тор“, очертават
дейностите по опазване на околната
среда от Кока-Кола ХБК България.

Фабриката на Крафт Фуудс в Своге удвои
производството си в последните 2 години
Към момента Kraft Foods е втората по големина хранителна компания
в света, със 120 000 служители и
присъствие в 135 държави, като в 72
от тях има производство. Напоследък
компанията се развива в посока производството на т. нар. snacks, след закупуването на британската Cadbury.
Преди тази инвестиция, Kraft купува и
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бисквитите на Danone Group. На територията на България компанията
разполага с 2 завода – за производство на кафе в град Костинброд и
фабрика за производство на бисквити, шоколадови бонбони, шоколадови
таблети и вафли в град Своге.
Заводът в Своге е разположен на 82
дка, от които 25 дка са застроена

Източник: Крафт Фуудс

площ. Kraft Foods е негов собственик
от 1993 година.
„Компанията работи по различни
проекти и направления и непрекъснато инвестира в иновации“, споделя гн Феликс Шабанов, мениджър Business
Development в Крафт Фуудс България.
„Доставчиците на оборудване са в
много широка гама –
от местни фирми до
международни концерни
със 100-годишни традиции. Разполагаме с отдел, чиято задача се състои
именно в намирането и проучването
на нови и алтернативни доставчици
на съоръжения и услуги. Естествено,
процесът е съобразен със стандартите на Kraft Foods, но изборът и закупуването се случват тук. Например,
размерът на последната инвестиция,
която продължава и в момента е 43
млн. долара“, коментира той.
От компанията споделят, че автоматизацията на производството е
насока, в която непрекъснато се работи, като тенденцията е ръчните операции да се заместват с автоматизирани. Ръчното нареждане на бонбоните в кутии, в голяма степен вече
се реализира
с помощта на система от
роботи-манипулатори
(т. нар. делта роботи). Качественият
контрол във фабриката отговаря на
международните стандарти на компанията. Качествените параметри
(quality parameters), които се следят непрестанно, са идентични за всеки един
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завод на Kraft Foods по
света. Освен входящия
контрол на суровини и материали, в процеса на производство се прилагат
редица превантивни мерки (сита, магнити, металдетектори и т. н.) на няколко нива. Готовата продукция не се експедира,
преди да се освободи от
отдела по осигуряване на
качеството, на база на
резултатите от анализи
в микробиологична, физико-химична лаборатория,
органолептичните (дегустационни) анализи.
„В момента в завода Феликс Шабанов, мениджър
ни в Своге се планира из- Business Development в Крафт
пълнението на няколко го- Фуудс
леми проекта с цел повишаване енергийната ефективност на производството – поставянето на изолации и монтаж на енергоспестяващи системи с висок КПД“, разказва г-н Шабанов. „Всяка година значителна сума се отделя и за повишаване нивото на условия
на труд и безопасност. Фабриката инвестира т. г. и в
модернизация на пречиствателната си станция
и в превенция на разливи
Продукцията на Крафт Фуудс се произвежда на 1 линия
за производство на вафли, 2 линии за производство на шоколадови изделия с пълнежи и 3 линии за производство на
шоколадови таблети с различни ингредиенти. Освен тях
функционират и 2 линии за производство на шоколадови
маси и една за производство на пълнежни маси.
Благодарение на инвестиции в нови производствени
мощности, 3 формовъчни инсталации и линия за производство на шоколадова маса, капацитетът на фабриката се
удвои от 2009 година насам. Като новост е планиране
внедряването на нова система SAP, която трябва да влезе в действие до края на 2012 година и в двете производствени локации“, допълва директор Business Development.
От Крафт информират, че в завода в Костинброд наскоро е внедрена система chilled aroma technology, която чрез
изстудяване спомага за по-дългото запазване на аромата
на кафето с до 80% в сравнение с обикновените технологии за производство на кафе.

Нестле България въвежда енергийноефективни технологии в производството
Нестле е най-голямата компания в света в областта на
балансираното хранене и здравословния начин на живот,
както и най-големият производител на храни и напитки,
обслужващ потребители от цял свят, споделят от фирмата.
„ Нестле България има изключително разнообразно портфолио - кафе, кафе и какаови напитки, шоколадови и захарни изделия, бисквити, кулинарни продукти, храни за
кърмачета и детски храни, зърнени закуски, храни за домашни любимци, сладолед, продукти, предназначени за пазара за незабавна консумация“, допълват оттам.
Историята на Нестле в България започва през 1994 г.,
когато компанията закупува най-големия производител на
шоколадови и захарни изделия ШЗИ София. Общият брой на
служителите й възлиза на над 1800 души. Към момента
продуктите на Нестле в България се произвеждат в двете фабрики на компанията, които се намират в градовете София и Варна.
„ Изборът на оборудване за производството е различен
от закупуването на всеки друг материал“, споделят от
Нестле България и допълват: „Повечето от компаниите,
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пания ще ни предостави.“
„ През 2007 година, фабриката на
Нестле в София пусна в експлоатация

Източник: Нестле България

с които работим, са международно
признати, с които Нестле си партнира на глобално или европейско ниво. Доставчиците на оборудване за производството на шоколадови и захарни
изделия са сравнително малко, но
въпреки това, когато избираме, се
съобразяваме с множество фактори,
от които зависи крайното решение –
какви са частите и елементите на
машината, какво ще бъде нивото на
обслужване, което съответната ком-
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нова поточна линия
което бе най-големият инвестиционен проект в шоколадовото производство на компанията в България“, заявяват от Нестле. „За лансирането
на шоколадовия десерт KIT KAT ®
SENSES бяха направени мащабни нововъведения, като инвестицията бе
на стойност около 10 млн. евро. Бе
направено цялостно обновяване и
въвеждане на модерни съоръжения и
иновативни системи. Повечето от
помещенията и голяма част от производствените съоръжения бяха изцяло реконструирани. Монтирана бе
нова производствена линия, включваща няколко части: линия за вафли, линия за лешников пълнеж и линия, произвеждаща традиционните шоколадови
блокчета. Въведена бе и нова
система за формоване и
опаковане
като революционните нововъведения
включват и въвеждането на съоръжение за производство на шоколадова
маса – единствено по рода си в България“, информират за технологичните
проекти от производителя.
По техни думи, през 2007 и 2008 г.
Нестле инвестира над 6 млн. евро във
фабриката за сладолед във Варна. В

резултат на това, днес заводът отговаря на изискванията за производство на сладолед на Европейския съюз
и е сертифицирана по всички европейски стандарти.
Нестле България предприема съществени стъпки в намаляване консумацията на вода, като за периода 2007
- началото на 2009 г. компанията е
намалила количеството кубични метра вода, използвани за тон продукция,
със 7%. За същия период фабриката на
Нестле България е
намалила консумацията на
енергия
за тон продукция с 5%.
„ Използваме модерна методология,
с която разбираме в дълбочина работата. Този инструмент извежда на
преден план операциите, които имат
добавена стойност, и дейностите,
които могат да се подобрят. Това са
изходните точки за оптимизиране на
различните процеси във фабриката.
Що се отнася до енергийната ефективност, всичко започва с налична
достоверна база данни за анализ. Например, свързахме нашите основни
потребители в една система по управление на енергията. След анализ на
данните се решава какви по-нататъшни действия да бъдат предприети.
Например, беше инсталиран високоефективен паров бойлер“, заявяват в
заключение от Нестле България.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÕÓ‚ËÚÂ ÍÓ‰Ë‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Ì‡ Markem-Imaje Â¯ËÚÂÎÌ‡ Í‡˜Í‡ Í˙Ï ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ë ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë
ÕËÍÓ„‡ ‰ÓÒÂ„‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ ‚ ÚÓÁË
·‡Ì¯ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÌÂ ÒÂ Â ‡Ì„‡ÊË‡Î ‚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ò Ë‰ÂˇÚ‡ ‰‡
ÔË‰‡‰Â Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÒË ÓÒÂÁ‡ÂÏË
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ·Ëı‡ ÓˆÂÌËÎË. ƒ‚‡Ú‡ ÌÓ‚Ë ÏÓ‰ÂÎ‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÌÚÂË Ì‡ MI - ÚÂÏÓÚ‡ÌÒÙÂÌËˇÚ SD X40 Ë Ï‡ÒÚËÎÂÌÓÒÚÛÈÌËˇÚ 9232, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ —Ú‡·ËÎ
ËÌÊÂÌÂËÌ„, ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Ú ‚ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ Ë Ì‡Ô˙ÎÌÓ
ÔÓÁ‡˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌËˇ
ÔÓˆÂÒ Ì‡ Ï‡ÍË‡ÌÂ, ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ë
‡ÍÚË‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.
ÕÓ‚ËˇÚ ÚÂÏÓÚ‡ÌÒÙÂÂÌ ÔËÌÚÂ SD X40 ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ ‚˙‚ ‚‡Ë‡ÌÚ Ò
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ Ë ËÍÓÌÓÏË˜Ì‡ 32 ÏÏ ÔÂ˜‡Ú‡˘‡ „Î‡‚‡ (ÔË ÒÚ‡Ì‰‡Ú ÓÚ 53 ÏÏ), Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ¯ËËÌ‡ Ì‡
ÚÂÏÓÚ‡ÌÒÙÂÌ‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡ ÔÓ‰ 35 ÏÏ.
Õ‡ÎË˜Ì‡ Â Ë ·Ó„‡Ú‡ „‡Ï‡ ÓÚ ÎÂÌÚË Ò
‡ÁÎË˜Ì‡ ¯ËËÌ‡ - ÓÚ 20 ÏÏ ‰Ó 55 ÏÏ.
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—ÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌËˇÚ ÒÓÙÚÛÂ CoLOS Create 5.0 ÔÂ‰Î‡„‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡. ˙Ï
ËÁ·ÓÂÌÓÚÓ ‰ÓÚÛÍ, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÏ

Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ÎÂÌÚ‡Ú‡ ÓÚ 1 100 Ï, ‚Ó‰Â˘Ó
‰Ó ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÔÓ-ˇ‰Í‡ ÔÓ‰ÏˇÌ‡, ‡ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ - ‰Ó ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡Ú‡. ÕÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ, ÌÓ‚ËˇÚ SD X40 ÒÂ ÓÚÎË-

˜‡‚‡ Ë Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌËÚÂ ‡ÁÎË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÂÒÚÂÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓÚ‡ÌÒÙÂÌ‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡.
‘Î‡„Ï‡Ì˙Ú Ì‡ ÒÂËˇ 9000 Ë ÌÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Ï‡ÒÚËÎÂÌÓ-ÒÚÛÈÌ‡Ú‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ - MI 9232 - Â ÚÛÍ, Á‡ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎË ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
Ò‚ÓˇÚ‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì‡ Ï‡ÒÚËÎÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡, ÚÓÈ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ ÓÚÔÂ˜‡Ú‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó 90 ÏÎÌ. ÒËÏ‚ÓÎ‡
Ò ÎËÚ˙ Ï‡ÒÚËÎÓ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁÂ‰ËÚÂÎ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â Â‰ÛˆË‡Ì‡ ‰Ó ·ÂÁÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌËÚÂ 2,5 ÏÎ/
˜. MI 9232 ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓı‚‡ÎË Ë Ò Û‰˙ÎÊÂÌ ËÌÚÂ‚‡Î ÏÂÊ‰Û ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÌË ËÌÚÂ‚ÂÌˆËË Ì‡ 18
ÏÂÒÂˆ‡ ËÎË 10 000 ‡·ÓÚÌË ˜‡Ò‡. ¬ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ, Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Á‡˘ËÚ‡ IP55, ÔËÌÚÂ˙Ú ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡
Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı, ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó Â Â‰‚‡ 60VA.
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œÓ‰ÛÍÚË Ë Â¯ÂÌËˇ
Á‡ ’¬œ ÒÂÍÚÓ‡
Модулната технология на
АМК осигурява свобода
без граници
Когато за един час се залепват
етикети върху 7000 бутилки, отсичат се 1200 капачки или се пакетират 3000 хляба, означава, че е в действие авангардната задвижваща и
управляваща технология на АМК. Със
своята модулна и мащабируема
структура тя е изключително подходяща за всички аспекти на опаковащата и пакетираща промишленост.
Намаляването на времето за производство, увеличаващата се номенклатура на изделията, все по-малките разфасовки изискват пакетиращи
машини с голяма гъвкавост.
Те трябва да имат възможност
да се настройват бързо и гъвкаво
към различните продукти и формати. Към тях се предявяват също
изисквания за минимално време на
производство, максимална производителност, както и за прецизна синхронизация. Машинните престои
трябва да бъдат сведени до минимум. Тези екстремни изисквания на
опаковащата индустрия предполагат към модерна и гъвкава систем-
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на архитектура.
За реализиране на различните
машинни концепции АМК предлага
разнообразни решения на базата на
гъвкава модулна сервосистема. Тя
обхваща: серводвигатели AMKASYN
тип DT с мощност от 280 W до 100
kW със стойности на непрекъснат
момент на въртене 0,5 – 650 Nm и
висок коефициент на претоварване,
подходящи за задвижване както за
главни, така и за спомагателни оси;
компактни
сервозадвижвания
AMKASMART IDT, състоящи се от
високомоментен електродвигател,
сервоконтролер и позициониращ енкодер, предназначени за локални приложения (за задвижване на позициониращи механизми, спомагателни
оси и др.); сервоинвертори AMKASYN
KE/KW с изходна мощност до 120
kVA с въздушно и с течно охлаждане
по технологията Coldplate и с вградени схеми за връщане на енергия в
мрежата;
сервоконтролери
AMKASYN iX с изходна мощност от
2 до 5 kVA с интерфейс за различни
типове енкодери и протокол
EtherCAT за обмен в реално време,
разполагани в близост до електродвигателите, най-новата генерация
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сервоуправления АМКАМАC A4/A5,
базирани на мощен PLC контролер с
АТОМ процесор и Qt визуализация, с
вградени библиотеки програмни модули за управление на движението и
за заменяне на механични възли.
Производителят получава следните предимства: автономно задвижване на позициите, прецизна синхронизация на движенията, повишена
надеждност вследствие на намаления брой комутирани сигнали; замяна на механични възли с програмни
модули, опростено опроводяване,
намалено време за проектиране, подобрена енергийна ефективност,
намаляване на престоите, повишаване на производителността.

инж. Стефан Деевски,
управител на АМК
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Високото качество
на крайния продукт чрез безмаслените
компресори
Едно от класическите приложения на безмаслените компресори е
в ХВП. Те се използват навсякъде,
където има контакт между хранителния продукт и компресирания
въздух - при производство на опаковки за напитки и хранителни продукти, за технологични нужди като
транспорт, барбутиране, смесване
и др.

ство на крайния продукт, намаляване на консумираната енергия и производствените разходи, намаляване
на разходите за поддръжка и ремонт,
снижаване нивото на въглеродните
емисии и опазване на околната среда. Всичко това допринася за устойчивото развитие на всеки производител, избрал да работи с оборудване от Atlas Copco.

Данчо Данов,
търговски мениджър,
направление Компресори
в Атлас Копко

различен момент и от различен готвач с персонален номер от 1 до 19.
След приготвяне на продукт, готвачът намира съответния надпис на
таблото и с бутона до него набира
своя номер. Системата разпечатва
етикет с име на продукта, име на
готвача (на кирилица), начален и изчислен момент за край на срока на
реализация (час:минути, ден.месец.
година). Зелен индикатор свети до
надписа на продукта, докато не останат 2 часа до края на срока на годност. Жълт индикатор свети през
следващите 2 часа, а светещ червен указва, че срокът е изтекъл.

Електронната система
BS-Food Keeper улеснява
наблюдението
на продуктите

Източник: Атлас Копко

Сред най-новите технологични
решения в ХВП са системите ER за
оползотворяване на топлинната
енергия, която се отделя в процеса
на компресиране на въздуха. Тези системи са приложими не само в ХВП,
а навсякъде където има инсталиран
винтов компресор. Ефектът е оползотворяване на до 90% от вложената енергия, която иначе се отделя като топлина в околната среда.
От новите технологични решения
са и генераторите за азот, които
в комбинация с безмаслен компресор, осигуряват пасивна среда за
опаковане на хранителни продукти,
напитки и за всякакви технологични процеси.
Предимствата на решенията,
предлагани от Atlas Copco, са: осигуряване на постоянно високо каче-
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В отговор на поставените в Наредба 27 от 9.12.1996 г. хигиенни
изисквания към заведенията за обществено хранене, фирма Бисер Системс предлага на пазара Индикатор
и принтер за срок на годност на
хранителни продукти. Системата
BS-Food Keeper е предназначена за
употреба в кухните на ресторанти
и други заведения за обществено
хранене, магазини и борси за храни
или складове за малотрайни продукти. Представлява индикаторно табло за закрепване на стена, с цветни
индикатори за наблюдение от разстояние, бутон за всеки продукт,
датчик за температура, часовник и
външен принтер.
За всеки малотраен продукт (до
60 бр. – сосове, кремове, мариновани или размразени храни и други заготовки) с различен срок на годност
(до 99 часа) на таблото има пространство за надпис и светлинен
индикатор с цветовете на светофара. От всеки продукт могат да
се включат за отброяване срок на
годност до 2 порции, приготвени в

Източник: Бисер Системс

За програмиране на таблото се
попълва Excel файл с имената на
продуктите, сроковете на годност
и имена на готвачите. От файла се
получават готови за разпечатване
и залепване табелки с имена на продукти. Зареждане на данните в
таблото отнема една минута през
USB.
Системата спестява значително
време и усилия от страна на персонала, подобрява организацията на
работа, намалява документацията в
кухнята и гарантира качеството на
предлаганите продукти.
Food Keeper е проектирана по
поръчка на верига ресторанти „Хепи“
и е произведена в България.

инж. Бисер Банев,
управител на Бисер Системс
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Пневматични компоненти
Rexroth за автоматизация
и манипулиране с
хигиеничен дизайн
Специално проектирани за употреба в хранителната и опаковъчната
индустрия, пневматичните компоненти от Rexroth позволяват хигиенично манипулиране на хранителни
продукти и ефективно опаковане на
всички видове обработвани изделия.
Захващащи устройства, цилиндри или
вентилни острови: всички компоненти от тази гама са перфектно подбрани и могат да се комбинират в
съответствие със специалните изисквания за обработка на храни, както
и за първични и вторични нужди или
тези за крайната опаковка.
Пневматичните компоненти от
Rexroth с хигиеничен дизайн отговарят на най-високите стандарти за
хигиена, дори и при работа в мокрите участъци от производствената
система. Поради това хигиеничният
дизайн бе от първостепенна важност при разработката на вентилния остров CL03, който междувременно бе удостоен със сертификация
от Европейската група за хигиенен
инженеринг и дизайн (EHEDG). Характеристиките на вентилния остров,
проектиран в съответствие с клас
на защита IP69K, позволяват директен монтаж в производствени
съоръжения, правейки излишен отделния шкаф за управление.
Устойчивият на корозия цилиндър
ICS-D1 ISO, произведен от устойчива на киселини стомана, се препоръчва специално за приложения, свързани с преработка на храни. Всички
видове флуиди, включително и агресивните киселини, лесно могат да се
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Източник: Бюро за развитие техника

отмият от тези цилиндри с хигиеничен дизайн. Цилиндърът се предлага и във термоустойчива версия с
включени специални уплътнения.
За приложения, свързани с промиване, правилният избор са водещите
цилиндри от серията GPC Clean. Техният корпус е произведен от анодизиран алуминий, който издържа дори
на най-агресивните технологии за
почистване. Челната планка и винтовете са произведени от неръждаема
стомана. По гладката повърхност
липсват улеи и отвори, което улеснява почистването.
С безконтактната система за
транспортиране (NCT) предлагана от
Rexroth, работеща на принципа на Бернули, леко и внимателно могат да се
повдигат и транспортират порьозни и въздухопроницаеми обекти, както и меки материали или изключително крехки продукти. Като допълнение
към алуминиевата версия с общи функции за преместване, NCT вече се
предлага и в пластмасово изпълнение
от Polyether Ether Ketone (PEEK). Свойствата на материалите, одобрени
от Американската администрация за
контрол върху храните и лекарствата (FDA) и ЕС, т. е. устойчивост на
химикали, конвенционалните разтворители, киселини, соли и масла, из-

пълняват изискванията на хранителната промишленост. Те гарантират
безопасната употреба на тези компоненти, дори при пряк контакт с
хранителния продукт. Ниският коефициент на триене и високата устойчивост на износване гарантират
дългосрочен експлоатационен ресурс
и хигиенично манипулиране. За оптимално свързване на пневматичните
компоненти, дори в най-агресивните
среди, Rexroth предлага и устойчиви
на киселини части за принадлежности, включително фитинги.

