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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ıÌ‡ÚÓÌ ÔÓÁ‰‡‚Ë ÍÓÎÂ„Ë Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË Ò „ÛÏÂ Ô‡ÚË
Фирма Ехнатон поздрави с коледните и новогодишни празници екипа и
най-близките клиенти и партньори на фирмата на елегантно и изискано
тържество в началото на декември. Партито се проведе в Радисън Блу Гранд
хотел София, зала Александър, и предложи запомнящо се кулинарно изживяване. Гостите се насладиха на отбрани напитки и изтънчено гурме меню в
рамките на тазгодишния Chivas Gourmet Salon, който е традиционен за хотела, на фона на деликатна жива музика. Управителят Симеон Илински поднесе
благодарности и поздравления от името на фирмата за изминалата година,
като пожела здраве и просперитет през предстоящата. В рамките на празненството бе връчена награда на футболния отбор на фирма Ехнатон, който се класира на трето място във футболния турнир на дългогодишния
партньор на фирмата – Schneider Electric. Поздравлението и наградата бяха
връчени на капитана на отбора отново от управителя.

¿¡¡ ÔÓÎÛ˜Ë ÁÎ‡ÚÂÌ ÏÂ‰‡Î Á‡ ÔËÌÓÒ Í˙Ï ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
На 9 декември 2011 г. на официална церемония в столицата АББ в България получи златен медал и диплома от Българската стопанска камара. Сертификатът от конкурса ,,ИН-5 - Индустрия, Инвестиция, Иновация, Интелигентност и Инициатива“ бе връчен на Питър Симон, регионален мениджър
на АББ в България, Румъния и Република Молдова, за внедряването на последно поколение роботизирани продуктови линии за производство на електроапаратура, както и за увеличаване на работните места на компанията
в България с 200% в сравнение с 2009. Церемонията по награждаването се
състоя в присъствието на официални гости от българското правителство,
сред които Томислав Дончев, министър по управление на средствата от
ЕС, Трайчо Трайков, министър на Икономиката, Енергетиката и Туризма, гжа Пенчева, заместник министър на финансите, посланици и други официални лица. ,,Горди сме, че АББ е призната и удостоена със златен медал от
Българска стопанска камара. Фактът, че иновацията, интелигентността
и инвестициите са оценени, е положителен знак за България като база за
ефикасно производство и за по-нататъшни инвестиции“, заяви г-н Симон.
На конкурса ,,ИН-5“ бяха наградени 15 компании от различни индустриални
и икономически сфери у нас, които се състезаваха в отделни категории.

Lowara Ë Vogel Pumpen ÒÂ ‚ÎË‚‡Ú ‚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Xylem

Петя Русинова

6

Наскоро ITT Corporation отдели бизнеса си за оборудване за водния сектор
в самостоятелна компания. „Новото направление се нарича Xylem и обединява няколко фирми, предлагащи помпи, помпени системи, арматура, измервателни средства, системи за управление на помпи, оборудване за водоснабдяване и пречистване на отпадни води. Сред компаниите в новосъздадената
бизнес структура са Lowara и Vogel Pumpen, представени на българския пазар
от фирма Аквастарт“, съобщи за сп. Инженеринг ревю Петя Русинова, управител на компанията. „Убедени сме, че новата структура на XYLEM, чийто
слоган „Let’s solve water“ акцентира върху желанието ни да се изправим пред
предизвикателствата на водния сектор, има за цел да предложи по-качествено и всеобхватно обслужване на клиентите в цял свят, като им предложи
цялостни и завършени решения„, допълни г-жа Русинова.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
–¿»— ÔÓÎÛ˜Ë "«Î‡ÚÂÌ ÔÂ˜‡Ú" Ë "«Î‡ÚÌ‡ ÍÌË„‡" Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍË
ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ
Пазарджишката фирма РАИС бе номинирана и стана почетен

член на
Съвета на европейската бизнес общност за завоюван висок престиж и
обществено признание за приноса към развитието на българския мениджмънт и за социална отговорност, съобщиха от компанията. Официалната церемония се състоя на 15 декември в Държавния музикален театър
в столицата. „Заедно с това, управителят на РАИС Нишан Бъздигян получи
„Златен печат„ за европейски мениджмънт, както и значка „Златна книга“,
изработена с 24-каратово злато в Монетния двор на България, с формата
на отворена книга. Тя също се връчва за завоюван престиж и принос към
българския мениджмънт. Досега отличието е присъдено на 280 представители на българския научен, културен и бизнес елит“, допълниха от РАИС.