инж. Цветан Цветков,
инженер продажби
в Бюро за развитие техника

Помпите Stratos Pico са с
консумация на енергия 3W
Ние предлагаме на нашите клиенти
от ХВП цялата гама високоефективни помпи Stratos, които отговарят на
изискванията на Европейската директива за Екодизайн и горещо препоръчваме най-малката от тях Stratos Pico с
консумация от 3 W. На практика това
е консумация на половината от определения за енергиен клас А допустим
разход на електроенергия.
Предимствата са очевидни – значителна икономия на електроенергия,
достигаща до 80% спрямо стандартни помпи, изпълняване на условията на
Европейската директива за Екодизайн и не на последно място, внедрявайки високоефективни помпи в едно
производство, собствениците дават
своя принос за опазването на околната среда. От практическа гледна
точка, помпите са лесни за монтаж
и свързване, имат автоматично обезвъздушаване и голям дисплей за бърза
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Източник: Вило България

настройка, или казано накратко, могат да работят добре, без да отклоняват трудов ресурс от основната
дейност на предприятието.

инж. Мартин Петров, мениджър
Индустрия, Вило България

ГЕМАМЕКС предлага
решения за предизвикателствата в ХВП
Фирма ГЕМАМЕКС предлага вече
20 години на българския пазар на
производителите и ползвателите
на машини от хранително-вкусовата
промишленост комплексни доставки
на апаратура и резервни части. Представяните от нас фирми са традиционно известни в този бранш като
производители на надеждна и високо функционална техника. Това са
OMRON, YASKAWA, PATLITE, TELE
HAASE и ESTUN.
Кои са предизвикателствата, които трябва да преодолява тази техника?
Околната среда е едно от тях.
Високите температури и относителна влажност са двата фактора,
които я определят като сурово изпитание за безаварийна работа. В
много случаи към това се добавят
технологични операции по измиване
и стерилизиране на машините, при
което апаратурата се атакува както от пръскаща вода, така и от ки-
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селинни или алкални препарати. В
някои технологии се среща висока
запрашеност на средата.
Прецизно управление с повторяемост на термични процеси е друго
предизвикателство. Тук се касае за
поддържане на температури с точност десети от градуса, както и
следване на температурни профили
продължително време. Към характеристиките на комутиращата апаратура се добавя също безконтактно
включване на нагревателни елементи. Световен лидер тук е OMRON с
няколкото си семейства температурни контролери и PLC за управление на температури и 2D-температурни полета Celcius.
Следващо важно предизвикателство е постигане на високи скорости
и кратки цикли на постъпателни и ротационни движения. Тук можем да изброим пакетиращите, етикиращите,
бутилиращи, стифиращи, опаковащи и
др. машини. Изпълняват се сложни движения, синхронизиране на оси, високодинамични цикли на ускорение, забавяне и спиране и др. Друга синхронизационна задача е включване на машините
в производствени линии.
ГЕМАМЕКС е доставчик на сервозадвижвания и честотни регулатори с висока надеждност и висока
функционалност от YASKAWA и
OMRON, а за задачи от лимитиран
ценови характер серва от ESTUN.
Не на последно място са предизвикателствата по опаковане на продукцията. Тук се решават на високи
скорости задачи по следене на маркери, обработка на изображения, контрол на качеството, броене на детайли, селекция по годност и др. Към
този клас задачи бих отнесъл фотосензориката и вижън системите на
OMRON. Цяла палитра от фотодатчици служат безотказно с години, а
FQ вижън камерата е едно истинско
бижу в областта на цветната обра-

Източник: ГЕМАМЕКС

ботка на изображенията.
Същинското управление на машините е също предизвикателство към
програмируемите контролери и компютрите. Тук отново OMRON впечатлява с многообразието, многофункционалността и бързината на PLCтата си, като предлага няколко базови платформи включително моушън
контролера TRAJEXIA. Промишлените
мрежови възможности се покриват
от мрежите MEHATROLINK, PROFIBUS, DEVICENET, Ethernet и Ethercad.
Непрекъсваемото производство
изисква непрекъснат мониторинг и
безопасност на машините. За покриване на това предизвикателство
ГЕМАМЕКС представя една многообразна гама от продукти на TELE
HAASE, а за безопасността продукти на OMRON. За светлинна сигнализация на машините предлагаме
продуктите на PATLITE.
Роботиката е ново предизвикателство на бранша. За роботизиране на
процесите в хранително-вкусовата
промишленост предлагаме SCARA
роботи на OMRON и Декартови роботи на YAMAHA INDUSTRIAL ROBOTS.
Може коректно да твърдим, че
сме комплексен доставчик на апаратура за машините на горния отрасъл
и което е по-важно, че се радваме на
едно добро сътрудничество с фирмите от бранша.

ноември 2011

инж. Георги Генчев,
президент на ГЕМАМЕКС
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Необходимо е
изграждането
на система за енергиен
мениджмънт

При хигиенните помпи на
Lutz Pumpen водещи са
ниските разходи и
високата ефективност

Предимства на хлорния диоксид са:
високоефективен и дълготраен дезинфектант; най-ефикасният срещу
бактерията Легионела; унищожава
съществуващия и предотвратява образуването на нов биофилм (хранителната среда за микроорганизмите) в тръбите; дезинфекциращият
ефект слабо се влияе от рН стойността на водите; образуването на
вторични продукти (АОХ / ТМН) със
силна миризма и неприятен вкус, които дразнят лигавицата, е пренебрежимо малко.

Подобряването на енергийната
ефективност е актуална необходимост, водеща до повишаване на конкурентоспособността. Тя вече се
свързва с конкретни нормативни
изисквания към промишлените предприятия като индивидуални цели за
енергийни спестявания. Наред с използването на енергийно ефективни решения, при модернизацията на
технологичното оборудване са нужни и регулярни дейности по управление на енергопотреблението в
съответствие с изискванията на
Закона за енергийна ефективност.
Решение за това е създаването и
развитието на система за енергиен мениджмънт съобразно изискванията на стандарта БДС EN 16001
и ISO 50001.
За целта следва да се създава и
развива база данни, съдържаща информация за произведената продукция по производствени подразделения и консумираната енергия по производствени и непроизводствени
подразделения.
Наличието на достатъчно качествени данни позволява за анализ
на енергийната ефективност да се
използва зависимост от вида
y=a*x+b, отчитаща постоянната
съставка (b) на потреблението (y)
при променящ се обем на производството (x).
За постигането на това е необходимо изграждането на система за
мониторинг, работеща в реално
време, която да осигурява контрол,
обработка и архивиране на информацията със съответната оперативност.
Реализирането на такава система ще позволи периодично да се оценяват по производствени и непроизводствени подразделения, отклоненията на направената консумация
за произведената през деня продукция, спрямо теоретичната консумация, изчислена чрез дадената по-горе
зависимост. Сравняването на действителното и теоретичното потребление ще открие неочаквани
отклонения и скрити разхищения. С
подходящи организационно-финансови мерки, преките ръководители на
производствените звена ще се заинтересоват да реализират икономии.

Хранително-вкусовата, фармацевтичната и
козметична промишленост имат процеси, които трябва да гарантират хигиенност, запазване на продукта и сигурност. Затова не е случайно, че машините и
съоръженията, които се
влагат в тези производства са подложени на
строг контрол. При хигиенните помпи се очакват освен ниски разходи
по поддръжка и висока
ефективност, също и
лесна за почистване конструкция, отговаряща
на хигиенните изисквания. В такива случаи говорим за условия, съгласно 3 А-санитарен стандарт, FDA , респективно EHEDG. Всички влизащи в
контакт с работната среда части са
от устойчивата на съпротивление
неръждаема стомана 1.4571/1.4404,
както и отговарящи на 3А/FDA изискванията за изкуствени материали
PTFE и еластомери EPDM.
Евротех представлява Lutz Pumpen
за България. В зависимост от конкретната нужда са предвидени челни
уплътнения в отворено изпълнение,
или затворени изпълнения, със съответно подбрани в зависимост от продукта пружини. Водещ при цялостното развитие на помпата е хигиенният аспект. В частите, намиращи се
в досег с флуида, са използвани ръчно
отделяеми, безрезбови връзки. Благодарение на бедната на „мъртви зони“
конструкция практически са изключени възможни проблеми с бактерии или
др. При основно почистване и дезинфекция ръчно или с помощни средства,
като водна струя или почистващи машини, помпата може да бъде разглобена много бързо. Всички допиращи
флуида части са лесно достъпни и обозрими. Посредством бързо отварящи
се триклампови връзки съгласно DIN
32676 и тръбни връзки по DIN 11851
се гарантира липсата на замърсявания и на нагнетателния щуцен.
Фирма Lutz Pumpen предлага и
допълнителни решения за т. нар.
перифериен обхват на помпата:
разходомери, маркучи и др.

инж. Радко Ацинов, инженер
продажби, Грундфос България

инж. Благомир Желязков,
управител на Дикс БГ

Карамфилка Бакалова,
управител на Евротех

Източник: Грундфос България

Grundfos предлага на предприятията от бранша хранително-вкусова
и питейна промишленост нова технология за дезинфекция с хлорен диоксид (ClO2), който се генерира на
място и се дозира прецизно от системите Oxiperm. Според немския
опит по GMP и HACCP, методът е
изключително подходящ за ХВП.
В зависимост от потребителските нужди, Grundfos предлага системи с капацитет от 10 г./ч. до 10 кг./
ч., като изходните продукти за получаване на хлорния диоксид са разредени или концентрирани разтвори
на солна киселина (HCl) и натриев
хлорид (NaClO2 ). Генерирането на
място гарантира винаги наличие на
пресен дезинфектант.
Някои от областите на приложение са: вода за варене на бира; системи за измиване на бутилки; стерилно измиване преди пълнене/опаковане на плодове и зеленчуци; CIP системи – окончателно измиване; дезинфекциране повърхностите на конвейери; при пастьоризиране – отстраняване на микробактериите.
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Източник: Евротех

Дезинфекцията с хлорен
диоксид е с широко
приложение в ХВП
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SMC предлага както стандартни, така
и индивидуални решения за ХВП
Машините за производство на храни трябва да отговарят на най-високи стандарти. В SMC сме наясно с това
и предлагаме продукти, отговарящи на изискванията на
този бързоразвиващ се бранш. Хигиената е един от
най-важните фактори в хранително-вкусовата и пакетиращата промишленост.
Екип от специализирани инженери
на SMC разработва продукти, които отговарят на
строгите хигиенни изисквания в
Източник:
Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България
хранителната и
пакетиращата индустрия като: гладки, незадържащи материал повърхности; устойчивост на агресивните почистващи агенти;
устойчивост на корозия; антибактериално покритие;
контактуващите с продукта изделия са от сертифицирани материали.
Тези изисквания се покриват от многобройни продукти - специални групи за подготовка за въздух, фитиниги
от неръждаема стомана и други изделия, но са изключително важни за цилиндри изцяло от неръждаема стомана и с хигиеничен дизайн.

SMC предлага както стандартизирани, така и индивидуални решения и продукти в зависимост от нуждите
на нашите клиенти.

Пламен Тюркеджиев, управител на Ес Ем Си
Индъстриал Аутомейшън България

Предлагаме разнообразни решения за
хранителната промишленост
Фирма Ехнатон предлага разнообразни решения, приложими в ХВП, на водещите световни производители
Mitsubishi Electric и Cognex.
Като лидер в областта на индустриалната автоматизация, решенията за ХВП на Mitsubishi Electric са приложими за технологичните процеси във всяка една област:
от постъпването на суровите материали, съхраняването и придвижването им, където технологиите на
Mitsubishi, заложени в честотните управления, водят до
енергийна ефективност, плавно безударно транспортиране на компонентите, прецизен контрол на скоростта, необходим при транспорт, позициониране и дозиране - през надеждно, високотехнологично и икономически
ефективно управление на процесите при производство,
пакетиране, управление на складови стопанства - до информационно обезпечаване на целия процес.

Източник: Ехнатон

Mitsubishi Electric предлага висококачествени, надеждни, лесни за ползване иновационни решения в PLC и честотните управления, сервозадвижвания и Motion контрол. Контролерът FX е най-продаваният в световен мащаб компактен контролер за последните 30 години. iQ е
единствената мулти-ЦПУ PLC платформа, в която освен
гамата централни процесори, стандартни и специализирани за управление на роботи, сервозадвижвания до 96
оси/модул, C ++ контролер, процес контролер и други,
Mitsubishi предлага и MES модул, осигуряващ директна
връзка между ниво производство и ERP системите.
Интересни за ХВП са и роботите на Mitsubishi Electric.
Преди месеци беше представен на пазара единственият
в света SCARA робот за монтаж на таван. С ненадминати показатели за скорост и повторяемост, тези роботи
са адресирани към ХВП за Pick & Place приложения, сортиране, запълване/комплектоване на опаковки и др.
Независимо дали става дума за управление на отделна машина, технологична линия или цялостен производствен процес, от PLC базирана платформа за управление на партидите до „food safe“ роботи, от енергиен
мениджмънт до директно отчитане в ERP системи като
SAP, Oracle или DB2 Mitsubishi Electric има решенията и
гъвкавостта, което го прави предпочитан партньор в
индустриалната автоматизация.
Сред основните предизвикателства в сектора са
повишените изисквания към качеството и оттук - и необходимостта от трасиране и проследяване. Тук 100%

78

ноември 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2011

79

‚˙‚ ÙÓÍÛÒ
отговор дават продуктите и решенията на световния лидер в областта на машинно зрение в индустрията Cognex.
Целият производствен процес в
едно ХВ предприятие може, а в някои
случаи и е наложително да бъде инспектиран със средствата на машинно зрение за качество, наличност,
съответствие. Cognex предлага решения за всеки тип инспекция и критерии за оценка. От нискостойностните решения, каквито предоставят
сензорите за визуална инспекция фамилия Checker, като контрол на наличие, ориентация, цялост на форма,
ниво, етикет, маркировка, опаковка,
позиция до системите за визуална инспекция InSight с интегрирани наймощните в момента алгоритми за локализиране на обекти, анализ и оценка на качество, цвят, геометрични
размери, позиции. Основна категория
задачи, която решава машинното зрение, са водене и направляване на роботи. В комбинация с роботите на
Mitsubishi, ние сме в състояние да
дадем лесно реализуемо решение на
една много типична за ХВП задача.
Друга категория продукти на
Cognex са четците на индустриални
кодове. С показатели за достоверност и възможност за четене на
всички типове и стандарти индустриални 1D, 2D и буквено-цифрови кодове, независимо от повърхността,
на която са маркирани и качеството им, тяхното верифициране и широките им комуникационни възможности прави Cognex неотменен
партньор за Track and Trace приложения. Гамата включва четци за фиксиран монтаж и преносими, с фиксирана оптика или течна леща и автоматичен фокус, със серийна и Ethernet
комуникация. Cognex предлага единствения в момента на пазара ръчен
четец на ID кодове с индустриален
Ethernet. До края на т. г. ще бъде пред-
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ставен и неговия WiFi вариант.
Продуктите на Cognex поддържат
всички индустриални и IT протоколи,
което ги прави лесни за интегриране
към всяка платформа. Стандартно изпълнение е IP 67, като има варианти
и IP69 специално разработени за ХВП.

Илиана Айвазова, ръководител
направление Cognex & Mitsubishi
Electric, Ехнатон
Източник: ИБРМ

Подпомагаме клиентите
с висококачествена
тензометрия
ИБРМ е инженерингова фирма,
специализирана в областта на тензометрията - тензометрични датчици за измерване на натиск, опън,
налягане, тензорезистори и електроника за измерване на тегло при всички приложения. Основана е през 1997
г. на базата на дългогодишния опит
на водеща немска фирма, наложила
стандартите в бранша.
Оптимизацията на производството, намаляването на производствените разходи, повишаването на качеството на крайните продукти
според стандартите са важни приоритети за ХВП. Приносът на ИБРМ
е при постигането на необходимата
точност за него. Ние подпомагаме
клиентите си с висококачествена
тензометрия, с ноу-хау, с калибровка, ако се наложи и с монтаж. Поддържаме складова наличност от найизползваните ни продукти, скъсяваме времето за доставка, за да не
спира производственият процес.
Доставени от нас датчици и електроники са монтирани в многобройни силози, сборници, дозиращи и опаковъчни машини, във всякакъв вид
везни (и автомобилни) в производствените мощности на български
фирми–производителки на хлебни и
захарни изделия, на месни и млечни
продукти, на алкохолни и безалкохолни напитки, на тютюневи изделия.

Тензометричните датчици, които
предлагаме са в 7 групи с общо над
50 модела: едноточкови, тип греда,
за измерване на окачени товари и др.
Изработени са от неръждаема стомана, легирана стомана или алуминий.
Имат защита от IР65 до IР68 и
IР69К. 38 модела са сертифицирани
за точност от Германската Държавна Метрология (РТВ) или Холандския
Държавен Институт по Метрология
(NMI) по OIML R60 клас С3, С4 или С5.
В зависимост от модела, номиналното тегло и класа на точност разделителната им способност варира от
5000 до 20 000 деления. Предлагаме
и датчици за приложение в експлозивна среда с ЕЕх защита.
Тегловната електроника е представена от трансмитери, цифрови
индикатори с дисплей и платки, сертифицирани по OIML R76. RS232,
RS485, аналогов изходен сигнал 4...20
mА, 0 до 10 V, захранване 12 V са
само някои от характеристиките
им. Различните модели имат до 32
релейни изхода, опции за дозиране на
до 99 рецепти от над 200 продукта, висока разделителна способност
и редица други функции. За целите на
управлението и контрола в автоматизацията предлагаме напр. свързване на 30 уреда R320 в мрежа посредством Ethernet. Уредите са съвместими с контролери на други производители.
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Божидара Мушнер,
управител, ИБРМ
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Датчиците от серията
OG-wetline са
разработени специално
за ХВП
При производството на хранителни стоки все по-често се използват
оптични датчици в мокри процеси.
Датчиците на ifm electronic от серията OG-wetline са разработени специално за употреба в хранителновкусовата промишленост, по-точно
при производството на сирене, в
пивоварни или за месната промишленост. При това постоянно се прилага дългогодишното ноу-хау за използване на ifm.

Източник:
ифм електроник

Корпусът от облагородена стомана, една пластмасова леща и подобен на хранителен продукт уплътнителен материал квалифицират
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OG-wetline като подходящ за мокри
процеси в хранително-вкусовата
промишленост, в които се работи
с агресивни почистващи препарати. При датчиците с потискане на
фона потребителят може да избере варианти с фиксирани обхвати
на датчика от 100 мм, 200 мм или
300 мм.

Любен Паскалев, инженер
продажби в ифм електроник

Линии за формоване,
пълнене, затваряне от
SCHULER GROUP
Въпреки че са неоспорими и известни предимствата на металните
опаковки както за по-дългото запазване качествата на хранителните
продукти, така и с възможността да
бъдат рециклирани, за известно време те отстъпиха на други видове,
чието основно предимство е по-малкото тегло и възможността за производство на много големи серии. За
опаковките на утрешния ден се работи в две направления – разработване на нови рециклируеми материали и повишаване производителността на машините за метални опаковки и намаляване на дебелината на
използвания материал.
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Процесът на формоване на алуминий е твърде сложен, особено когато от много тънък материал с дебелина от 70-120 мm трябва да се
произведат сигурни и стабилни опаковки.
За пресоване на алуминий и бяло
тенеке фирма Beutler Nova от
SCHULER GROUP предлага технологични линии на база два модела преси PAL400 и PAZ630 с усилие съответно 40 и 63 т. Линиите са разработени специално за изискванията
на технологичната верига "формоване, пълнене, затваряне". Броят на
ходовете се настройва от 40 до
150 за минута. Честотнорегулираното задвижване дава много големи
възможности за гъвкаво производство, а пневматично балансираният
щосел осигурява оптимално синхронния ход. Бързото пренастройване е
възможно благодарение на големия
диапазон и лесното регулиране на
хода. Решаващо предимство за производството е електронният гърбичен механизъм Dataplus 200, с който могат директно от производителя да се управляват функциите на
инструмента.
Beutler Nova има над 20 години
опит при изтеглянето на алуминий
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Източник: ЛД

и бяла ламарина, както и високо квалифицирани и компетентни специалисти. Линиите на Beutler предлагат
перфектни условия за внедряване на
комплексна техника. Изключителна
стабилност на пресата и много
точното водене на щосела са гаранцията за дългия живот на оборудването.
В резултат на съвместната работа с Leuthold и Berhalter е организиран единственият световен SWISS
COMPETENCE AND TRAINING-CENTER
с цел да се съдейства максимално на
клиентите за усвояването на Knowhow и спецификата на производството. Центърът разполага с работещи
линии, на които могат да се провеждат проби по задание на клиентите
и да се обучава бъдещият обслужващ
персонал.

Здравка Дабижева,
управител на ЛД

Предлагаме нови за
България технологични
решения за ХВП
През текущата година ЛогиСофт
има три уникални за България технологични решения с възможност за
широко приложение в ХВП. Първото
е лазерна система за динамично измерване на напречно сечение на продукт, реализирана по запитване на
фирма Сторм С с двойка лазерни
сензори LPS на фирма Leuze (номинирани в ТОП 10 на SPS / DRIVES
Automation Award 2011) и контролер
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SPEED 7 на фирма VIPA. Със заложената иновативна техника и софтуер на ЛогиСофт е постигната функционалност, характерна за системи
от много по-висок ценови клас. С
тази система допринасяме клиентът да влезе в групата на малкото европейски и световни фирми,
предлагащи цялостни решения за
автоматично рязане на продукти на
предварително определен точен грамаж.

Източник: ЛогиСофт

Втората система е за управление
и визуализация на транспортно-разпределителна система за месо във
фабрика на "Мясной ряд", гр. Томск,
Русия. Тя включва 13 стационарни
лазерни баркод скенера на фирма
Leuze, с profibus комуникация; контролер Speed 7 и децентрализирана периферия SLIO на фирма VIPA; компютър със софтуер за визуализация
WinCC Flexible на фирма Siemens. Клиентът получава автоматична разпределителна система от висок клас
на конкурентна цена.
И не на последно място са системите за тотално управление на фабрики за производство на шоколад.
През т. г. ЛогиСофт реализира мащабни проекти във фабрики в България и Турция на Крафт Фуудс, както
и в завода на Нестле, София. Проектите са базирани на техника за автоматизация на фирмите Siemens и
VIPA и софтуерни модули на ЛогиСофт. Горди сме, че успяхме да над-

хвърлим националните граници и се
превърнахме и в регионален доставчик на инженеринг и сервиз за Крафт
Фуудс.

Крум Павлов,
управител на ЛогиСофт

МАВА ИНДУСТРИАЛ
предоставя иновативни
решения за опаковане в
ХВП
През последните 13 години МАВА
ИНДУСТРИАЛ предоставя нови концепции в опаковъчните машини и
консумативи, технологии и компоненти от водещи световни производители. Тенденция в опаковането е
удобството и лесната манипулация,
опаковката трябва да бъде лека и
здрава. Приоритет е осигуряването
на защита на продукта от околната среда и от повреждане, да отговаря на най-строги екологични изисквания, както и да предостави на потребителя необходимата информация.

Източник:
МАВА ИНДУСТРИАЛ

В отговор на това, МАВА ИНДУСТРИАЛ предлага линейни машини за
пакетиране на хранителни продукти
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в пластмасови, картонени или алуминиеви тарелки и кутии, чрез термослепване на фолиа със или без вакуум-газ устройство в различни версии
– от полуавтоматични до напълно
автоматизирани.
Част от продуктовата гама на
МАВА ИНДИСТРИАЛ са и вертикалните автоматични линии от
неръждаема стомана за дълбоко замразени и охладени продукти, които
предпазват храните от замърсяване, инфекция с микроорганизми, изсушаване, проникване на влага, налягане и удари, като едновременно с
това предпазват продукта от миризми и вкусове от външната среда.
Вертикалните пакетиращи линии
се проектират индивидуално, в съответствие със специфичните изисквания на всеки клиент, с цел осигуряване на възможност за използването
им в широка гама от продукти, гарантирайки най-високо ниво на надеждност, гъвкавост и производителност – от подаване на продукта
до дозирането и от поддържащите
рамки до опаковането. Предлагат се
различни модели вертикални, сервоуправляеми машини с капацитет от
70 до 180 пакета/мин. и с ширина
на опаковъчното фолио от 520 мм
до 680 мм.
Освен това, компанията доставя
и машини и опаковки за пакетиране
на свежи плодове и зеленчуци.
Съществен дял от портфолиото
на фирмата заемат и фолиата за
опаковане, необходими за безпроблемната работа на опаковъчните
машини, които включват: LLDPE
стреч фолиа (високоразтегливи, престреч), термосвиваеми фолиа (PVC и
полиолефинови), микроперфорирани
PP фолиа и др.

Калоян Георгиев, генерален
директор на МАВА
ИНДУСТРИАЛ
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Внедряваме в ХВП
кабелни скари от
неръждаема стомана
ОБО Беттерманн разполага с богата гама продукти за различен тип
приложения със специфични изисквания. В такава група са изделията от
неръждаема стомана, подходящи за
приложение в хранително-вкусовата
промишленост. Изискванията в
този сектор са завишени най-вече
по отношение на хигиенните норми
и обвързаната с това дълготрайИзточник: ОБО Беттерманн България

ване като: профилна шина, подходяща за изработка на конструкции,
BBS носачи за фиксиране на кабели
към шината, набивни анкери, AZ канали за монтаж на осветителни
тела са само малка част от широката гама изделия, влизащи в тази
група. Независимо през каква среда
и при какви условия преминава енергозахранващото трасе или трасето за пренос на данни, ОБО има решение за всяка ситуация и предлага
пълен набор от аксесоари и крепежни елементи за изграждането на
кабелното трасе.

ОБО Беттерманн България

Таблата Ритал HD
предпазват
производството от
замърсяване

ност на изделията, липсата на
възможност за поява на окиси, които могат да повлияят на средата
или да променят функционалността
си според условията на средата,
както и надеждността и лесното
обслужване. Стандартът VA и V2A
за качество на неръждаемия метал,
от който се изработват изделията
на ОБО, предполага най-високо качество, висока устойчивост, съхраняване на функционалността и външен
вид, отговарящ на най-претенциозните естетически изисквания в индустриалния дизайн. Основни продукти на ОБО, които ХВП внедрява,
са кабелните скари от неръждаема
стомана тип RKSM с вградени безвинтови надлъжни съединители за
бърз монтаж. Те се окомплектоват
със съответните капаци и конзоли
от неръждаема стомана. От неръждаема стомана ОБО предлага
решения за всяко техническо изиск-
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Серията табла на Ритал HD (хигиенен дизайн) e най-новото технологично решение в ХВП. Терминът обхваща цялостни промени по дизайна
на индустриалното табло с цел да
се избегнат евентуални неблагоприятни условия, които биха представлявали потенциален риск за поддържане на чистотата. Ритал HD
таблата са предназначени да премахнат някои от тези опасности, оказващи негативно отражение върху
производството в ХВП. Таблата са
със заоблени краища в сравнение с
тези от индустриалната серия, с цел
предотвратяване задържането на
органични остатъци и по-лесно измиване. Притежават висока степен за
защита IP66 и защитават оборудването от обливане със силни водни
струи. Отделно, покривът има 30
градуса наклон и не позволява отлагането на отпадъци или поставянето на предмети, които може да корозират във времето. С помощта на
неръждаеми нивелиращи крачета (от
120 до 175 мм) и планки за отстояние (от 50 до 300 мм), между табло-
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то и стената се избягва наличието
на недостъпни за почистване места.
Таблата са серийно със силиконово антибактериално уплътнение,
вместо обичайното полиуретаново
такова. Силиконовото уплътнение
издържа на по-високи температури
и предпазва от появата на бактерии.
Всички допълнителни елементи
като ключалка, щуцери, планки за
монтаж на стена и основи, притежават заоблен дизайн, като таблата и не позволяват отлагането на
твърди частици.

Източник: Сигма България

дукти от производството на храни.
Универсалните портативни и
стационарни винтови помпи се отличават с несложна конструкция и
висока функционалност. Това позволява бързо сглобяване и разглобяване
на помпите с цел хигиенизиране.
Центробежни помпи SIGMA се
прилагат в млекопреработването за
транспортиране на мляко и млечни
продукти с температура до 100 °С.
Прилагат се успешно и за плодови
сокове, сиропи, кремове, газирана
вода и други продукти, които изискват строга хигиена на експлоатацията.

този начин се гарантира качество
за целия процес и безопасен продукт.
Заводите за производство на захар са много сложни системи, които
обикновено не разполагат с цялостно решение за автоматизация. Използваните в тях системи за автоматизация трябва да са универсални, така че да реализират различни
видове управление. В същото време
трябва да могат да се удовлетворяват изискванията при бъдещо разширение на системата. NAHMAT PCS 7
отговаря на всички тези условия. От
автоматизацията на няколко групи
процесни съдове до автоматизация
на целия завод, NAHMAT PCS 7 осигурява производителност за всички
компоненти от системата. По-малки разпределени системи като
NAHMAT Pan Control или управляващи
модули за центрофуги, везни, филтри и други машини, лесно се интегрират в главната система.

Славомира Славова,
управител на Сигма България

SIMATIC PCS 7
осигурява непрекъснат
контрол на
производството
Източник: Ритал

Те притежават Сертификат DIN
EN ISO 14 159 и документ 13 на
EHEDG (Европейски Хигиенен Инженеринг & Дизайн), хигиенно проектиране на оборудване в табла с директна обработка, която беше разработена в сътрудничество с 3-А и NSF
International. Таблата на Ритал серия
HD удовлетворяват максимално
тези дефиниции в съответствие с
DIN EN 1672-2:2005 и се нареждат в
одобрени табла за инсталация в хранително – вкусовия сектор. Носители са на BG-PRUFZERT отличие от
Германската здравна асоциация като
свидетелство, че е здравословен
продукт с безопасна употреба.

Иван Гигов, технически
консултант, Ритал

Помпите SIGMA са
широкоприложими в ХВП
Производителите на продукти за
всеки вкус и потребност ползват
помпите SIGMA, които им осигуряват непрекъсваем производствен
процес.
Помпите са справят както с
гъсти смеси, кристализирани или
абразивни работни течности, така
и с добре течащи и филтруеми про-
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Siemens Food and Beverage Industry
Suite представлява широк диапазон
от продукти, системи и услуги за
ХВП.
Системата за процесен контрол
BRAUMAT е проектирана специално
за пивоварната индустрия и осигурява реализацията на целия процес на
производството. Безпроблемното
свързване към MES и ERP позволява
напълно интегрирана автоматизация на цялата пивоварна от производството и управлението на информацията до бутилирането.
BRAUMAT предлага уникален набор
от компоненти, включително системен хардуер и интелигентни мрежови структури; софтуер за програмиране и оптимизирани операторски
интерфейси; специални софтуерни
модули за управление на процесите,
на разделяне на партиди и потоците на суровините.
Системата за процесен контрол
SIMATIC PCS 7 със специализираната
библиотека DTF (Dairy Functional
Toolset) осигурява непрекъснато следене и координиране на всяка стъпка
от процеса на обработка на млякото, като в същото време се следят
всички показатели на качеството в
съответствие със системата Unilab
Laboratory Information Management. По

Източник: Сименс

С помощта на SIMATIC PCS 7 при
производството на хранителни мазнини и масла се контролират скъпите и важни компоненти като сепаратори и центробежни помпи. Операторът може веднага да определи
дали центробежната помпа е с отпаднало захранване или се нуждае от
ремонт, както и да се идентифицират рано и да бъдат избегнати рисковите работни условия. Със SIMATIC
PCS 7 може също да се определи консумацията на енергия в завода.

Виктор Митрев, мениджър
продажби Индустриална
автоматизация в Сименс

Индустриалните
принтери осигуряват
контрол на
експлоатационните
разходи
През т. г. компания Стабил инженеринг предложи на своите настоящи и потенциални клиенти няколко
нови индустриални маркиращи прин-
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маркиране и кодиране на продукцията, характеризиращи се с оптимизиран работен процес, висока производителност и несравнима
надеждност.

инж. Станислав Стоянов,
ръководител Направление MICS
(Markem-Imaje Coding Systems),
Стабил инженеринг

Източник: Стабил инженеринг

тера с приложение в областта на
ХВП. Това са термотрансферният
Markem-Imaje SD X40, мастиленоструйният Markem-Imaje 9020 и P&A системата за вторична опаковка –
Markem-Imaje 2200.
Новите индустриални принтери
се отличават с няколко реални и осезаеми за клиентите преимущества.
Те предоставят възможност за понижаване и дългосрочен контрол на
експлоатационните разходи, а индустриалният им дизайн съчетава последните технологични постижения
и грижа към околната среда. Те са
интуитивни, авангардни решения за
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Автоматичните
дизелови агрегати
минимизират
загубите
в производството
Специално за сектора индустрия,
в т. ч. и ХВП, е разработена серия
автоматични дизелови агрегати за
аварийно електрозахранване, отличаващи се много високо ниво на надеждност и комфорт при ежедневна
употреба, като е обърнато специално внимание на нивата на шум и
замърсяване в околната среда, с които се отличават продуктите на
SDMO. Все повече клиенти оценяват
тези качества и техниката, с която ще разполагат в последствие за
дълъг период от време, тъй като по
този начин генерират по-ниски разходи в процеса на производство.
Френската фирма SDMO е най-голе-
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Източник: Телелинк

мият европейски производител на
електроагрегати, предназначени за
резервно и основно ел. захранване.
Компанията разполага с производствени мощности във Франция, където и се произвежда цялата гама продукти. Разполага със собствен тестов изпитателен център. Телелинк
е основен партньор на SDMO за региона на България и Балканите, като
предлага пълната гама продукти,
както и всички услуги, свързани с доставка, монтаж, инсталация, сервиз
и поддръжка.
Основното им предимство е минимизиране на загубите, свързани с
некачествено електрозахранване
или липсата на такова.

Николай Саулев,
специалист Резервно
електрозахранване
в Телелинк
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Системите
за дозиране
са приложими в различни
сфери на ХВП
Фирма Унистър предлага на
българския пазар решенията на компанията K-Tron с приложение в хранително-вкусовата промишленост.
Системите за дозиране с марката
K-Tron са подходящи за внедряване в
различни сфери на хранително-вкусовата промишленост. Те се отличават със своята висока точност при
добавяне на микро съставки към дадена партида или в непрекъснат процес. Системите за дозиране са подходящи за използване при добавянето както на сухи, така и на течни
съставки като аромати, например.
Типичните материали, които подлежат на този процес са зърнени храни и закуски, храни за домашни любимци, сладкарски и шоколадови изделия, кафе, брашно, пробиотици,
микроелементи, витаминни добавки,
течни подправки и други.
Системите за обемно дозиране и
системите с тегловен дозатор действат според зададените пропорции, осигурявайки непрекъснатост на
производствения процес. Още на
етап проектиране на системите е
възможна оптимизацията на процеси като пресоване, смесване и смилане.

крайното потребление в различните
процеси, прибавянето на течни подправки и др.

Александър Йорданов,
управител на Унистър

Стандартният
цилиндър тип DSBF
е с повишена корозионна
устойчивост
Фесто предлага нов стандартен цилиндър тип DSBF от серията Clean Design, подходящ за приложения в хранително-вкусовата
промишленост. Продуктът е сертифициран по ISO 15552 с повишена корозионна устойчивост. Отличава се с това, че е лесен за почистване и е устойчив на използваните в промишлеността почистващи препарати. Цилиндърът
има дълъг живот благодарение на
уплътненията си, които могат да
работят на сухо.

Стефан Иванов,
управител на Фесто

Сред основните приложения на
системите са: непрекъснато добавяне на големи, средни и микросъставки към дадена партида, висока точност в процесите на екструдиране,
смесване, смилане и др., смесването
на множество съставки и контрол
на зададените дозировки в процесите на опаковане, добавянето на
съставки като пробиотици и микроелементи, измерване и изчисление на
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Александър Александров,
управител на
Флекстроник Инженеринг

Синус помпите MasoSine
предоставят плавен и
безпулсационен поток
Фирма Хенлих представя синус
помпите MasoSine, предназначени за
транспортиране на гъсти, вискозни
и чувствителни към разкъсване флуиди – кремове, плодови и зеленчукови пюрета и концентрати, сокове,
тесто, мармалади, конфитюри, шоколад, кайма, дреболии и други. Те
предоставят плавен и безпулсационен поток, имат отлична самозасмукваща способност, не се влияят
от вискозитета на флуида, подходящи за CIP или ръчно почистване, изработени изцяло от неръждаема
стомана и технически полимери, с
всички сертификати за ХВП.

Източник: Фесто

Предлага се и във варианти със
самонастройващи се демпфери.
Възможен е монтаж на сензори хигиенно изпълнение. Важно предимство на цилиндъра тип DSBF е, че
се предлага с разнообразни варианти на аксесоари за монтаж. DSBF
разполага и с FDA-сертифицирани
смазка и уплътнения.