Johnson Controls ‡Á¯Ëˇ‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Johnson Controls, глобален лидер в производството на интериори и електроника за автомобили, разширява операциите си в България, съобщиха от
компанията. През 2012 компанията планира да разшири подразделението
Connectivity в България, където в момента работят 100 висококвалифицирани инженери. Очаква се през следващата година техният брой да бъде
увеличен на 160. Новост в производството ще бъде разработването на
следващо поколение централни мултимедийни конзоли.
В момента в развойния център на компанията в страната работят над
550 души, от които 460 инженери. Българският офис на Johnson Controls
осъществява управление на проекти, разработване на софтуер, тестване
на продукти, хардуерен дизайн и изработка на прототипи, механични инженерни услуги, глобална IT поддръжка на цялото автомобилно подразделение
на Johnson Controls Automotive Experience и клиентите на компанията от
автомобилната индустрия.

Ã‡‚‡ »Ì‰ÛÒÚË‡Î ÔÓ‚Â‰Â ÒÂÏËÌ‡ Ë ƒÂÌ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË
В края на м. ноември 2011 г. фирма Мава Индустриал организира еднодневен семинар на тема „Технология на сгъстения въздух и енергоспестяващи методи“. Разгледани бяха принципи на физиката и термодинамиката,
типове компресори, приложения, производство на сгъстен въздух и енергоспестяващи системи. „Семинарът, който бе изключително с образователен характер, е базиран на научните изследвания и приложения на върховите технологии, създадени от немската фирма Kaeser Kompressoren, един
от водещите световни производители в областта на сгъстения въздух,
чийто изключителен представител за България, е фирма Мава Индустриал.
Демонстрирани бяха на практика качествата и предимствата на последните модели компресори: винтови компресори ASD-47 PTG със SIGMA
CONTROL 2, CSD 125, AIRCENTER SM 15 с вграден хладилен изсушител и
резервоар, въздуходувка CBC 110 Pr и други“, заявиха от компанията.
Мава Индустриал продължи представянето на последните модели компресори и въздуходувки и по време на Деня на откритите врати, организиран една седмица по-късно в шоурума на централния офис на фирмата.
Компанията планира да проведе подобни безплатни обучения през месеците април и септември 2012 г. в София и Стара Загора.

SOL Group ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ‰‚‡ ÌÓ‚Ë Á‡‚Ó‰‡ ‚ „. ƒÂ‚Ìˇ
Италианският производител на технически газове SOL Group ще инвестира 16 млн. евро в два нови завода на територията на комплекса Агрополихим
в гр. Девня. В първия от тях ще се произвеждат кислород, азот и аргон, а
вторият завод ще извлича въглероден диоксид от отпадъчните газове на
Агрополихим. Очакванията на компанията са годишната продукция на завода
да възлиза на 7 млн. евро продажби, 20% от които са предвидени за износ
главно в Румъния и Турция. Освен това, новият завод на компанията ще задоволява голяма част от нуждите от технически газове, необходими за местните индустрии, за медицински и научни дейности в Североизточна България. Компанията планира да изгради заводите в най-кратък срок, след като
бъдат осигурени необходимите разрешителни. Новите мощности трябва
да започнат работа през втората половина на 2013 г. Планира се да бъдат
открити 50 нови работни места.
SOL Group започва работа в България през 1999 г. в рамките на смесено
предприятие с Техногаз Промкооп. В момента компанията разполага с три
съоръжения за компресиране на технически газ в София, Пловдив и Бургас.

8

декември 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2011

9

Ì‡Í‡ÚÍÓ
–ËÚ·ÛÎ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ 10-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 16 декември фирма Ритбул бе домакин на изискано тържество в
столичния хотел Парк Инн. Компанията покани партньори, клиенти и приятели да отпразнуват заедно десетгодишното си успешно присъствие на
българския пазар. „Щастливи сме, че имаме правото да кажем, че името на
фирмата ни вече е добре известно и за всички, които ни се довериха, означава сигурност и партньорство. За този период натрупахме опит, поставихме стабилни основи както в отношенията ни с партньори и клиенти,
така и в структурата и организацията на работата. Не ни остава друго,
освен да се развиваме заедно с нашите клиенти, скоро да сме представени
и в други градове, както и да успеем да накараме и други да ни повярват и
последват“, заявиха домакините.

¿¡¡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë ‚ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙‚Ëˇ ÌÂÏÒÍË ÍÓÎÂ‰ÂÌ ·‡Á‡ Û Ì‡Ò
На 15 декември АББ България покани свои клиенти и бизнес партньори на
първия немски коледен базар в София. Компанията е един от спонсорите на
мероприятието, организирано от Луфтханза и D&B Events, с подкрепата на
посолството на Германия в България и дирекция „Култура, образование и
превенция на зависимости“ към Столичната община. „Посетителите имаха
възможност да се потопят в атмосферата, топлината и благотворителния дух на традиционните празнични пазари в Германия и да участват в
набирането на средства за хора в неравностойно положение“, заяви представител на АББ. Инициативата, организирана главно със средства на немски
инвеститори в България, сред които VMF, Allianz, DB Schenker, Balkanstar, Festo,
AHK, Bosch, Bautech Bul, Tunkenmuler и други, продължи до 24 декември.

◊≈« ¡˙Î„‡Ëˇ ‚˙‚ÂÊ‰‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚË
ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡
В края на месец ноември ЧЕЗ България стартира въвеждането на софтуер за дистанционно диспечерско управление на елементи от електроразпределната мрежа – SCADAMicroDispecinkе. „Една от трите най-големи корпоративни системи в компанията позволява измерването на напрежението по мрежата и получаването на сигнали за възникнали нередности. Софтуерът предлага управление на елементите от мрежата на три структурни нива: високо напрежение, подстанциии средно напрежение. Това дава
възможност за по-бърза и прецизна реакция при предотвратяване и отстраняване на проблеми по мрежата“, заявиха от компанията.
„SCADAMicroDispecinkе е един от големите проекти, които ще допринесат за оптимизиране на работата на енергийните съоръжения и, съответно, подобряване на качеството и сигурността на захранването за нашите
клиенти. Надяваме се да успеем да разширим обхвата на проекта с бързи
темпове“, коментира Ясен Тодоров, директор на Дирекция Диспечерско
управление, ЧЕЗ Разпределение България. Подстанция Метро в София е първата, която се управлява благодарение на системата SCADAMicroDispecink.
През 2012 г. дружеството планира към системата да бъдат включени още
9 подстанции и 2 възлови станции в София.