Източник: Унистър

осигурява и пълен контрол на процеса на топлинна обработка и архивиране на данните от него съгласно
изискванията на HACCP.

Флекстроник предлага
решения за
температурен контрол
в реално време
Фирма Флекстроник Инженеринг
предлага на своите клиенти многофункционална архивираща температурна система, подходяща за приложение в ХВП. Тя извършва контрол
на топлинна обработка на продукти
– пещи за бисквити, хляб и т. н. Благодарение на нея, е възможно в реално време проследяването и архивирането на до 36 топлинни канала,
както и тяхното регулиране посредством PID регулатор. Системата

Източник: Хенлих

Простата конструкция позволява
бързо и лесно обслужване, разглобяване, подмяна на части и сглобяване
в рамките на няколко минути, без
необходимост от демонтаж на помпата от работното й място. Работните елементи са взаимозаменяеми за един и същ типоразмер
помпа, което намалява разходите и
необходимостта от резервни части за всяка отделна помпа. Възможността за транспортиране на големи частици, без да бъдат увредени, позволява изпомпване на продукти, с които други помпи не се справят.

инж. Емил Панчев, инженер
продажби в отдел Помпи и
дюзи на Хенлих
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“‡ÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ST3000 series 900 Ì‡ Honeywell ‚Â˜Â
Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ Ó·ı‚‡Ú
“‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÏÓ‰ÂÎ ST3000
series 900 ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÚÓ˜ÌÓ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓ ÏÂÂÌÂ ÔË ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ˆÂÌ‡. ŒÚ ÌÓ‚‡Ú‡ 2011 ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ
Ó·ı‚‡Ú, ÔÓÒÚË„‡ÈÍË Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ò‚Ë‚‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ Ó·ı‚‡Ú‡ ÓÚ 100:1, ÔÓÍË‚‡ÈÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.

‚ÓÎˇ‚‡ÈÍË ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ÂÏÓÌÚËÚÂ.
ï STR Â¯ÂÌËÂÚÓ Ò ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË ÏÂÏ·‡ÌË ÔÂ‰Î‡„‡ „‡‡ÌÚË‡ÌË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
ï —˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ ST 3000 ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ, ÒÚ‡·ËÎÌÓ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
ï —˙Ò Ò‚ÓÂÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ dual-seal ËÁÔ˙Î-

“‡ÌÒÏËÚÂË Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÏÓ‰ÂÎ ST3000 ÒÂËˇ 900 ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Â¯ÂÌËˇ Ò
‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË ÏÂÏ·‡ÌË, „‡‡ÌÚË‡˘Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡.
ï ƒË‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ST 3000 ÏËÌËÏËÁË‡ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËÚÂ ÔÂÒÚÓË, ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ë ÔÂ‰Î‡„‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÒÏËÚÂ‡ ÔÓÁ-

ÌÂÌËÂ ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ ÔÓ‚Â‰‡, ‰˙ÎÊ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‡Ù‡„Ï‡Ú‡.

Автор: инж. Ивайло Иванов

ХАНИУЕЛ ЕООД, 1528 София
бул."Христофор Колумб" № 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 1
тел. (+359) 2/ 40 20 900, факс: (+359) 2/ 40 20 991
e-mail: ivaylo.ivanov@honeywell.com
www51.honeywell.com/bulgaria
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«Ì‡ÂÏ ÎË Í‡Í ‰‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÏÂ Â‡ÎÌËÚÂ
ÔÓÎÁË ÓÚ ÔÓÂÍÚËÚÂ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ¬≈»?
≈‰‚‡ ÎË ‚Â˜Â Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÔÓ‰ Ò˙ÏÌÂÌËÂ Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÏÂÍËÚÂ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ
¬≈» ·Ëı‡ ÌË ÔÓÏÓ„Ì‡ÎË ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÏ Ú‡ÈÌË Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË
ËÍÓÌÓÏËË ‚ Ì‡¯ËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË.
—ÔÓÒÓ·ÌË ÎË ÒÏÂ Ó·‡˜Â ÚÓ˜ÌÓ
‰‡ ÓÒÚÓÈÌÓÒÚËÏ Ó˜‡Í‚‡ÌËÚÂ
ÔÂ˜‡Î·Ë? «Ì‡ÂÏ ÎË Í‡Í ‰‡ ‰ÓÍ‡ÊÂÏ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ, Á‡ ‰‡ ÓÒË„ÛËÏ ÔÓ-‰Ó·Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÔÓÂÍÚË?
»ÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ë Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ
ÔÓÂÍÚË Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ¬≈» ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÔÓˆÂÒ, ÔË ÍÓÈÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Â‡ÎÌËÚÂ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ‚ ‰‡‰ÂÌ Ó·ÂÍÚ ˜ÂÁ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë ÏÂÍË. “Ó˜ÌÓ ÚÓÁË
ÔÓˆÂÒ Â Ë ÍÎ˛˜˙Ú, ÍÓÈÚÓ ˘Â
ÓÚ‚ÓË ‚‡ÚËÚÂ Á‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌÓÚÓ ÌÂ‰Ó‚ÂËÂ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ ËÌÒÚËÚÛˆËË Í˙Ï ÚÓÁË Ó‰ ÔÓÂÍÚË:
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÔËÁÌ‡ÚË ÏÂÚÓ‰ËÍË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓÚÓÍÓÎË Â ËÁÔËÚ‡ÌÓ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÛÎÂÒÌÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
Ú‡Í‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚
ÂÒÛÒ, ÔË ÚÓ‚‡ ÔË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰Ó·Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
»ÏÂÌÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ë ÛÏÂÌËˇÚ‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌËˇ Â
ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡
œ≈–Ã¿Õ≈Õ“, ÙËÌ‡ÌÒË‡Ì ÔÓ
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Ú‡ÚËÚÂ (Ãœ»œ–) Ë ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ (Ãœ‘≈≈), ÍÓËÚÓ ·ˇı‡
ÔÂ‚Â‰ÂÌË Ì‡ ÂÁËˆËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓË ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡.

ÔÓ„‡Ï‡ "»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ ≈‚ÓÔ‡". œÓÂÍÚ˙Ú ÒÂ
ÓÔË‡ Ì‡ 12-„Ó‰Ë¯ÌËˇ ÓÔËÚ Ì‡
Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ (Efficiency
Valuation Organization) ‚ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË Í‡ÈÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ‚ ÒÚ‡ÌË ÓÚ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ.
œˇÍÓ ‡Ì„‡ÊË‡ÌË ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Ò‡ Ë Ò‡ÏËÚÂ
ÂÍÒÔÂÚË Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡,
ÍÓËÚÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ò‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÎË ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÔÓÚÓÍÓÎË.
œË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ ·ˇı‡ Ó·Û˜ÂÌË ÙËÌ‡ÌÒËÒÚË,
‡Á‡·ÓÚ˜ËˆË Ì‡ ÔÓÂÍÚË,
ÂÌÂ„ËÈÌË ÏÂÌË‰Ê˙Ë Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÒÚ‡ÌËÚÂ
Ô‡ÚÌ¸ÓË ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ - ¡˙Î„‡Ëˇ, œÓÎ¯‡, –ÛÏ˙ÌËˇ, ’˙‚‡ÚËˇ Ë ◊Â¯Í‡Ú‡ ÂÔÛ·ÎËÍ‡.
Œ·Û˜ÂÌËÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‰‚‡ ÔÓÚÓÍÓÎ‡, ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡
Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÂÁÛÎ-

œÓ‚Â˜Â ÓÚ 130 ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÂÍÒÔÂÚË Ë 53 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË ÓÚ
¡˙Î„‡Ëˇ ÔÓ‚Ë¯Ëı‡ Ò‚ÓˇÚ‡ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ Ì‡ ÛÚ‚˙‰ÂÌËˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÓÔËÚ ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÚÂ ÍÛÒÓ‚Â
‚ —ÓÙËˇ, ¡Û„‡Ò Ë √‡·Ó‚Ó.
œÓ‰Ó·Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÔÓÚÓÍÓÎË, Í‡ÍÚÓ Ë
Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ Ë ÔÓÎÁËÚÂ ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡ ÛÂ· Ò‡ÈÚÓ‚ÂÚÂ:
www.eneffect.bg
www.evo-world.org

Координатор на проекта ПЕРМАНЕНТ за България:
ЕНЕФЕКТ-КОНСУЛТ ЕООД
1164 София, бул. "Христо Смирненски" № 1, ет. 3
тел.: (02) 963 17 14; факс: (02) 963 25 74
e-mail: eneffect@eneffect.bg
Лице за контакти:
инж. Петър Камбуров, ръководител на проекта
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—ËÎÌÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡
‚Ó‰Â˘Ëˇ ÙÓÛÏ Á‡ fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡
≈‚ÓÔ‡ Á‡ ÁÂÎÂÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË
Õ‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÁÂÎÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÙÓÛÏ Á‡ fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡.
“ÓÈ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ô‡‡ÎÂÎÌË ËÁˇ‚Ë: ÓÌ„ÂÒ Ë ËÁÎÓÊ·‡
Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, SEE
Solar - ËÁÎÓÊ·‡ Á‡ ÒÓÎ‡ÌË PV & ÚÂÏ‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ë "Save
the Planet" - ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Ë ËÁÎÓÊ·‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ÂˆËÍÎË‡ÌÂ Ë ÂÍÓÎÓ„Ëˇ. —˙·ËÚËÂÚÓ Â Â‰ÌÓ ÓÚ
Ì‡È-Ï‡˘‡·ÌËÚÂ Á‡ Â„ËÓÌ‡ Ë ÒÔÓÂ‰ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ ÓÚ
¬Ë‡ ≈ÍÒÔÓ ÚÓ ˘Â Ò˙‰ÂÈÒÚ‚‡ Á‡ ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚ Ú‡ÁË ˜‡ÒÚ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡.
Œ·ÎËÍ˙Ú Ì‡ ËÁÎÓÊËÚÂÎËÚÂ Â ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ - Ì‡‰ 300
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÓÚ ¿‚ÒÚËˇ, ¡˙Î„‡Ëˇ, √ÂÏ‡ÌËˇ, ƒ‡ÌËˇ, »ÒÔ‡ÌËˇ, ËÚ‡È, œÓÎ¯‡, –ÛÏ˙ÌËˇ Ë —¿Ÿ. Global Wind Power Â
Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÎË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ˇÚ˙Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔËÍÎ˛˜Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ˜ÂÚ‚˙ÚËˇ ÔÓÂ‰ ‚ˇÚ˙ÂÌ ÔÓÂÍÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË. —ÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Global Wind Power
ËÏ‡ ‡Ï·ËˆËË ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë ‰‡
‡Á¯ËË Ô‡Á‡ÌËÚÂ ÒË ÔÓÁËˆËË ‚ –ÛÏ˙ÌËˇ Ë “ÛˆËˇ. Fronius
˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÒÂËˇÚ‡ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ "Fronius CL",
ÍÓÈÚÓ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. Hewalex Â Ô˙‚ËˇÚ ÔÓÎÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë ÍÓÎÂÍÚÓË Ë ˘Â ‰Â·˛ÚË‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡. œÂ˜ÂÎË‚¯Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ - Ì‡ÍÎÓÌÂÌ‡Ú‡ Ù‡Ò‡‰‡ Schuco
FSE 3800 - ÓÚ Alukoenigstahl ˘Â ·˙‰Â ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÌÓ ÔÓ ‚Â-
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ÏÂ Ì‡ ËÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ. —Â‰ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ Ò‡ Ë „ÓÎÂÏËÚÂ ËÏÂÌ‡ Í‡ÚÓ ¿ÎÒËÒÚÂÏÒ, ≈TEM, Vestas, ¬≈» —ÚÓÈ, ÕÂ‚ÂÌ-«»√
—ÓÎ‡, ÃÓÚÚÓ »ÌÊÂÌÂËÌ„, Canadian Solar, —ÓÎ‡ ≈ÌÚÂÔ‡ÈÁ, —Í‡È —ÓÎ‡, ‘ËÎÍ‡· Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.
¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ¿‚ÒÚËÈÒÍËˇ Ô‡‚ËÎËÓÌ EREMA, IFE
Aufbereitungstechnik Ë Polytechnik ˘Â ÔÓÍ‡Ê‡Ú ÂˆËÍÎË‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, ÒÂÔ‡‡ÚÓË, Ï‡¯ËÌË Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ·ËÓÏ‡Ò‡.
¬ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‡ÎÂÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Ë ÍÓÌ„ÂÒ
‰ÂÎÂ„‡ÚËÚÂ ˘Â ÒÂ Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ Ò ‰Ó·ËÚÂ Ô‡ÍÚËÍË. ¬˙‚ ÙÓÍÛÒ ˘Â ·˙‰‡Ú ÚÂÏËÚÂ: ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚË, ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ·ËÓÏ‡Ò‡, ‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ, ÂˆËÍÎË‡ÌÂ Ë ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
¡ËÁÌÂÒ ÙÓÏ‡Ú˙Ú Ì‡ ËÁˇ‚‡Ú‡, ÒËÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡
ÔÓÏÓˆËˇ Ë ÓÚÎË˜Ì‡Ú‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ˘Â Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌË ‰ÂÎÓ‚Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë ÔÂ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰Ó·ËÚÂ Ë‰ÂË ‚ Â‡ÎÌË ÔÓÂÍÚË.

За повече информация: www.viaexpo.com
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роизводството на топла
вода или пара, необходими за протичането на индустриални процеси за
отопление или други цели, обикновено се свързва с използването на различни конструкции котли. Разнообразието от приложения обяснява и
многообразието от предлагани видове и мощности, както и необходимостта от повишаване на ефективността на котелните инсталации. Пътищата за това са свързани
предимно с ограничаване на загубите на топлина в процеса на работа
на котела. Обикновено загубите на
топлина са в резултат на изхвърлянето на горещите отпадни газове,
загуби на латентна топлина, загуби от излъчване, непълно горене и
т. н. От тях основен източник на
енергийни загуби се явяват изхвърляните в атмосферата горещи димни
газове. Според специалисти, загубите на енергия от изхвърлянето на
горещите отпадни газове в атмосферата може да се равнява на около
18-20%. Ето защо, един от пътищата за повишаване ефективността
на промишлени и енергийни котли се
свързва именно с оползотворяването на нископотенциалната топли-
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на от изходящите димни газове,
чрез използването на икономайзери.
Така ефективността на котела
може да нараства с около 1% при
всяко намаляване на температурата на газовете с около 5 °С.

Икономайзерите
Използваните в котелните инсталации икономайзери представляват топлообменници, предназначени основно за оползотворяване на
топлината на отпадните газове,
която в противен случаи би била изхвърлена в атмосферата, и използването й за загряване на вода, до
температура възможно най-близка
до точката на кипене на водата.
Добре е да се има предвид обаче, че
загряването на водата е до температура близка, но не по-висока от
тази на кипене. Използването на
икономайзери в котлите, подпомага процеса на загряване на водата и
го прави много по-ефективен, като
съответно повишава количеството
произведена пара при същото количество гориво. Обикновено температурата на отпадните газове след
използването им за производство
на пара с високо налягане е от порядъка на 260 °С докъм 320 °С. За
да бъде оползотворена съдържаща-

та се в тях топлина, а не изхвърлена в атмосферата, на пътя на тези
газове може да се постави икономайзер, чрез които да се загрява
подаваната към котела студена
вода (питателната вода). На практика с помощта на икономайзера
топлината на отпадните газове се
предава на питателна вода. Съответно, температурата на газовете
намалява до около 120 °С.

Кондензни
икономайзери
Според специалисти, много добри
резултати при оползотворяването
на топлината на отпадните газове
биха могли да се постигнат чрез
реализирането на дълбоко охлаждане
на газовете до температури по-ниски от точката на росата. В този
случай, освен явната топлина на газовете, се дава възможност за оползотворяване и скритата топлина
при кондензация на водните пари в
димните газове. За постигане на
тази цел обикновено се използват
кондензни икономайзери.
Кондензните икономайзери са познати от десетилетия, но тяхната
популярност нараства значително с
повишаване на търсенето на продукти, които подпомагат намаляване-
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

то на енергийните разходи в производството и допринасящи за ограничаване на вредните въздействия
върху околната среда.
Освен че допринася за повишаване на енергийната ефективност на
промишлени и енергийни котли, охлаждането на димните газове създава и допълнителни предимства
като кондензиране на водните пари,
съдържащи се в димните газове и
повторното използване на получения кондензат, както и значително
намаляване на общия обем от СО2 и
други вредни за околната среда газове. Твърди се, че котлите, оборудвани с кондензни икономайзери, могат да постигнат обща ефектив-

ност до над 90% и че кондензният
икономайзер може да повиши цялостното оползотворяване на отпадна топлина и ефективността на
парната система с до 10%, благодарение на понижаването на температурата на отпадните газове под
тяхната точка на оросяване, резултирайки в повишаване ефективността на оползотворяване на отпадната топлина.

С директен и
индиректен контакт
Обикновено кондензните икономайзери се подразделят на две групи
– с директен и такива с индиректен
контакт.

ПОЛИМАТ ООД

Икономайзерите с индиректен
контакт (фиг. 1) отнемат топлината от горивните газове чрез преминаването им през един или няколко
кожухотръбни или тръбни топлообменника. Обикновено се използват за
загряване на флуиди до температура от порядъка на 95 °С, при което
температурата на изхвърляните газове е от порядъка на около 20 °С.
Характерна тяхна особеност е, че
водата може да се загрява до по-висока температура, в сравнение с
водата загрявана в икономайзерите
с директен контакт.
Кондензните икономайзери с директен контакт (фиг. 2) се състоят
от парна камера, последвана от про-

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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тивотокова оросителна камера. В
оросителната камера малки капчици
студен флуид влизат в директен
контакт с горещите газове. В резултат, димните газове се охлаждат, а
флуидът се загрява. За осигуряване
на по-добър контакт между капчиците и димните газове, оросителната
камара може допълнително да
съдържа оросяем пълнеж. На повърхността на пълнежа се осъществява интензивен топломасообмен между
оросяващия разтвор и постъпващите горещи димни газове, а самият
пълнеж изпълнява функцията на развита междуфазова повърхнина. Такъв
топлообмен е високоефективен, а
икономайзерите са компактни и
имат ниски аеродинамични съпротивления по газова стена.
За предотвратяване на пренасянето на малки капчици течност се
препоръчва предвиждането на обезмъглител.
Директният контакт осигурява
висок пренос на топлина съчетан с
възможност за възстановяване на
водата, тъй като загрятата вода
може да бъде събрана и използвана
като питателна вода за котела, локално отопление или за индустриални процеси. Добре е да се има предвид обаче, че възстановената вода е
с висока киселинност и може да изисква предварителна обработка преди
да се използва. Също така, подобна
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инсталация изисква предвиждането
на помпа за питателната вода, на
входа и на изхода.
Тъй като директният контактен
икономайзер работи при налягане
близко до атмосферното, надморската височина и температурата на
отпадните газове ограничават температурата на обработената вода
до температури от порядъка на около 40 – 60 °С.

Необходима е
висока корозионна
устойчивост
При използването на кондензни
икономайзери е добре да се има
предвид и факта, че е необходимо
те да бъдат конструирани да издържат на корозия, която може да
бъде предизвикана от кондензиращите водни пари, получени при изгарянето на въглеводородни горива
като природен газ или леки масла.
Кондензиращите водни пари обикновено са с висока киселинност и е
необходимо да бъдат неутрализирани, ако се предвижда да бъдат отвеждани в канализационната система или използвани като производствена вода.
Специалистите също така препоръчват, когато се предвижда да се
инсталира кондензен икономайзер, да
се направи оценка на промените в
работните параметри на система-

ноември 2011

та. Обикновено, тези икономайзери
прегряват обработената котелна
вода и намаляват изискванията към
деаератора по отношение на парата, като по този начин осигурява
повече пара за производствените
процеси. Потенциалът за пестене на
енергия, обаче, намалява ако повечето от парата от деаератора се осигурява от получения кондензат.
Освен за подгряване на питателната вода за котела, икономайзерите могат да се използват и за оползотворяване на отпадна топлина от
процеса когенерация. Използват се
също в котли-утилизатори, както и
в други видове отоплително и охладително оборудване.
В парните централи икономайзерите се използват основно за загряване на питателната вода за котела, което води до повишаване на
температурата й. По този начин се
намалява нуждата от енергия, редуцира се разходът на гориво и се постига номинална мощност на котела.
Икономайзерите често са елемент
от парогенераторите с рекуперация
на топлина, използвани в централите с комбиниран цикъл. Водният кръг
в тези парогенератори включва преминаване на водата първо през икономайзер, след това през котела,
произвеждащ пара, а след това през
паропрегревател.
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од наименованието тръбопроводна арматура се обединяват всички
съоръжения, предназначени за регулиране на даден флуиден поток в посока
увеличаване, намаляване или прекратяване на движението му, намаляване на неговото налягане и други. С
оглед на многообразието от извършвани функции, към тръбопроводната арматура се включват широк
кръг от съоръжения, с помощта на
които се осигурява надеждна и безпроблемна работа на тръбопроводната система и се подпомагат дейностите по обслужване и ремонт.
Водопроводната арматура, съответно, включва различни устройства
за контрол, управление и регулиране
на процесите и параметрите на водния поток във водопроводи за битово и промишлено водоснабдяване,
съоръжения за противопожарно обезопасяване, напоителни системи, пречиствателни станции за отпадни
води, водно-електрически централи. С
оглед на функциите, които изпълнява,
тя трябва да отговаря на редица
изисквания, сред които да осигурява
добра херметичност на тръбопровода, в съответствие с външните и

Инженеринг
Консултации
Машини

вътрешните натоварвания, да притежава необходимите хидравлични,
кавитационни и противокорозионни
свойства, да отговаря на необходимите изисквания за надеждност и т.
н. Материалите, от които се изработва, са предимно месинг, бронз,
стомана, чугун и пластмаса. В зависимост от предназначението, водопроводната арматура обикновено се
подразделя на смесителна, спирателна, регулираща, предпазна, а в зависимост от вида - на вентили, шибри,
кранове, клапани, регулатори.

Вентили
Използват се основно като спирателна арматура в различни участъци от водопроводната система.
Обикновено се изработват с диаметри не по-големи от 300 мм. Проблемът при тяхното използване е
голямото им хидравлично съпротивление и възможността да предизвикат хидравличен удар при бързото
им затваряне. Подразделят се основно на прави и ъглови. Вентилите,
предназначени за малки налягания и
малки условни диаметри могат да
бъдат с муфи. При по-големи диаметри те са предимно с фланци.

ÈÊÎÌÀ ÎÎÄ

Във водопроводните системи
широко приложение намират и
възвратните вентили, използвани
като спирателно-предпазна арматура. Производителите предлагат различни конструкции възвратни вентили – мембранни, пружинни и други.
Мембранните вентили обикновено
се използват за защита на помпени
и водоснабдителни системи, от хидравличните удари, възникващи следствие от честите резки спирания и
стартирания, които се явяват и основен фактор за повреди на помпи и
тръбопроводи. Създаваното високо
налягане се поема и абсорбира от
вътрешната гумена мембрана, гарантирайки правилно и гладко функциониране на системата.
Пружинният тип възвратни вентили се използват за предотвратяване обратното движение на водата. По този начин предпазват мрежата и помпата от високо налягане,
причинено от изключването на помпа или друг фактор. Задействането
на вентила е при наличие на високо
налягане, което избутва уплътнителния диск нагоре. При липса на
поток, вентилът се затваря, с което предотвратява обратен поток

1303 София, бул. „инж. Иван Иванов № 68“
тел.: 02/931 1155, 931 0055, 0886 394 582, факс.: 02/931 0099
e-mail: office@ikoma-bg.com, www.ikoma-bg.com

ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ НА ПОМПИ ОТ РЕНОМИРАНИ ГЕРМАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Разходомери с
електронен дисплей

Дизиращи помпи
и комплексни
дозиращи инсталации

Вихрови помпи
за пропан-бутан

Винтови помпи
за масла и мазут

Мембранни
помпи
Варелни помпи за
всички течности

ИНДИВИДУАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ВАШИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОБЛЕМ
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на водата и се намалява хидравличният удар върху помпата. Поради
високата си издръжливост, този
тип вентили се препоръчват за мрежи, работещи под високо налягане.

Шибри
Те са сред най-използвания вид
спирателна арматура. Широкото им
използване в практиката се дължи на
малкото им хидравлично съпротивление, малките габаритни размери,
възможността за дистанционно управление, не строго определената
посока на преминаване на флуида.
Като техни недостатъци обикновено се посочват трудностите,
свързани с ремонта на уплътнителните повърхности. В зависимост от
конструктивните си особености,
шибрите могат да бъдат разделени
на клиновидни и паралелни, на шибри
с въртящо се вретено и на такива с
невъртящо се вретено.
Недостатък на паралелните шибъри е сравнително бързото износване
на уплътнителните им повърхнини,
тъй като при отваряне и затваряне
те се трият една към друга и с течение на времето това води до образуването на неплътности. Предимство
на паралелните шибри пред клиновидните е по-лесната обработка на уплътняващите пръстени, а така също
по-малките усилия за отваряне на
шибъра след дълъг период, през който
той е бил в затворено положение.
По форма шибрите могат да
бъдат плоски, овални и кръгли. Те
могат да бъдат, съответно, за ниско, средно и високо налягане, с ръчно,
електрическо и хидравлично задвижване. Шибрите с ръчно задвижване се
препоръчват в случаите, когато не
се налага често затваряне на
тръбопровода. Електрическо задвижване се използва и при автоматизация на работата на шибрите. При
наличие на опасност от прекъсване
на електрозахранването на водопроводните съоръжения, автоматичното изключване на шибрите се осъществява с хидравлични задвижвания.
При използването на шибри с големи диаметри се препоръчва да се
предвидят байпасни линии. На байпасните линии се поставят шибри с
малки диаметри, които служат за
изравняване на налягането преди и
след спирателния орган. По този начин се улеснява отварянето на шибъра.
Сред основните предимства на
шибрите е добрата им херметичност. Като недостатъци могат да
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се посочат значителното тегло,
габаритните размери, стойността
и неравномерното нарастване на
хидравличното съпротивление в процеса на затваряне.
Добре е да се има предвид, че се
счита за нецелесъобразно използването на шибри за регулиране на подаването, тъй като те не се предвиждат да работят частично отворени. В съвременната практика се
отдава предпочитание на шибрите
с уплътнения от еластомери – материали с високомолекулна структура. Използването на подобни уплътнения в голяма степен решава редица проблеми, свързани с осигуряването на добра херметичност, корозионна устойчивост, малки хидравлични съпротивления в продължение на
целия експлоатационен срок. Достигат се необходимите санитарни
норми и изисквания и не се допуска
замърсяване. Съвременна тенденция
в усъвършенстване на конструкцията на шибрите са безфланцовите
шибри, при които отпадат трудностите, свързани с използването на
фланцови съединения и болтове.

Кранове
Подразделят се на два основни
вида – вентилни и шибърни. Крановете могат да бъдат също така
еднопътни, при които струята не
променя направлението си, и многопътни кранове (най-често трипътни), при които струята променя
направлението си под ъгъл 90°. Подходящи са за водопроводни системи,
през които преминава студена и
топла вода. Характерно за тях е, че
се отварят и затварят много бързо.
Широко разпространени във водоснабдителните системи са шибърните спирателни кранове с гумиран и
метален клин и тротоарните спирателни кранове.
Към универсалния тип се отнасят
шибърните вентили с пръстеновиден
клин. В зависимост от варианта на
изпълнение на управляващия орган те
могат да работят в качеството на
спирателно устройство, обратен
клапан, дроселиращо устройство, регулатор на налягане, регулатор на
ниво. Препоръчват се при създаването на средства за защита на помпени станции и водопроводи от хидравлични удари.

Бътерфлай клапи
Сред арматурата, намираща широко приложение във водоснабдителните системи в качеството си на
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спирателен орган, са и бътерфлай клапите. Често те
биват предпочитани пред шибрите, поради по-малките
им габарити, тегло и себестойност. Като техни предимства се посочват още високите показатели на надеждност, по-плавното изменение на хидравличното
съпротивление при затваряне, възможността за работа в междинно положение на някои конструкции. Техни
недостатъци се явяват по-високото хидравлично съпротивление и неудобствата, които могат да възникнат
при почистване на водопровода.
Характерната конструкция на бътерфлай клапите е
едно от основните техни предимства. Съществува значително разнообразие от конструктивни решения и
използвани материали. Обща тенденция се явява широкото използване на синтетична материали и никел с цел
създаване на херметичност и осигуряване на добри хидравлични, кавитационни и противокорозионни свойства.
За изработка на корпуса се използват различни марки
стомана и сфероидален или обикновен чугун. Също така
се предприемат мерки за защита от корозия с цел да се
неутрализира въздействието на водата и почвата върху
металните повърхности.
Бътерфлай вентилите могат да бъдат с ръчно или
автоматично задвижване. При ръчното задвижване обикновено се използват лост или редуктор. При автоматичното задвижване се използват предимно електро- или
пневмозадвижвания. Задвижването може да се осигурява
или с постоянен въртящ момент, или посредством програмиран такъв, съобразно необходимия хидравличен режим. За много блогоприятен се счита програмираният
режим на затваряне - бърз в началния стадий и забавен в
края. Приема се, че по този начин би се осигурило равномерно изменение на хидравличното съпротивление, което от своя страна допринася за намаляване на опасността от повишаване на налягането над допустимото.

механични примеси във водата може да предизвика сериозни експлоатационни проблеми. Подходящи са както за
грубо, така и за фино пречистване. В зависимост от
възможността им за почистване, те обикновено се подразделят на самопочистващи се, промивни и непромивни филтри. Сред най-елементарните конструкции мрежести филтри са филтрите с мрежест цилиндър с права или Y–образна форма.
Във водоснабдителните системи мрежестите филтри се използват предимно за защита на водомери, разходомери, кранове и клапани, на битовите санитарни уреди, от запушване или повреждане вследствие от наличието на едри твърди частици. Разновидност на механичните филтри са магнитните механични филтри.
Друг вид филтри са касетъчните (патронни) филтри. При тях в качеството на филтриращ материал се
използват филтриращи касети, една или няколко, поставени в корпус (колба) от пластмаса или стомана. Патронните филтри се използват предимно за неголеми
потоци вода, при които е необходимо по-фино пречистване, което не може да се постигне с мрежестите
филтри. В зависимост от използваната филтърна касета, тези филтри могат да се използват както за
механично пречистване – фино или грубо, така и за
отделяне на хлора от вадата или миризми, тежки метали, газове, за омекотяване на водата, за обеззаразяване.
За очистване на водата от различни примеси и суспендирани частици се използват предимно пясъчни филтри. Като филтриращ материал при тях се използва
различен вид пясък.

Въздушници
Използват се за отделяне на натрупани газове, предимно въздух, от водопроводната система и за предотвратяване образуването на въздушни възглавници. В
процеса на експлоатация, въздух обикновено се натрупва
във високите участъци на тръбопровода. Предпоставка
за наличието на въздух в системата са и плановите или
аварийни изпразвания на водопровода.
Необходимостта от отвеждането на въздуха е от
една страна поради нарушаването на налягането на
водата, при наличието му в системата и възможността това да доведе до образуването на големи мехурчета, така и поради неговите химични свойства. Съдържащият се във въздуха кислород се явява основен окислител за водопроводните тръби. Във влажна среда и при
постоянен контакт на метала с вода, под въздействието на въздуха, разрушаването на тръбата протича
много по-бързо.

Филтри
Използват се различни модели филтри – за подготовка на питейната вода, за защита на различните видове
прибори от съдържащите се във водата примеси и т. н.
Сред най-широко разпространените и използвани в практиката са механичните филтри.
Това са предимно мрежести филтри, използвани за
филтриране и задържане на механични примеси и едри
абразивни частици. Използването им осигурява безаварийна работа на системи, при които присъствието на
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Специфики на използваните въздушно-маслени и водомаслени
охладители
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фективната експлоатация на мобилните машини
и стационарното хидравлично оборудване в голяма степен зависи от поддържането на оптимални температурни условия, които да гарантират стабилност на
работните характеристики на хидравличното задвижване. Според специалисти, прегряването е вторият най-

често срещан проблем при хидравличното оборудване.
По време на работния процес, използваната работна
течност не може да се охлади по естествен начин,
което налага използването на топлообменници, чието
предназначение е именно поддържането на температурата на работната течност в оптимални граници.

Причини за повишаване на
температурата на работната
течност
Като причина за загряването на работната течност
най-общо може да се посочи недостатъчната ефективност на системата, причина за което се явява превръщането на част от входната мощност в топлина.
По време на работа на системата между работната
течност и компонентите на хидравличното задвижване възникват сили на триене, което води до повишаване
на температурата на течността. С повишаване на
температурата намалява вискозитетът на течността, което води и до увеличаване на загубите. Също така,
при нагряване на работната течност до висока температура се нарушават условията на смазване на работните повърхности, което може да доведе до силно износване на части от системата.
Температура на работната течност над 82 °C може
да повреди уплътненията и да доведе до по-бързото
влошаване на качествата на маслото. По тази причина
е добре да се избягва работа на системата над тази
температура. Но също така е добре да се има предвид,
че когато вискозитетът на течността падне под оптималната стойност за компонентите на хидравличната система, това е индикатор, че температурата е
твърде висока. Това може да се случи и много под 82 °C,
в зависимост от вискозитета на флуида.

Топлинният товар
в хидравличните системи е равен на общите загуби на
мощност поради неефективност. Общите загуби могат
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да бъдат представени като сума от
загубите на мощност в помпата,
вентилите, тръбите, задвижванията. Ако получената топлина от загубата на мощност е по-голяма от
отвежданата топлина, това може
да доведе до прегряване на системата. В зависимост от хидравличната
система, инсталираната охладителна мощност обикновено варира в диапазона от 25 до 40% от входната
мощност.
За да се постигне поддържането
на стабилна температура на флуида, капацитетът на хидравличната
система по отношение на охлаждането е необходимо да превишава
нейния топлинен товар.
За преодоляване на проблемите с
повишаването на температурата в
хидравличните системи обикновено
се използват два метода. Единият е
свързан с намаляване на топлинния
товар, а другият - с увеличаване на
количеството отвеждана топлина.
Обикновено отвеждането на излишната топлина от хидравличната
система е чрез хидравличния резер-
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воар. Увеличаването на вместимостта и обема на топлоотдаващата
повърхност на резервоара може да
доведе до забавяне на процеса на
загряване и не оказва съществено
влияние на топлинното състояние на
хидравличната система.

Въздушни и водни
охладители
За охлаждане на работната течност и поддържане на нейната температура в хидравличните системи
се използват въздушни или водни
топлообменници. Тези топлообменници подпомагат работата на хидравличната система, спомагат за
увеличаване на експлоатационния
срок на работната течност и на
самата система и намаляват разходите за обслужване и ремонт.
Едни от най-често използваните
се явяват въздушно-маслените охладители. Основни техни елементи се
явяват топлообменник, вентилатор, защитен корпус и термостат.
Охлажданата течност циркулира
през топлообменника, а охлаждане-
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то е посредством въздушен поток,
създаван от вентилатора. За поддържането на температурата в
предварително определения диапазон, охладителите обикновено се
окомплектоват и с термостат.
Термостатът можа да изпълнява и
контролни функции спрямо топлообменника. Отличителна характеристика на въздушно-маслените охладители се явява извършваният топлообмен между външната стена на
масления топлообменник с потока
въздух. Тъй като тези охладители
основно се използват за охлаждане
на хидравлични масла, те са съвместими с широк диапазон от работни
течности като водомаслени емулсии, минерални масла, водни гликоли. Това е и една от причините да
са сред най-широко използваните в
хидравличните системи. Сред предимствата на въздушно-маслените
охладители е и фактът, че могат
да бъдат оборудвани за работа с
агресивни среди, както и възможността да работят при тежки експлоатационни условия.
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е лесното им разглобяване при необходимост от почистване, както и
възможността за увеличаване на
мощността на топлообменника чрез
добавянето на допълнителни пластини.
Ограничението в използването на
този вид пластинчати топлообменници се дължи на допустимата температура за потоците в зависимост
от характеристиките на уплътнителните пръстени.

Фиг. 1. Въздушно маслен
охладител
Легенда:
1. Топлообменник
2. Корпус
3. Вентилатор
4. Мотор

Водомаслено охлаждане
В момента се предлагат два вида
топлообменници за водомаслено охлаждане на хидравличните системи
– пластинчати и тръбни топлообменници. Конструкцията на тръбните топлообменници включва цилиндричен корпус, в който са разположени снопове от тънки тръби. Корпусът обикновено се изработва от
стомана, а вътрешните тръби могат да бъдат от стомана, мед и
други. Охлажданата течност преминава през корпуса от външната
страна на вътрешните тръби. Водата, използвана за охлаждане, преминава през вътрешните тръби.
Препоръчително е водата и маслото да се движат в противоток, с
оглед на осъществяването на подобър топлообмен. Възможно е конструкцията на топлообменника да
позволява преминаване на водата
повече от веднъж, два или четири
пъти. Според специалисти, многократното преминаване на водата
намалява необходимото количество
вода, а също така осигурява постепенно увеличаване на охлаждането.
С цел подобряването на топлопредаването външната тръба може да
е снабдена с насочващи плочи, разстоянието между които може да
варира. По-малкото разстояние между плочите води до по-голяма загуба
на налягане, но подобрява ефективността на топлопредаването. Друго използвано решение за повишаване на ефективността на топлообмена е използването на оребрени
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Споени пластинчати
топлообменници

тръби от страната на охлаждането.
Другият тип използвани топлообменници са пластинчатите. Те често биват и предпочитаният тип
топлообменници, поради тяхната
компактност, което определя и помалкото заемано място в сравнение
с тръбните топлообменници. Основен изграждащ елемент при тези
топлообменници се явяват тънки
метални пластини, подредени
плътно една до друга. В повечето
случаи, за да се увеличи топлообменната повърхност и за да се постигане по-добър топлообмен между потоците, отделните пластини се профилират.
В зависимост от начина на присъединяване на пластините една към
друга, пластинчатите топлообменници условно могат да бъдат разделени на две основни групи - разглобяеми и неразглобяеми
Конструкцията на разглобяемите
пластинчати топлообменници се
базира на група от тънки пластини,
поставени между две плоскости.
Обикновено предната е неподвижна,
а задната - подвижна. Двете плочи
се пристягат с помощта на болтове. Използваните уплътнения определят и направлението на потока
вътре в топлообменника. Благодарение на доброто уплътняване на пластините се постига надеждна изолация на каналите в топлообменника.
Сред предимствата на разглобяемите пластинчати топлообменници

Конструкцията на споените пластинчати топлообменници осигурява оптимални топлинна ефективност и надеждност, съчетани в компактна конструкция. Този вид топлообменници се отнасят към групата на неразглобяемите, тъй като
всички пластини са свързани заедно,
посредством високотемпературно
спояване. Целта е постигане на подобра устойчивост на топлообменника при по-високи налягания и температури, както и постигане на
относително ниска себестойност
на апарата. Високотемпературното спояване на пластините елиминира необходимостта от използването на уплътнения. Това позволява
работа при високи налягания и температури без разходи за поддръжка
и утечки на флуид.
Като основен недостатък на споените пластинчати топлообменници се посочва трудното им почистване, дължащо се на невъзможността от разглобяването им.
Един от често използваните материали за изработването на топлообменници с неразглобяеми плочи е алуминият, който е устойчив срещу корозия и се характеризира с добри
топлообменни свойства. Пластинчатите топлообменници могат също
така да се произвеждат и от
неръждаема стомана или титан. Използването на топлообменници с пластини от титан се препоръчва при
работа на топлообменника в агресивни среди. Обикновено, дебелината на
една пластина е в порядъка от 0,1 до
5 mm, а разстоянието между пластините е от 5 до 10 mm.
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довело и до конкретни икономически
ползи.