Beghelli ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ë ‡‚‡ËÈÌË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡
На 13 декември в Парк хотел Витоша се проведе технически семинар
„Нови промишлени, спортни и аварийни осветителни тела oт Beghelli“,
организиран от българското представителство на компанията. Г-н Дейвид
Гавлик, маркетинг директор Beghelli, представи индустриалните взривозащитени осветителни тела от серия Acciaio и иновативните серии на популярните осветители Leader – Leader LED, със светодиодни тръби, както
и Leader Xtreme за високотемпературни приложения. Продуктовата гама за
аварийно и евакуационно осветление бе представена от г-н Томас Ханчик.
Акцентирано бе върху отличаващите се с дизайна си Aestetica LED, Plana,
Slimline във варианти с акрилни или метални корпуси, предлагани в различни
цветове според изискванията на инвеститорите. „Сред техническите характеристики на аварийните и евакуационни тела на Beghelli са разработените варианти за режим на светене 1, 2 и 3 часа. Телата са приложими
едновременно за стенен и таванен монтаж, както и на пендели. Могат да
работят автономно, в система за управление, а също така и в система с
централна батерия“, информира г-н Ханчик. Вниманието на присъстващите бе привлечено и от добре познатата у нас нискоценова серия Eco LED
Bandera и новите Ronos и Kubus IP65, подходяща и за външен монтаж.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
»Ú˙Ì »Ì‰˙ÒÚËÒ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ˛·ËÎÂÈÌÓ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó
На 2 декември Итън Индъстрис покани клиенти и приятели на парти по
случай 100-годишнината на мултинационалната корпорация Eaton. Тържеството, със специалното участие на Александра Раева, се състоя в зала
Флоримонт Експо на бул. България. „Eaton е глобален технологичен лидер в
електронните компоненти и системи за качество, разпределение и контрол на електроенергията; хидравлични компоненти, системи и услуги за
промишлено и мобилно оборудване. Компанията има около 75 000 служители и предлага своите продукти на клиенти в над 150 страни. Eaton разполага и с центрове за научни изследвания и развойна дейност в Австрия,
Китай, Финландия, Франция, Германия, Швейцария, Холандия, Великобритания и САЩ, в които непрекъснато усъвършенства предлаганата продуктова гама и разработва нови иновативни решения“, припомниха домакините.

MPLAB X IDE Ì‡ Microchip ÒÔÂ˜ÂÎË Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡ Elektra 2011
През декември Microchip Technology бе отличена с престижната награда
Elektra в категорията "Развойни системи и софтуер" за интегрираната развойна среда MPLAB X. "Това е единствената интегрирана развойна среда,
която комбинира висока производителност с плавна миграция през цялата
продуктова гама. Microchip адаптира софтуерната платформа с отворен
код към MPLAB X, която поддържа пълна гама микроконтролери, цифрови
сигнални контролери и памети устройства в една мултипроектна среда",
коментираха организаторите на конкурса. "От представянето на MPLAB
X на пазара, нашите клиенти по цял свят отчетоха 20% увеличение на
производителността", заяви Стив Санги, президент и CEO на Microchip.
MPLAB X IDE включва функции като разширение на възможностите на
редактора, дебъгер за сорс код, система за управление на версиите, софтуерен симулатор, настройка на интерфейса и др. Поддържат се популярните хардуерни инструменти на Microchip, сред които MPLAB ICD 3 дебъгер,
PICkit 3 и MPLAB PM3 програматори. Базирана е на отворената платформа
NetBeans и се предлага във версии за Windows, MAC и Linux.

ÿÂÒÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ËÁÎÓÊÂÌËˇ ‚ »≈÷ ÔÂÁ ÙÂ‚Û‡Ë Ë Ï‡Ú
От 28 февруари до 2 март Интер Експо Център ще бъде домакин на шест
индустриални изложения: MachTech & Metal, Transport & Logistics, Security – защита и сигурност, INTRONIKA, IFAM и PLAST. Специализираните изложби IFAM,
INTRONIKA и PLAST ще направят своя дебют в България, в резултат на успешното сътрудничеството на Агенция Булгарреклама с ICM (Словения). Тематиката на IFAM е насочена към бързоразвиващия се сектор на автоматиката,
роботиката, мехатрониката и др. INTRONIKA е специализирано изложение за
електроника, професионално оборудване и енергетика. На специализираната
изложба PLAST посетителите ще могат да видят доставчици на пластмасови и каучукови продукти и суровини, машини за пластмасовата и каучуковата
индустрия, химическа промишленост, екология. „Благодарение на партньорството ни с ICM очакваме доста нови фирми да стъпят на българския пазар.
Нашата цел е да съберем на едно място специалистите, заети в индустриалния сектор на Балканите и да представим последните технически решения във важни области като автоматизация, електроника, мехатроника и
роботика, както и най-новите постижения в секторите пластмаси и каучук“,
посочи Ивайло Иванов, прокурист на Агенция Булгарреклама. Индустриалните изложения ще бъдат съпътствани от интересна семинарна програма,
включваща актуални лекции на водещи специалисти от бранша.