¬

интовите компресори са сред
най-широко използваните в практиката компресори. Това, от една страна, се дължи на широкия диапазон от
мощности, които те покриват, а от
друга - на факта, че се явяват много
подходящо решение за приложения,
изискващи ниски налягания и голям
дебит при висока ефективност на
процеса. Сред посочваните предимства на винтовите компресори са:
надеждност и дълъг експлоатационен
срок, компактност, елементарна
експлоатация и удобство за транспортиране и монтаж, както и
възможността да се използват и със
замърсени газове с променлива
плътност. Основна тенденция при
тях е непрекъснатото им усъвършенстване и повишаване на максималното им налягане.
Внедряването на винтови компресори в индустриалните производства позволява решаването на редица проблеми. До голяма степен на
тях се дължи възможността за децентрализирано производство на
сгъстен въздух. Поради тяхната компактност, безшумна работа, ниски
разходи за монтаж винтовите компресори в немалка степен изместват буталните за дебити в диапазона от 1 до 100 m3 /min. В редица
производства внедряването им е
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Конструктивни
особености
Принципно, винтовите компресори се причисляват към групата на
обемните ротационни компресори.
Сред най-разпространената конструкция е двуроторната конструкция,
при която два винта с циклоидно
зацепване са разположени плътно в
корпуса на компресора. Водещият
ротор е с изпъкнали зъби, а водимият – с вдлъбнати.
Между роторите и кожуха се образуват редица изолирани една от
друга работни камери, които при
въртеливото движение на винтовете се преместват постъпателно в
осова посока от входящата (приемната) към изходящата страна на
машината. Камерите, намиращи се
в отворено положение в приемната
страна, се запълват с газ и в резултат на продължаващото въртене се
затварят, преместват се към изхода и вследствие намаляването на
обема им, газът се сгъстява. Характерно за винтовите компресори е
непроменящият се вътрешен обем,
които зависи от конструкцията на
компресора. Известно е, че подобни
машини достигат много висока степен на ефективност.
Обикновено маслените компресо-
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ри се произвеждат във вид на компактни агрегати със затворена циркулация на лубриканта. Основни техни елементи се явяват винтовите
двойки, смукателен клапан, въздушен
филтър, сепаратор, охлаждащ радиатор, маслен радиатор, термостат
и електродвигател. Въздухът постъпва в компресора през смукателния клапан, преминава през филтъра,
за отстраняване на евентуално
съдържащи се в него малки частици,
след което се подава към винтовата двойка. При преминаването си
през винтовата двойка въздухът се
смесва с масло, след което се нагнетява в пневматична система. За
ефективно разделяне на течността
от газа съвременните маслени компресори са оборудвани с високоефективни сепариращи устройства, в
които въздухът се отделя от маслото и вече пречистен, под налягане,
напуска компресора.
Самата система за смазване
включва външна маслена помпа, маслоотделител, маслоохладител,
филтър и предпазен клапан.

Достигат висока степен
на сгъстяване
Винтовите компресори обикновено имат точно определена степен на
сгъстяване. Съответно, предлаганите на пазара компресори се произвеждат с няколко стандартизирани сте-
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пени на сгъстяване. Естествено, не винаги необходимата степен на сгъстяване за дадено приложение съответства на степента на сгъстяване на компресора. В подобни случаи специалистите препоръчват да се избере компресор с възможно най-близката до необходимата.
За да се намалят загубите в хлабините между роторите, както и между роторите и статора, във винтовите компресори се впръсква масло (лубрикант), което
повишава херметичността чрез образуването на маслен слой, а също така подпомага охлаждането, отнемайки голяма част от топлината, получена в процеса на
сгъстяване на газа. По тази причина винтовите компресори се считат за много подходящи за достигане на
високи падове на налягането и висока степен на сгъстяване, тъй като охлаждането чрез впръскването на лубрикант позволява да се поддържа температура в края на
сгъстяването в допустимите граници. Впръскването на
лубрикант също така подпомага смазването на зацепващите се ротори и техните лагери.
В повечето маслени винтови компресори за циркулация на лубриканта през филтъра и охладителя, както и с
оглед осигуряване на оптимално впръскване в компресорното стъпало, се използва енергията на вече сгъстения
въздух. В някои конструкции за тези цели се използва
отделна помпа. При големи компресори често се използват системи за водно охлаждане.

Вътрешното охлаждане
с масло поддържа температурата на нагнетяване пониска от 100 оС независимо от степента на сгъстяване. Поради това, винтовите компресори могат да работят при висока степен на сгъстяване, в резултат на
което в нискотемпературни системи, в които по-рано
се е използвало многостъпално сгъстяване, на практика
става възможно използването на едностъпално.
Добре е да се има предвид, че е необходимо да се
предвиди ефективно отделяне на маслото, тъй като
относително голямото количество масло, впръсквано в
компресора, се изнася с нагнетявания поток газ.
Разработени са и многостъпални винтови компресори с оглед повишаване на ефективността или постигане на по-високи налягания. Роторите на отделните
стъпала могат да са разположени в отделни статори
или в общ корпус. Между отделните стъпала в конструкцията им се предвижда междинен охладител и сепарация.
Масово произвежданите маслени винтови компресори са с дебити от 20 до 10 000 m3/h, налягания от 4 до
20 bar и мощности от 2 до 650 kW.

Приложения с повишени изисквания към
чистотата на въздуха
В подобни приложения използването на маслени винтови компресори се счита за неподходящо. В този случай се препоръчва използването на безмаслени винтови
компресори. Те се използват и когато транспортираният газ оказва агресивно въздействие върху лубриканта,
като например редица приложения в химическата, нефтои газопреработвателната промишленост, в хладилната
техника и др. Разработени са основно два вида безмаслени компресори: сухи и с водно впръскване.
В сухите компресори роторите се синхронизират и
задвижват чрез зъбна предавка, разположена извън работното пространство. Поради липсата на лубрикант,
който да отнема топлината от компресията на газа,

102

ноември 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
повечето конструкции използват
двустепенно свиване с междинно охлаждане и краен охладител след второто стъпало. Отсъствието на уплътнителна течност изисква и значително по-висока честота на
въртене.
Сухите безмаслени компресори
покриват мощности от 20 до 3 000
kW и дебити от 150 до 35 000 m3/h.
Във винтовите компресори с водно впръскване, в работното пространство се впръсква вода, която
уплътнява хлабините и отнема топлина в процеса на сгъстяване. Водата осигурява по-добро охлаждане в
сравнение с другите лубриканти,
което води до по-висока ефективност на сгъстителния процес, както
и по-малко износване на винтовите
елементи. Диапазонът от мощности е от 10 до 200 kW.

Регулиране на
производителността
Използват се няколко основни метода: байпасиране, периодично спиране, дроселиране в смукателната
страна, регулиране чрез промяна на
честотата на въртене. От тях байпасирането се приема като най-не-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

икономичния метод и се използва
предимно като допълнително средство за регулиране. Периодичното
спиране също се явява рядко използван метод, тъй като увеличава износването на двигателя и компресора. Дроселирането в смукателната
страна, при различните видове машини се осъществява по различен
начин. Прилага се най-често при маслените винтови компресори. Днес,
предпочитано решение се явява регулирането чрез промяна на честотата на въртене. До голяма степен
това се дължи на постиганите икономии на енергия от порядъка на 30%
и достатъчно бързата възвращаемост на по-голямата начална инвестиция. Сред най-използваните методи за регулиране честотата на
въртене се явява използването на
електродвигател с вградено честотно управление.
Добре е да се има предвид, че като
самостоятелно решение в посока
намаляване на енергийните разходи,
честотното управление не винаги
дава резултати. До голяма степен
ефективността от използването на
винтови компресори с честотно
управление зависи и от режима на
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работа на оборудването, използващо
сгъстения газ. Също така, значителни икономии могат да се реализират,
само когато натоварването в рамките на деня се променя от 20 до
60%, при натоварване над 80%, реализираните икономии са малки. Добре е да се отчете и фактът, че началната инвестиция за тези компресори е по-висока, което определя и подългия срок на възвръщаемост.

Избор на компресор
Основни параметри, характеризиращи компресорите, се явяват тяхната производителност, налягане при
изхода, степен на сгъстяване, представляваща отношението на абсолютното налягане на изхода към абсолютното налягане на входа на компресора, консумирана мощност. При
избора на компресор, освен изброените величини, следва да се имат предвид и някои допълнителни фактори
като: ефективност при пълно, частично и нулево натоварване; ниво на
шум; размери и тегло; наличие на
мазилни вещества във въздуха след
компресора; вибрации; цена както на
машината, така и на поддръжката и
експлоатацията й.
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ашиностроенето е сектор с
важно значение за българската икономика по отношение повишаването
на добавената стойност, подобряване на външнотърговския баланс и
заетостта. Процесът на глобализация и интегрирането на България в
международната бизнес общност
поставят пред заетите в сектора
високи изисквания за конкурентоспособност и технологично развитие.
За стабилни пазарни позиции на глобалния пазар са необходими висока
производителност, потребителски
ориентирани решения, нови модели
на бизнеса и ново качество на човешкия капитал. Необходимо е не само
технологично и продуктово обновление, но и внедряване на съвременни
технологии, допринасящи за опазване на околната среда, съобразени с
националните и европейските изисквания. С какви други предизвикателства трябва да се справи българското машиностроене и какви са шансовете му да се превърне във водещ
високотехнологичен сектор на
българската икономика със стабилни
позиции на глобалния пазар, ще се
опитаме да обобщим накратко в
настоящия материал, изготвен с
помощта на Българската Браншова
Камара Машиностроене. В брой 9/
2011 на сп. Инженеринг ревю очаквайте коментари на утвърдени специалисти от водещи компании, предлагащи най-нови технологични решения в сферата на машиностроенето,
и прогнозите им за развитието на
пазара през следващите няколко години.

Отражение на кризата
върху дейността на
машиностроителните
предприятия
Българското машиностроене е
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експортно ориентиран отрасъл.
Машиностроителните предприятия изнасят над 50% от произведената продукция и реализират около
10-12% от общия износ за страната. Повече от половината, над 55%
от износа на машиностроителна
продукция, се реализира в страните
от Европейския съюз (ЕС). По традиция износът на машиностроителна
продукция за Германия и Италия заема най-голям относителен дял. Над
50% от реализираните годишни
приходи от продажби се формират
от износ на продукция. Кризата на
европейския пазар през 2009 г. е
основният фактор за рязко снижаване на производството и продажбите на продукция на българските
предприятия. Средногодишните
приходи от продажби през 2009 г.
намаляват почти 33% в сравнение
с 2008 г. От началото на 2010 г.
износът расте, но реализацията за
вътрешния пазар продължава да е
слаба. Като цяло, производството
през 2011 г. ще остане по-малко от
това на предкризисната 2008 г.
Дълговата криза в САЩ и страни
от ЕС създава несигурност в пазарите. Наблюдава се спад във възлагането на поръчки от Италия и Германия. Според прогнози на Българска Браншова Камара Машиностроене (ББКМ), неблагоприятно влияние
върху фирмите от машиностроенето ще окаже намаляването на растежа на икономиката в Германия,
който се очаква да бъде „0“ през IVтото тримесечие на 2011 г. при
положение, че от началото на годината бе 3%. Чувствително е намалението в износа на машиностроителна продукция през месеците юли
и август т. г. Спрямо предшестващия месец юли, намалението е два
пъти по-голямо отколкото през
същия период на миналата година. В
случай че производството в разви-

тите страни от ЕС се намали, ще
се намали автоматично и износът
на българска машиностроителна
продукция. Прогнозите за нарастване в рамките от 0 до 1% на БВП през
следващата 2012 г. в редица от развитите европейски страни, ще се
отрази негативно и у нас.

Ръст при експортно
ориентираните
фирми
Съгласно анализа на ББКМ, през
2010 г. значително нараства износът при експортно ориентираните фирми, трайно интегрирани на
международния пазар. Сред тях са
М+С Хидравлик, Казанлък, Капрони,
Казанлък, ХЕС, Ямбол от сектор хидравлика; от производителите на
металорежещи машини – ЗММ, Сливен. С добри темпове нараства производството на инструменти –
Цератицит-България, Габрово, увеличава се производството и износът
на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика,
Дряново; нараства производството
и износът на водни турбини – Вапцаров, Плевен.
Износът при горната група фирми, попадащи в икономическата дейност „Производство на машини и
оборудване“, съгласно разработената стратегия за развитие на индустрията, представена от МИЕТ, попада сред средно високите технологични производства.
От автомобилостроенето в момента добре се развива Мадара,
Шумен. Фирмата е трайно кооперирана с гиганта в производството на товарни автомобили – руската компания КАМАЗ. Поръчките
за 2011 г. надминават по обем
поръчките за последните две години. В Мадара в момента работят
840 души, с 300 повече от 2010 г.
През последните 3 години фирмата
усвои и широка гама прикачна селс-

ноември 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2011

105

Ï‡¯ËÌË
костопанска техника и инвентар,
конкурентни с тази на водещите
чуждестранни производители. Растеж има и в износа на друга машиностроителна продукция.

Водещи предприятия
в отделните
подсектори на
машиностроенето
l ЗММ, Сливен в производството на

универсални стругове и стругове със
CNC управление; Арсенал, Казанлък –
металорежещи машини; ЗММ-Стомана, Силистра – дървообработващи
машини; Цератицит България, Габрово и ВСК-Кентавър-ИЗ Динамика,
Дряново в производството на инструменти;
l Балканкар Рекорд, Пловдив и Димекс Лифт, Пловдив, Балкан, Ловеч мото- и електрокари, възли за каростроенето; Складова техника, Горна Оряховица – складови системи,
Подемкран, Габрово – електротелфери; Мадара груп, Шумен – двигателни мостове за товарни автомобили;
l Хранинвест Хранмашкомплект,
Стара Загора, Индекс 6, Пловдив,
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Биомашиностроене, Пловдив, ПИМ,
Хасково – машини и съоръжения за
хранително-вкусовата промишленост; Мадара груп, Шумен, Перла,
Нова Загора; Раломекс, Завет – производство на селскостопанска техника;
l М+С Хидравлик, Казанлък, Капрони, Казанлък, ХЕС, Ямбол, Палфингер
Продукционстехник, Червен Бряг,
Бъдещност, Чирпан – хидравлични
изделия;
l БулЯрд – Корабостроителна индустрия, Варна, Корабостроителница
Русе, Бургаски корабостроителници, Корабно машиностроене, Варна
– корабостроене и кораборемонт.
l БестТехника-ТМ, Радомир, Радомир
метал Индъстрийз, Радомир, Химмаш, Хасково – тежко и инвестиционно машиностроене;
l Чугунолеене, Ихтиман, Прогрес,
Стара Загора, Осъм, Ловеч, Чугунолеене Инвест, Първомай, Алуком,
Плевен - в металолеенето; Видима
Идеал, Севлиево – битова арматура; Берг Монтана Фитинги, Монтана – фитинги. Най-голямата леярска
фирма Чугунолеене, Ихтиман не работи в продължение на няколко ме-

сеца поради висока задлъжнялост
към кредитори.

Състояние на трудовите
ресурси
Броят на заетите в отделните
подсектори от машиностроенето
след 2000 г. намалява ежегодно.
Намаляването на числеността на
персонала продължава и през 2010 г.
По възраст е налице тенденция на
застаряване. Делът на заетите до
24 години намалява от 5,38 на 4,64%
( от 2 165 на 1 468 ), като се наблюдава незначително увеличение в дела
на възрастовите групи от 25- до 55годишна възраст. Като цяло, делът
на заетите над 45-годишна възраст
е висок – над 54%. В резултат на
кризата и свиване на производството е намалял приемът на млади хора.
Внедряването на нова техника и
технологии, което правят отделни
фирми основно с реализирането на
проекти за „Технологична модернизация на производството“ по линия
на ОП „Конкурентоспособност“, не
води пряко до увеличаване броя на
заетите, а на производителността.
Увеличаването на персонала в отдел-
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ни фирми става предимно при увеличаването на поръчките, без да се
внедрява нова техника. Пример в
това отношение са Металагро, Добрич, Радомир Метали и др.
Като цяло, машиностроителните фирми в България са неудовлетворени от квалификацията на предлаганите на пазара на труда кадри.
Убедени са в необходимостта за
провеждане на нова политика за
управление и развитие на човешките ресурси и заявяват готовност
да инвестират в нея. Образователните програми не са съобразени с
нуждите на бизнеса и новите технологии в сектора. По мнение на
браншовата камара, проблемът с
недостига на кадри за машиностроенето не е само национален. Затруднения изпитват и развитите европейски страни и САЩ. Неслучайно
Германия постоянно привлича инженери от други страни. Освен че производството не е сред най-привлекателните, овладяването на машиностроителните професии изисква
обучение в професионалните гимназии, после практика във фирмите.
Броят на желаещите да се обучават

108

и реализират в машиностроенето
драстично намалява. Проблемът се
изостря още повече от демографския срив, закриването на машиностроителни паралелки и цели професионални гимназии, допълват от Камарата.

Инвестиции в сектора
В периода 2002-2005 г. инвестициите в сектора са недостатъчни и
обемът им е равен на амортизационните отчисления. От 2005 до
2008 г. те се увеличават ежегодно и
достигат 9,1 хил. евро на един зает.
Макар машиностроенето да е на
последно място по този показател
в сравнение с другите страни-членки на ЕС, ръстът им е окуражаващ.
На зелено с френски капитали е изграден завод за алуминиеви детайли
за автомобилостроенето на фирма
Монтюпе, пред редовен пуск е монтажът на изградения завод за автомобили край Ловеч.
От 2008 г. досега редица фирми
реализират проекти за технологична модернизация по процедура на
ОП „Повишаване конкурентоспособността на българската иконо-

мика“. През последната година се
наблюдава засилено разочарование
от дългата и сложна процедура на
кандидатстване, трудностите по
управление на изпълнявани проекти,
бавното разплащане по тях, коментират от ББКМ. „Има и случаи на
отказ от проекти и те не са единични. Фирмите продължават да
разчитат да се развиват с привличането на средства от ОП „Конкурентоспособност“ и 11 фирми,
МСП – членове на браншовата камара, се класираха за финансиране
при последното кандидатстване, а
други 3 са в резервния списък.
Под влияние на кризата ръководствата на редица фирми се
въздържат от инвестиции. Обстановката се усложнява от високите
цени на горивата, повишаването на
цените на енергоносителите, ненавременната промяна в методиката за
определяне на данъка смет, необоснованото изискване за лицензиране
на фирмите за извършването на
товарни превози при положение, че
използват транспорта само за собствени нужди и други“, допълват от
ББКМ.
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резоването е един от основните методи за обработка чрез рязане на повърхнини от различни материали. Използва се широко в металообработващата промишленост
за механична обработка на равнинни, обемни или неравни повърхности,
за прорязване на прави и винтови канали и т. н. Самият процес включва
отнемане на материал от повърхността на обработвания детайл чрез
подаването му към въртящ се около
оста си режещ инструмент – фреза.
Обикновено, фразата е с режещи
ръбове и при работа всеки един от
ръбовете отнема малка част от материала, но поради големия им брой
и високата скорост на въртене, обработването на детайла е сравнително бързо. Като основно предимство на тези машини се посочва,
възможността с тях да се осъществяват различни металообработващи операции, чието изпълнение се
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характеризира с висока точност.
Технологичните им възможности, до
голяма степен се определят от конструкцията, класа на точност и техническите характеристики на цифрово-програмното управление (ЦПУ).

Характеризират се с
висока
производителност
Фрезовите машини се характеризират с висока производителност
и с тях могат да се получат
повърхности с правилна геометрична форма. Използването на съвременни режещи материали за фрезите позволява обработката на материали, закалени до висока твърдост.
Фрезовите машини обикновено се
подразделят на машини с общо и на
такива със специално предназначение. Към тези с общо предназначение се отнасят конзолните, безконзолните, надлъжно-фрезовите машини, каруселните, а групата на тези
със специално предназначение включ-

ва копиращите, зъбофрезоващите,
резбофрезоващите и др. Често се
подразделят и на хоризонтални и
вертикални.
Всяка една от тези машини се
характеризира със специфични особености и се използва за различни операции. Например, конзолните фрезови машини се използват предимно за
обработка на външни и вътрешни
фасонни повърхнини, за прорязване на
прави и винтови канали, нарязване на
резба и зъбни колела. Безконзолните
фрезови машини, от своя страна,
намират приложение предимно за
обработка на голямогабаритни детайли посредством челни фрези. Те
се характеризират и с повишена
стабилност на основата, колоната
и масата, наличие на маховик към
вретеното за намаляване на ударните натоварвания и неравномерност
на въртене на вретеното. Подходящи са за извършване на фрезоване,
пробиване, зенкероване, райбероване,
разстъргване и нарязване на резба.
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Предназначението на надлъжнофрезовите машини е за обработване на плоскостите на голямогабаритни детайли както с цилиндрични, така и с челни фрези в условията
на серийното и масовото производства. Обработването може да се
извършва едновременно от две или
три страни. Могат да бъдат изпълнени като едностойкови и двустойкови.
Каруселните фрезови машини се
считат за подходящи при обработване на повърхнини на лети, ковани и
щамповани заготовки по метода на
челно фрезоване. Процесът е непрекъснат, вследствие на което производителността е голяма.
Копирните фрезови машини се
използват за обработване на щампи, матрици, кокили, пресформи и
други детайли, имащи сложна пространствена форма.
Резбофрезовите и шлицофрезовите машини са предназначени основно за обработване на външни и
вътрешни резби на цилиндрични и
конусни детайли. Обработваните
резби могат да бъдат метрични и
полови.

Фрези
Принципно, фрезите и в частност тези за обработка на метал
се явяват режещи инструменти,
които извършват едновременно
въртеливо и постъпателно движение, при което променят формата
на заготовката. За изработването
на режещата част обикновено се
използват бързорежеща стомана
или твърди сплави. Фрезите се предлагат в голямо разнообразие от
форми и размери съобразно целите,
за които ще се използват. Често се
класифицират в зависимост от формата на зъбите, по формата на
повърхнините, върху които са разположени зъбите, по предназначението, по начина на поставяне на машината.
В зависимост от конструкцията
и вида на зъбите, фрезите могат да
бъдат изработени изцяло от един
материал, носещата и режещата
част могат да бъдат от различни
материали, запоени заедно или сборни от различни материали, но съединени със стандартни крепежни
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елементи – винтове, болтове и т. н. По формата на
повърхнините, върху които са разположени зъбите, фрезите обикновено се подразделят на цилиндрични, челни,
челно-цилиндрични, дискови, конусни, червячни, профилни. От своя страна, те също се подразделят на подгрупи, например дисковите, в зависимост от предназначението си, могат да бъдат двустранни или тристранни, канални за обработка на канали в заготовки и изделия от стомана и чугун, модулни, ъглови за фрезоване
под зададен ъгъл и т. н.
При избора на фреза е добре да се има предвид, че
фрезите от бързорежеща стомана, например, могат да
осигурят бърз производствен процес, ако се използват с
машина, която може да достигне необходимата скорост.
Също така, обработка на заготовката под ъгъл 45о може
да се постигне както с ъглова фреза, когато заготовката е поставена във въртящо се менгеме, така и с челна
фреза, при поставянето й под подходящ ъгъл в стандартно менгеме. Добре е да се има предвид, че при обработката на по-твърди материали обикновено се генерира и
повече топлина, което предполага избор на фреза, подходяща за работа при подобни условия.
Някои видове фрези позволяват извършването на различен вид операции, въпреки това, за повечето операции
има специални предназначени за целта конструкции фрези. Препоръчително е, също така, да се избере фреза с
достатъчно малък диаметър, така че натискът при
фрезоване да не причини изместване или повреда на
обработвания детайл.
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През последните години популярност добива високоскоростната обработка. Тя може да се дефинира като
процес, който съчетава голяма мощност с висока скорост на шпиндела и висока скорост по всички координатни оси. Съответно, високоскоростните фрезови
машини реализират тип рязане, който се характеризира с подобрени характеристики по отношение на скорост, качество, гъвкавост, ефективност.

Условия за безопасна работа
При използването на фрезови машини е необходимо
вземането на специални мерки за безопасност. Сред тях
са: да не се осъществява контакт с фрезата; поставяне
на дървена подложка или подходящо покритие върху
повърхността на масата, за да се предпази от евентуални щети; поставянето и свалянето на фрезите да не
се извършва с голи ръце с оглед предпазване от порязване; да не се регулира детайлът или обработващото устройство по време на работа на машината; всякакви
корекции и измервания да се правят при неработеща
машина и т. н.
Преди започването на работа с фрезовата машина,
с цел да се гарантира отсъствието на повреди по машината и органите за управление, е добре да се провери нейната изправност, наличието на предпазни
средства, осветеността, системата за смазване. Препоръчва се да се провери работата на машината в
автоматичен режим. Първият работен ход е добре да
бъде помощен, без да се извършва обработка на заготовката. При работа с надлъжно подаване на масата,
плъзгачите на напречните и вертикалните направляващи е необходимо да бъдат добре затегнати с оглед
на повишаване стабилността на машината. За да
бъдат избегнати по-големи от допустимите вибрации
и удари при работа, е необходимо шпинделът с режещ
инструмент да бъде добре балансиран. По време на
работа на машината, когато има силно изхвърляне на
стружките и при заточване на режещи инструменти,
се препоръчва използването на предпазни екрани. С
оглед на безопасността, промяна на скоростта на
шпиндела по време на движение не се допуска. По
отношение на почистването на машината, то е добре да се извършва със специално предназначени за тази
цел приспособления като малки метлички, четки и
други. Не се допуска почистване с ръка. При работа с
тежки обработваеми детайли над 16 kg се препоръчва използването на подемни устройства или помощта на друго лице. Измерването на размери по обработваемия детайл следва да се извършва само след
окончателното спиране на движението на машината.
Не се допускат всякакви манипулации като почистване, смазване, ремонтиране и др. по време на движение
на фрезата. Не се допуска също работата на фрезовите машини с износени, затъпени или негодни режещи
инструменти. Необходимо е да се осигурят подходящи елементи на съставните режещи инструменти
(ножови глави, сглобяеми фрези и др.), които да възпрепятстват самоволното освобождаване или изхвърляне на някоя режеща част.
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“Ó¯‡˜ÌÓ-ÔÂÒÂ‚ÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Á‡ ÏËÌË
Част III - пресевни уредби и класификация на фракциите

“

ÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ
‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÒÏÂÒËÚÂ Á˙ÌÂÒÚË
Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ Â‰ËÌ‡, ÔÓÁÌ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ, Ì‡ÏË‡
¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÏËÌÌÓ-Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ë ÔË
Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÂÚÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÒË,
ÔÂÒÂ‚ÌËÚÂ ÓÔÂ‡ˆËË ·Ë‚‡Ú ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌË, ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË, Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË ËÎË Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡˘Ë.
œË ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
ÒÛÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇ Ì‡ ÍÎ‡ÒÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË
ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ. —ÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ ·Ë‚‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ë ÍÓÌÚÓÎÌÓ, Ë ËÏ‡ Á‡ ˆÂÎ ‰‡
ÓÚ‰ÂÎË ÍÎ‡Ò‡ Ò „ÓÚÓ‚‡ Â‰ËÌ‡ ÓÚ
Ó·˘Ëˇ ÔÓ‰ÛÍÚ, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ËÁÎË¯ÌÓ ÔÂÁ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ì‡ÚÓ¯‡‚‡ÌÂ. —‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓÚÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ÒÛÓ‚ËÌË, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡Ú, ‡ ÒÎÂ‰
Á˙ÌÓÏÂÚË˜Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÍÎ‡ÒÓ‚Â ‰ËÂÍÚÌÓ ÒÂ ÓÚÔ‡‚ˇÚ Í˙Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ. œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ‚Ë‰ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡
ÔË Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ó- Ë ÒËÚÌÓÁ˙ÌÂÒÚË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÔÓÎÛ˜ÂÌË
ÓÚ ÏÓÍË ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ.
Ã‡¯ËÌËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
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ÔÂÒˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÒÂ
Ì‡Ë˜‡Ú ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë. —˙ÒÚÓˇÚ ÒÂ ÓÚ 3 ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚ‡: ÔÂÒÂ‚Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ‡Ï‡ Ì‡ ÍÓˇÚÓ
ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ÒËÚÓÚÓ Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡˘
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï. —ËÚ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, Í‡ÚÓ
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï Úˇı Â ‰‡ ÌÂ ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ıËÏË˜ÂÒÍÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò
ÓÚÒˇ‚‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î Ë ‰‡ ËÏ‡Ú
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. —Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ò‡ ÒËÚ‡Ú‡ ÓÚ ÏÂÚ‡ÎÌË ÎËÒÚÓ‚Â, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ˘‡ÌˆÓ‚‡ÌË ÓÚ‚ÓË Ò
‡ÁÎË˜ÌË ‡ÁÏÂË Ë ÙÓÏ‡; ÒËÚ‡
ÓÚ ÒÔÎÂÚÂÌË ÌË¯ÍË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡, ˆ‚ÂÚÌË ÏÂÚ‡ÎË; ÒËÚ‡,
Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ Ô˙ÚË Ë ÓÎÍÓ‚Ë
ÒËÚ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏ‡
ÓÚ ‚‡ÎÓ‚Â Ò ‚Á‡ËÏÌÓ Á‡ˆÂÔ‚‡˘Ë ÒÂ
‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÔÓÔÛÒÍ‡Ú ÒËÚÌËˇ
Ï‡ÚÂË‡Î, ‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡Ú Ì‡ÔÂ‰
Â‰ËÚÂ Í˙ÒÓ‚Â. ŒÒ‚ÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â, ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë ÓÔ˙‚‡ÂÏË ÒËÚ‡, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ „ÛÏ‡ ËÎË
‚ËÒÓÍÓ ‡·‡ÁË‚ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì, ÍÓËÚÓ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÒÂ‰ÌÓ Ë ÙËÌÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ.
–‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ
Ì‡ ÒËÚ‡Ú‡ Ë ÚÂıÌËˇ ·ÓÈ ÓÍ‡Á‚‡Ú
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂÚÓ. ŒÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ë ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒËÚ‡Ú‡. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú

ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ ËÎË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ. œÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ‰‡‚‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÔË ‡·ÓÚ‡, ÌÓ ˆÂÎËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î Ô‡‰‡ ‚˙ıÛ Ì‡È-ÒËÚÌÓÚÓ Ë ÒÎ‡·Ó ÏˇÒÚÓ. œË ÛÒÔÓÂ‰ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ˆÂÎËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î
ÔÓÔ‡‰‡ ‚˙ıÛ Ì‡È-Â‰ÓÚÓ Ë Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡È-Á‰‡‚Ó ÒËÚÓ, ÌÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒËÚ‡ Ò‡ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌË. — ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ (ÏÓ‰ÛÎÌÓÚÓ)
ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒËÚ‡Ú‡ ‰Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ‡
ÒÚÂÔÂÌ ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú ÚÂÁË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË.

Схеми на пресяване
œÂÒˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ÔÓ ÌˇÍÓÎÍÓ Ì‡˜ËÌ‡. Ó„‡ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ Â ÓÚ
Â‰Ëˇ Í˙Ï ÒËÚÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î, ÒËÚÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Â‰Ì‡ ÔÓ‰ ‰Û„‡ - ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇ Í˙Ï Ì‡È-Ï‡ÎÍËˇ ÓÚ‚Ó. “ÓÁË
ÏÂÚÓ‰ ÔÓÒÚË„‡ ‰Ó·‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ Ë ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ·‡‚ÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÚÓ‚ËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, ÌÓ ÔË ÌÂ„Ó Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ „ÓÎˇÏ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÛÂ‰·‡. ≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÛÓ‚ËÌ‡Ú‡, Ì‡Ë˜‡Ì‡ Ó˘Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÛÂ‰·‡, ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ Í‡ÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰ÒËÚÓ‚Ëˇ ÔÓ‰ÛÍÚ
Í˙Ï Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ò˙Ò
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Ò˙˘‡Ú‡ Â‰ËÌ‡, Ò˙‰˙Ê‡˘ ÒÂ ‚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËˇÚ‡. ≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ò˙Ò Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚
„‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ 65 ‰Ó 90%. œË ÌˇÍÓË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ë ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ - 98%.
œË ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒËÚÓ‚ËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÓÚ Ì‡È-Ï‡ÎÍËˇ Í˙Ï
Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇ ÓÚ‚Ó, ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ ÓÚ ÒËÚÌËˇ Í˙Ï Â‰Ëˇ
Ï‡ÚÂË‡Î, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ó ÒÂ Ò
ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ-·˙ÁÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÚ‡Ú‡, ÌÓ Ë Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡
ÒËÚÓ‚‡Ú‡ ÛÂ‰·‡. ÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ
ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ ËÁ·ˇ„‚‡ ÌˇÍÓË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ‰‚‡ ÏÂÚÓ‰‡, ÌÓ Â ÔÓ-ÒÎÓÊÌÓ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë
ÔÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡
ˇ‰ÍÓ.
œÂÒˇ‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÏÓÍÓ Ë ÒÛıÓ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÚ‚ÓËÚÂ Ì‡ ÒËÚÓÚÓ, ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ Ì‡
ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ‰ÂÎˇÚ Ì‡: Â‰Ó ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ (ÔË Â‰ËÌ‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ÓÚ 1200 ‰Ó 0 mm Ë ÓÚ‚ÓË Ì‡ ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÓÚ 300 ‰Ó 100
mm); ÒÂ‰ÌÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ (ÔË Â‰ËÌ‡
Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ 350 - 0 mm Ë ÓÚ‚ÓË Ì‡ ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ
ÓÚ 60 ‰Ó 26 mm); ÒËÚÌÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ
(ÔË Â‰ËÌ‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ 75 - 0
mm Ë ÓÚ‚ÓË Ì‡ ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÓÚ 26 ‰Ó 6 mm); ÙËÌÓ
ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ (ÔË Â‰ËÌ‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ 10 - 0 mm Ë ÓÚ‚ÓË Ì‡ ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÓÚ 5 ‰Ó 0,5 mm);
ÏÌÓ„Ó ÙËÌÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ (ÒÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆË ÔË ‡ÁÏÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ Ì‡ ÒËÚÓÚÓ 0,05 - 0,03 mm).
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Подвижни пресевни
уредби
œÂÒÂ‚ÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡
ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ò‡ ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ ÔÓ‰‚ËÊÌË ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë. ◊‡ÒÚ ÓÚ Úˇı Ò‡ ÓÎÍÓ‚ËÚÂ
ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë, ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚‡ÎˆË,
‚˙ıÛ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË Í˙„ÎË
ËÎË Ù‡ÒÓÌÌË ‰ËÒÍÓ‚Â Ì‡ Ó·˘‡ ‡Ï‡.
¬‡ÎˆËÚÂ ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡Ú ÓÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ˜ÂÁ „Î‡‚ÌÓ Ë ÏÂÊ‰ËÌÌÓ ‚ÂËÊÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ. œ˙‚ËˇÚ ‚‡Î ÒÂ
‚˙ÚË Ò Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ, ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ‚‡Î ‚ Í‡ˇ Ì‡ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡‰ÒËÚÓ‚Ëˇ ÔÓ‰ÛÍÚ Ò Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡. “‡Í‡ ÔÂËÙÂÌ‡Ú‡
ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÓÎÍËÚÂ Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ 0,8 - 1,5 m/s. –ÓÎÍÓ‚ËÚÂ ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡
ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙„ÎË˘‡, ‚˙„ÎË˘ÌË
¯ËÒÚË Ë ‡ÌÚ‡ˆËÚË Ë ÔÓ-ˇ‰ÍÓ Á‡
‰Û„Ë ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË ÒÛÓ‚ËÌË.
À˛ÎÂÂ˘ËÚÂ ÒÂ ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë
·Ë‚‡Ú Ì‡ÍÎÓÌÂÌË Ë ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË.
’ÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, Ú. Â. ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ÔÂ‰ Â ÔÓÏ‡ÎÍ‡ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔË ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡Á‡‰, ÔË ÍÓÂÚÓ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ
Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔÓ‰ÒÍ‡˜‡Ú Ë ÒÂ
ÔË‰‚ËÊ‚‡Ú. Õ‡ÍÎÓÌÂÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë ·Ë‚‡Ú Ò Ì‡ÍÎÓÌÂÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ „ÓÌÓ ÓÍ‡˜‚‡ÌÂ, ‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ - Ò Ì‡ÍÎÓÌÂÌÓ „ÓÌÓ Ë ‰ÓÎÌÓ
ÓÍ‡˜‚‡ÌÂ. ‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡
ÔÎÓÒÍÓÎ˛ÎÂÂ˘ËÚÂ ÒÂ ÔÂÒÂ‚ÌË
ÛÂ‰·Ë, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‚Ë·‡ˆËË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡Ú Ì‡ ÙÛÌ-

‰‡ÏÂÌÚ‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
Ò„‡‰‡Ú‡.
‡ÚÓ ‚Ë‰ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë Ò ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. ¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎÌË Ù‡·ËÍË ÚÂÁË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÒÂ ËÁÏÂÒÚ‚‡Ú ÓÚ ‚Ë·‡ˆËÓÌÌË
ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë. œË Úˇı ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÛÂ‰·‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌË Ì‡‰Î˙ÊÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ, Ò˙Á‰‡‚‡ÌË
ÓÚ ÍÓÎˇÌÓ-ÏÓÚÓ‚ËÎÍÓ‚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï.
“ÂÔÚÂÌËˇÚ‡ ËÏ‡Ú ÒËÏÂÚË˜Ì‡
ÒÍÓÓÒÚÌ‡ ‰Ë‡„‡Ï‡ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡
‡ÏÔÎËÚÛ‰‡, ÌÂÁ‡‚ËÒÂ˘‡ ÓÚ ÒÍÓÓÒÚÌËˇ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂÒÂÚËˇ
Ï‡ÚÂË‡Î.
œËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú Ë ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ (·‡‡·‡ÌÌË) ÔÂÒÂ‚ÌË Ï‡¯ËÌË. œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÎË‚ÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ·‡‡·‡Ì, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌË ÒËÚ‡. ‘ÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ·‡‡·‡Ì‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ˆËÎËÌ‰Ë˜Ì‡ ËÎË ÏÌÓ„ÓÒÚÂÌÌ‡. «‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Ë ÒÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò ‡ÁÎË˜ÌË
Ù‡ÍˆËË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË
‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ÔÂÒÂ‚ÌË Ï‡¯ËÌË Ò
ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÒËÚ‡.