≈ ÒÚ‡ÚË‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ LED
На 15 декември Европейската комисия прие Зелена книга и започна общеÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ
ствена консултация върху бъдещето на светодиодното осветление. "Необходимостта от внедряване на светодиодното осветление е очевидна. То
означава по-ниски разходи за вас и по-здравословна околна среда за планетата. Бързото му разпространение ще спомогне за снижаване на потреблението на електроенергия за осветление с 20% до 2020 г.", заяви заместникпредседателят на ЕК Нели Крус. "Поради постепенното извеждане от продажба на традиционните електрически крушки в ЕС до септември 2012 г.,
през следващите няколко години в европейските домове, офиси и улици около
8 милиарда нажежаеми лампи ще трябва да се заменят с по-енергоефективно
осветление. Осветлението с LED елементи ще даде тласък на секторите на
осветлението и на строителството, ще разкрие огромни възможности за
предприятията и ще доведе до създаване на работни места и стимулиране
на икономическия растеж в Европа", допълниха от ЕК.
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’ËÏË˜ÂÒÍ‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, посвещава
рубрика Във фокус на настоящия си брой на химическата промишленост
в България. Прегледът включва представяне на технологичните новости и проекти на някои от водещите производствени предприятия в
сектора. В следващия брой темата ще бъде продължена с някои профили и иновации на водещи предприятия в областта, както и с допитване
до доставчици на оборудване, които ще предложат актуалните си продукти и решения с приложение в този значим за икономиката бранш.

Агрополихим влага над
65 млн. лева в
екологична програма
Агрополихим е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Заводът е разположен в Североизточна България, на
около 30 км от град Варна. В непосредствена близост е до пристанище
Варна-Запад и фериботния комплекс
Варна. Разполага също така и с директна връзка с националната ж. п.
мрежа.
Заводът е пуснат в експлоатация
през 1974 г. с основна цел задоволяване нуждите на българското селско
стопанство. До декември 1999 г.
компанията е 100% държавна собственост. В процес на ликвидация
63% от акциите на Агрополихим са
предложени за продажба и са закупени от Acid & Fertilizers, USA, която e
100% собственик на дъщерната компания Acid & Fertilizers България. Капиталът на Агрополихим към момента
възлиза на 8 492 087 евро, от които
мажоритарният собственик притежава повече от 97%. Годишните
приходи от продажби на компанията
възлизат на около 115 млн. евро.
„Ние инвестираме в

модернизиране на
производството
и подобряване на технологиите, в
създаване на условия за производство на нови продукти, съобразно
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нуждите на нашите клиенти“, заявяват от компанията.
„За периода 2003-2008 г. са извършени множество технологични
подобрения във всички производства, на обща стойност над 15 млн.
евро, с което бе подобрена надеждността на инсталациите и тяхната продуктивност. През 2009 г. е
завършена нова инсталация за концентриране на фосфорна киселина
до 54%, което направи възможен експорта на фосфорна киселина на Балканите и в централна Европа. Стойността на тази инвестиция е 11
млн. евро.
През 2008 г. приключва реализацията на инвестиция в размер на 14
млн. евро, чиято цел е технологично
осигуряване на гъвкаво производство. Чрез трансформиране работата на цех TSP стана възможно производството на нови продукти в
зависимост от нуждите на пазара –
моноамониев фосфат (MAP), диамониев фосфат (DAP) в обем до 1100 т
дневно.
В периода 2006-2008 г. са въведени съвременни автоматизирани системи за управление на процесите,
като паралелно бе внедрен и най-качественият софтуерен продукт за
фирмено управление SAP. Общата
стойност на тези проекти надхвърли 2 млн. евро“, допълват от
Агрополихим.
Основен приоритет в работата
на компанията е изпълнението на
Програма за отстраняване на старите екологични замърсявания, както