Вибрационни пресевни
уредби
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÔËÎ‡„‡ÌËÚÂ ‚Ë·‡ˆËË, ‚Ë·‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÛÂ‰·Ë ·Ë‚‡Ú 3 ‚Ë‰‡ - Ò Í˙„Ó‚Ë,
Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌË Ë ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ‚Ë·‡ˆËË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡ÍÎÓÌ‡ Ì‡
ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ - Ò „ÓÎˇÏ
(15 - 30∞), Ò Ï‡Î˙Í (5 - 6∞) Ì‡ÍÎÓÌ Ë
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË. Õ‡ÍÎÓÌÂÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë Ò‡ ÔÓ˜ÚË ‚ËÌ‡„Ë Â‰ËÌË˜ÌË, ‡
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Ï‡¯ËÌË
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
Ë Ò‰‚ÓÂÌË ˜ÂÁ ÂÚ‡ÊÌÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÂ‚ÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë. Õ‡È-„ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚ËÚÂ, ËÌÂˆËÓÌÌËÚÂ, Ò‡ÏÓ·‡Î‡ÌÒÌËÚÂ Ë ÂÁÓÌ‡ÌÒÌË ‚Ë·‡ˆËÓÌÌË ÛÂ‰·Ë. œË ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚ËÚÂ
ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Í˙„Ó‚Ë
‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡
ÍÓÎˇÌÓ‚ ‚‡Î. ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÍÓÎˇÌÓ‚Ëˇ ‚‡Î ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÂÍÒˆÂÌÚËˆËÚÂÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Í˙„Ó‚ËÚÂ ÚÂÔÚÂÌËˇ Ì‡ ÛÂ‰·‡Ú‡.
Ó„‡ÚÓ
ˆÂÌÚ˙˙Ú Ì‡ ÚÂÊÂÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ ÂÍÒˆÂÌÚËÍ‡, ÛÂ‰·‡Ú‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Í˙„Ó‚Ë
‰‚ËÊÂÌËˇ. ¬ ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ Ì‡ Ò‡Ì‰˙Í‡ ÚÂÔÚÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÂÎËÔÒÓ‚Ë‰ÌË,
Ú˙È Í‡ÚÓ ËÏ‡ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. ƒËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ Û‡‚ÌÓ‚ÂÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ò ‰Â·‡Î‡ÌÒÌË ÚÂÊÂÒÚË, Á‡ÍÂÔÂÌË Ì‡ ‰ËÒÍÓ‚Â. ≈ÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚ËÚÂ ÔÂÒÂ‚ÌË
ÛÂ‰·Ë ·Ë‚‡Ú ÒÂ‰ÂÌ Ë ÚÂÊ˙Í ÚËÔ.
ÿËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ó·Ó„‡ÚË-
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ÚÂÎÌËÚÂ Ù‡·ËÍË Ì‡ÏË‡Ú Ë ËÌÂˆËÓÌÌËÚÂ ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë. œË
Úˇı ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÔÓ‰
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ËÌÂˆËÓÌÌ‡ ÒËÎ‡,
‚˙ÁÌËÍ‚‡˘‡ ÓÚ ‚˙Úˇ˘‡ ÒÂ ËÌÂˆËÓÌÌ‡ Ï‡Ò‡, Í‡ÚÓ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡Ú‡
Ì‡ ÚÂÔÚÂÌËˇÚ‡ ÌÂ Â ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡.
“ÂÁË ÛÂ‰·Ë ËÏ‡Ú Â‰ÌÓ‚‡ÎÓ‚ ‚Ë·‡ˆËÓÌÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ò Í˙„Ó‚Ë ËÎË
ÂÎËÔÒÓ‚Ë‰ÌË ÚÂÔÚÂÌËˇ. «‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ ¯‡È·‡ ÔÂ‰‡‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚‡Î‡, ÔË ÍÓÂÚÓ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ Ò
ÌÂÛ‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌËÚÂ ÚÂÊÂÒÚË ‡Á‚Ë‚‡Ú ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ËÌÂˆËÓÌÌË
ÒËÎË, ÔË‰‡‚‡˘Ë ‚Ë·‡ˆËË Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
—‡ÏÓ·‡Î‡ÌÒÌËÚÂ ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌË ÚÂÔÚÂÌËˇ, ÔÂ‰‡‚‡ÌË ÓÚ
‚Ë·‡ÚÓ‡ Í˙Ï ÔÎÓÒÍÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÔÓ‰ ˙„˙Î
35 - 55∞, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú Ì‡ ÒËÚÓÚÓ ‰‡ Â
ÔÓ‰ Ì‡ÍÎÓÌ. —‡ÏÓ·‡Î‡ÌÒÌËˇÚ ‚Ë·‡ÚÓ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Á‡Ú‚ÓÂÌ ÍÓÔÛÒ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‚˙ÚˇÚ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË
ÔÓÒÓÍË 2 ‚‡Î‡ Ò Ì‡Ô˙ÎÌÓ Û‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌË ‰Â·‡Î‡ÌÒË. “ÓÁË ÚËÔ ÒËÒÚÂÏË
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ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË
ÓÚÏË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÛÒÔÂÌÁËË, ‰Â¯Î‡Ï‡ˆËˇ Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ë Ë
ÒËÚÌË ‚˙„ÎË˘‡, ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÂÚÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë Ì‡ „ÓÂ˘ ‡„ÎÓÏÂ‡Ú.
–ÂÁÓÌ‡ÌÒÌËÚÂ ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÚÂÔÚˇ˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ ÒÂ ÓÚ ‰‚Â ˜‡ÒÚË ÍÓÔÛÒ Ò˙Ò ÒËÚÓ Ë Ï‡ÒË‚Ì‡ ‡Ï‡,
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò „˙‚Í‡‚Ë ÂÎÂÏÂÌÚË. “Â
·Ë‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÎÂÍ ÚËÔ Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ë Ë ÒËÚÌË
‚˙„ÎË˘‡ Ë ÌˇÍÓË ÎÂÍË Û‰Ë. »Ï‡Ú
‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë Ï‡Î˙Í ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÚÂÁË ÛÂ‰·Ë ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ÂÁÓÌ‡ÌÒ. «‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÛ¯Ë
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÂÁÓÌ‡ÌÒ‡, ˜ÂÒÚÓÚËÚÂ Ì‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌËÚÂ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌË ÚÂÔÚÂÌËˇ
Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚËÚÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÚÂÔÚÂÌËˇ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
≈ÎÂÍÚÓ‚Ë·‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÂÒÂ‚ÌË ÛÂ‰·Ë ËÏ‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓ-
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Ï‡¯ËÌË
ÊÂÌËÂ. œË Úˇı ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ÒÂ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÓÚ ÂÎÂÍÚÓ‚Ë·‡ÚÓ Ë ÒÂ
ÔÂ‰‡‚‡Ú Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÛÂ‰·‡Ú‡.
“ÂÔÚÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÒÚÓ„Ó Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌË, ÛÒÔÓÂ‰ÌË Ì‡ ÓÔÓÌ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ‡Ï‡Ú‡, ‚˙ıÛ ÍÓˇÚÓ Â ÏÓÌÚË‡Ì‡ ÔÂÒÂ‚Ì‡Ú‡ ÛÂ‰·‡.

Разделяне на смесите с
класификатори
ŒÒ‚ÂÌ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ,
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ÏË‡ Ë ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ËÎË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜Ì‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Ù‡ÍˆËËÚÂ. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÒÏÂÒ ÓÚ ÏËÌÂ‡ÎÌË ˜‡ÒÚËˆË Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÁÏÂË Ì‡ ÍÎ‡ÒÓ‚ÂÚÂ, ˜ËÈÚÓ ˜‡ÒÚËˆË ËÏ‡Ú Â‰Ì‡Í‚‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ô‡‰‡ÌÂ ‚˙‚ ‚Ó‰Ì‡ ËÎË ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒÂ‰‡. ¬ÒÂÍË ÍÎ‡Ò
ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ˜‡ÒÚËˆË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡
Â‰ËÌ‡, ÌÓ Ò Â‰Ì‡Í‚‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
Ô‡‰‡ÌÂ ‚ ‰‡‰ÂÌ‡ ÒÂ‰‡. œÓˆÂÒ˙Ú
ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‡‚ÌÓÔ‡‰‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ, Á‡ ‰‡ ‡Á‰ÂÎË ‰‡‰ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î Ì‡ ÍÎ‡ÒÓ‚Â ÔÓ
Â‰ËÌ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‡ÁÎË˜ËˇÚ‡
‚ Ú‡ÂÍÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÏËÌÂ‡ÎÌË ˜‡ÒÚËˆË
ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒËÎËÚÂ Ì‡
ÚÂÊÂÒÚÚ‡, ÒËÎËÚÂ Ì‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡ ‚ ÍÓˇÚÓ Ô‡‰‡Ú,
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ Ô‡‰‡ÌÂ Ë
ËÌÂˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÎË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÒÂ‰‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡,
ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ ·Ë‚‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡
ËÎË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜Ì‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚˙‚ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ËÎË ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Á‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÏËÌÂ‡ÎË Ò Â‰ËÌ‡ ÓÚ 5-10 mm ‰Ó
10-20 ÏËÍÓÌ‡. Î‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Â
ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÔÓˆÂÒ, ÌÓ ÔË „ÓÎˇÏ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
‡Á‰ÂÎˇÌËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÔÓÚË˜‡ Ë
˜‡ÒÚË˜ÌÓ „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ. ‡ÍÚÓ Ë ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ, ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Í‡ÚÓ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ (Á‡Â‰ÌÓ Ò ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ë Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ); ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌ‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ
(Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ÒÛÓ‚ËÌ‡Ú‡);
ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌ‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ (Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‚ ˆËÍ˙Î‡ Ì‡ ÒÏËÎ‡ÌÂ Á‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÒÏÎÂÌËˇ „ÓÚÓ‚ ÔÓ‰ÛÍÚ,
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ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘ Ì‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ ÓÚ
ÌÂ‰ÓÒÏÎÂÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
‚˙˘‡ Á‡ ‰ÓÒÏËÎ‡ÌÂ).

Пневматични
класификатори
œÌÂ‚Ï‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ¯ËÓÍÓ ‚ ˆËÍÎËÚÂ Ì‡
ÒÛıÓ ÒÏËÎ‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË ÔÓÎÂÁÌË ËÁÍÓÔ‡ÂÏË, Á‡ ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡
Ô‡ıÓ‚Ë‰ÌË „ÓË‚‡ Ë Á‡ Ó·ÂÁÔ‡¯‡‚‡ÌÂ. œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËˇÚ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓ ‡Á‰ÂÎˇ ‰‡‰ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î Ì‡
‰‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ - Â‰˙ Ë ÒËÚÂÌ, Í‡ÚÓ
„ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ „ÓÚÓ‚Ëˇ ÔÓ‰ÛÍÚ
‚‡Ë‡ ÓÚ 1,5 ‰Ó 0,05 mm. Õ‡È-„ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ÏË‡Ú ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ
ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Ë ‚˙Ì¯ÂÌ
ÍÓÌÛÒ. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ÔÂÁ ÛÎÂÈ ‚˙ıÛ
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÂÌ ‰ËÒÍ, ‚˙Úˇ˘ ÒÂ
Ò Ó·ÓÓÚË ÓÚ 140 ‰Ó 340 min-1. ŒÚ
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÒËÎË ÚÓÈ ÒÂ ËÁı‚˙Îˇ Í‡ÚÓ ‚ÂÚËÎÓ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡
ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ë Ú‡Ï ˜‡ÒÚËˆËÚÂ
ÒÂ˘‡Ú ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‚˙Á‰Û¯ÂÌ ÔÓÚÓÍ, Ò˙Á‰‡‚‡Ì ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ Ë
ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ÎÓÔ‡ÚÍË.
¬˙Á‰Û¯ÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ ËÁ‰Ûı‚‡ ÒËÚÌËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÔÓ-‰‡ÎÂ˜, ‚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÚÂ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚˙‚
‚˙Ì¯ÌËˇ ÍÓÌÛÒ Ë ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡Ú
ÔÂÁ ÓÚ‚Ó, ‡ Â‰ËÚÂ - ‚˙‚
‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ÍÓÌÛÒ Ë ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡Ú ÓÚ ‰Û„ ÓÚ‚Ó. «‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡Ô‡‡Ú‡ ÓÚÍ˙Ï Á‡ÒÏÛÍ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡ Â ÏÓÌÚË‡Ì ÛÔ‡‚ÎˇÂÏ ÍÎ‡Ô‡Ì.

Хидравлични
класификатори
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ë ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË ·Ë‚‡Ú Í‡ÏÂÌË, ÍÓÌÛÒÌË,
ÏÂı‡ÌË˜ÌË, ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË (ıË‰ÓˆËÍÎÓÌË).
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Â‰ÌÓ- Ë ÏÌÓ„ÓÍ‡ÏÂÌË ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË. ≈‰ÌÓÍ‡ÏÂÌËÚÂ ·Ë‚‡Ú ÒÚÛÈÌË, Ò˙Ò ÒËÙÓÌÌÓ
ËÎË Ò‡ÏÓÚÂ˜ÌÓ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡

ÔˇÒ˙˜Ì‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ Ë ‰. ÃÌÓ„ÓÍ‡ÏÂÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚Ë, Í‡Î‡ÂÌË Ë ‰Û„Ë Û‰Ë
Ì‡ ÍÎ‡ÒÓ‚Â, ÔÂ‰Ë „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ËÏ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ. ≈‰ËÌ‡Ú‡ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÒÛÓ‚ËÌ‡ Â ‰Ó 2,5
mm.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÒË ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú 2 ‚Ë‰‡ ÍÓÌÛÒÌË ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË - ÔˇÒ˙˜ÌË Ë
¯Î‡ÏÓ‚Ë. œˇÒ˙˜ÌËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÍÓÌÛÒ, ÏÓÌÚË‡Ì Ò ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
Ì‡„ÓÂ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ Í‡ÏÂ‡ ÔÂÁ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡
Ú˙·‡. œˇÒ˙ˆËÚÂ ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡Ú
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ˜ÂÁ ÒÙÂË˜Ì‡ ÍÎ‡Ô‡.
œË Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔˇÒ˙ˆË ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú ÒÂ ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡ Ë ˜ÂÁ ÎÓÒÚÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ÓÚ‚‡ˇ ÍÎ‡Ô‡Ú‡.
Ó„‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ ‚
Í‡ÏÂ‡Ú‡, ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú ÔÓÚ˙‚‡ Ë
ÍÎ‡Ô‡Ú‡ ÒÂ Á‡Ú‚‡ˇ ÓÚÌÓ‚Ó. ÿÎ‡ÏÓ‚ËˇÚ ÍÓÌÛÒÂÌ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓ ÒÂ
‡ÁÎË˜‡‚‡ ÓÚ ÔˇÒ˙˜ÌËˇ ÔÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ Ë ‰Ë‡Ù‡„Ï‡Ú‡.
˙Ï ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ÒÔË‡ÎÌËÚÂ, „Â·ÎÓ‚ËÚÂ Ë ˜‡¯ÍÓ‚ËÚÂ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË.
–‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÚÌËÚÂ ÓÚ Â‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚˙‚
‚‡Ì‡, Í‡ÚÓ ÔˇÒ˙ˆËÚÂ ÒÂ ËÁÌ‡ÒˇÚ
ÓÚ ‚‡Ì‡Ú‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ „Â·Î‡,
ÒÔË‡Î‡, „Â·ÎÓ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚ¸Ó
ËÎË ‰Û„ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï. √Â·ÎÓ‚ËÚÂ Ë
˜‡¯ÍÓ‚ËÚÂ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË, ÔÓ‡‰Ë
Â‰Ëˆ‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Í‡ÚÓ ÒÎÓÊÌ‡
Ë ÚÂÊÍ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÂÌ ÔÓ Â‰ËÌ‡ ÔÂÎË‚
Ë ‰Û„Ë, ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡. —ÔË‡ÎÌËÚÂ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË
ËÏ‡Ú Ì‡È-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÓÚ
‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓË. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ì‡ÍÎÓÌÂÌÓ
‰Ó 18∞ ÍÓËÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‚˙ÚË
ÒÔË‡Î‡.
œÓÔÛÎˇÂÌ ÏÂÚÓ‰ Â Ë ‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍˆËËÚÂ ‚ ıË‰ÓˆËÍÎÓÌË.
œË Úˇı ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ ÔÓÎÂ ÔË
ÛÒÍÓÂÌËÂ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ ÁÂÏÌÓÚÓ. ‡ÚÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ Ë ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ ıË‰ÓˆËÍÎÓÌËÚÂ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÒËÚ‡Ú‡ Á‡ ÏÓÍÓ ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂ Ì‡
ÙËÌË Ù‡ÍˆËË.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Êîìïàêòíè RESET ñõåìè
çà ñëåäåíå íà
íàïðåæåíèå îò ROHM
l Ðàçíîîáðàçèå îò ðàáîòíè

íàïðåæåíèÿ 2.3  6.0 V

l Ìàëêà ñîáñòâåíà êîíñóìà-

öèÿ 0.8 µÀ òèï.
òî÷íîñò íà ïðàãîâåòå
l Íàñòðîéâàåìî âðåìåçàêúñíåíèå
l Äâà òèïà èçõîäè:
BD52xxG-TR  îòâîðåí
äðåéí
BD53xxG-TR  CMOS ëîãè÷åñêè
l Øèðîê ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí -40 ~ +105 °C
l Âèñîêî êà÷åñòâî è íàäåæäíîñò
l RoHS ñúâìåñòèìè
l Êîìïàêòåí SSOP5 êîðïóñ
l ±1%

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ - îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà ROHM
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