Източник: Агрополихим

и реализиране дейностите по

инвестиционна програма в
областта на екологията
на обща стойност над 65 млн. лева.
Инвестиционната програма включва
изграждането на нова пречиствателна станция за отпадни води, ново
депо за фосфогипсов отпадък, инсталиране на прахоочистващи инсталации и системи за непрекъснати измервания на емисиите във въздуха,
като част от дейностите са в напреднал етап на реализация.
В края на м. юни 2011 г. торовият
завод на Агрополихим пуска в експлоатация

пречиствателна станция за
отпадни води от
фосфорното производство
Инвестицията възлиза на 20 млн.
лв. От компанията информират, че
това е първият проект в Източна
Европа за редуциране на емисиите
диазотен оксид от производство на
азотна киселина. С пуска на пречиствателното съоръжение, дневно
там се обработват 10 000 куб. м
вода. Част от пречистената вода се
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Източник: Агрополихим

употребява повторно в технологичния процес, с което се цели да бъде
намален разходът на язовирна вода.
През 2011 г. Агрополихим реализира изграждането на нов цех за
производство на разтвор на чист
амониев нитрат и утилизация на
кондензатите с капацитет 1250 т/
ден на производствената си площадка в гр. Девня. Общата разгъната
площ е над 1900 кв. м, а в близост е
изградена самостоятелна водоохладителна кула с размери 12/12/12 м.
Технологията се базира на производство с тръбен реактор до получаването на чист амониев нитрат със
съдържание на 34% азот със стабилизираща добавка алуминиев сулфат.
Тя е безотпадна и високо енергийноефективна. Основната цел при реа-
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лизирането на инвестицията е въвеждането на високотехнологична система за очистка на процесните кондензати на база обратна осмоза и повторното им използване в производството, което
ще доведе до намаляване на замърсените отпадни води с 450 m 3/h.
По данни на предприятието, общият размер
на инвестицията е около 20 млн.
евро.
На финала е и изграждането на
ново депо за фосфогипс. Инвестицията възлиза на 16,5 млн. лв., като за
депото са обособени 223 декара с 3
клетки с капацитет от 7,3 млн. т
неопасен отпадък.
От Агрополихим споделят и за
реализацията на проект за изграждане на склад за съхранение на течен
амоняк с капацитет 10 000 т. Предвижда се инвестицията да бъде около 30 млн. лв., но по този начин ще
бъде отговорено напълно на изискванията за безопасност и опазване на
околната среда. Строителството
ще започне през т. г., а складът реално ще функционира от средата на
2013 г.

Ер Ликид е инвестирала
в България
над 30 млн. евро
Eр Ликид е водещ световен производител в индустрията с газове за
промишлени и медицински цели, както и за опазване на околната среда.
Компанията развива дейността си
в повече от 80 държави, като снабдява свои клиенти на всички континенти в разнообразни промишлени
отрасли, осигурявайки работни мес-
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Източник: Ер Ликид България

та на над 43 600 служители. На
българския пазар компанията стъпва
през ноември 1999 г. От 1999 г. до
2006 г. Ер Ликид се концентрира главно върху основния си клиент и инвестира в обновяването на съществуващото оборудване и в нов производствен капацитет. През 2006 г. Ер
Ликид България подписва дългосрочен
договор за доставката на кислород
и аргон на Стомана Индъстри в Перник и използва тази възможност, за
да инвестира в нов завод, снабдяващ
Стомана и произвеждащ също големи количества течен кислород, азот
и аргон, с цел да развие бизнеса с
доставки в големи резервоари в
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страната.
„ За изминалите
12 години, в България
компанията е направила

път се концентрира върху бизнеса с
бутилки.
„ Като дългосрочен партньор Ер
Ликид разчита на неоспорими ценности –

инвестиции,
надхвърлящи 30
милиона евро

безопасност и опазване на
околната среда

споделят от Ер Ликид България.
Тя разполага с два
завода за разделяне
на въздух в Перник и
Пирдоп, които доставят големи количества кислород на
заводите Аурубис
България и Стомана Индъстри. За
нуждите на българската индустрия,
освен кислород, там се произвеждат
също аргон и азот. Ер Ликид предлага високотехнологични, иновативни
и гъвкави решения, съобразени пряко
с нуждите на клиентите. Те могат
да получават необходимите им продукти чрез газови бутилки, изолирани цистерни, тръбопроводи. Независимо от световната икономическа
криза, Ер Ликид продължава с активната си инвестиционна програма.
Успешното развитие позволи на Ер
Ликид България да продължи да инвестира и през 2009-2010 г. въпреки
икономическата криза, като този

удовлетворяване на клиентите, отговорност на служителите и подкрепа на акционерите – за да следва
стратегията си за устойчив растеж“, категорични са от компанията. „Разнообразието на екипите в
Ер Ликид, дейностите, пазарът и географското присъствие предлагат солидна и устойчива основа за нейното развитие и й позволява да надхвърли собствените си ограничения,
да покорява нови територии и да
изгражда бъдещето си“, заявяват с
увереност те.

Пълначни центрове за
бутилки в Габрово и Пирдоп
През май 2010 г., Ер Ликид България пусна в експлоатация свой
център за пълнене на бутилки в Габрово. „Тази ултрамодерна пълначна
станция, проектирана по стандарт
на Ер Ликид Инженеринг, е един от
първите от този вид, пуснати в
света и представлява първата фаза
на развитие в дейността с бутилки
в България“, разказват от компания-
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та и допълват: „След дванадесетгодишно успешно развитие в България,
първоначално концентрирано върху
производство на място и снабдяването на големи индустриални клиенти като Аурубис и Стомана, а после
и върху развитието на доставките
в големи резервоари, днес Ер Ликид
внася своята култура на безопасност и нововъведения в бизнеса с
бутилки. Засегнати са много индустриални дейности, със специален
фокус върху заваряването и приложенията за рязане, където Ер Ликид има
новаторски решения: специални аргонови смеси, предоставящи резултати с отличаващо се високо качество, безопасни и спестяващи време капачки и вентили за своите
бутилки.“
През м. октомври 2011 г. Ер Ликид България отвори още един
център за пълнене на бутилки на
територията на своя завод в Пирдоп. „И този център е свръхмодерен
и комбинира най-новите технологии
и ноу-хау на Група Ер Ликид“, разкриват детайли от фирмата-производител. По техни думи, и двете пълначни станции са напълно автоматизирани и компютъризирани и позволяват на компанията да гарантира
високо качество на продуктите и
услугите към клиентите.
Следвайки стандартите си в об-
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ластта на безопасността и надеждността, Ер Ликид развива дистрибуторската си мрежа в съответствие
със своите 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“, категорични са от
Ер Ликид България. „До момента
наши дистрибуторски центрове са
отворени в София, Варна, Габрово,
Русе и Добрич“,
Ер Ликид

поставя иновациите в
центъра на своята
стратегия
„ Компанията развива ултрасъвременни решения, за да посрещне екологичните и енергийни проблеми“,
разказват от Ер Ликид. „Развива
технологии на бъдещето, за да върви
в крачка със съвременния начин на
живот и развитие. Благодарение на
около 1000 научни изследователи от
над 30 националности компанията
разработва и съхранява задълбочена
експертиза, за да разшири знанията
и уменията, необходими за утрешния
ден. С над 230 милиона евро годишен
бюджет за иновации, Ер Ликид притежава 8 изследователски центъра
и над 3000 патентовани изобретения. За 2010 г. Групата е регистри-

рала 301 патента“, обобщават в
заключение от българския офис на
компанията.

Пластхим–Т инвестира
в последно поколение
производствено
оборудване
Пластхим-Т е сред основните производители на гъвкави опаковки в
България. Предприятието съществува от 1967 г. основно като производител на изделия за бита и електротехниката. От края на 70-те години
започва производството на полипропиленов канап, от това време е и
производството на полиетиленово
фолио. От 1983 г. стартира производството на гъвкави опаковки. През
1990 г. започва производството на
гъвкави контейнери.
През декември 1997 г. предприятието е приватизирано от Фамтекс. От 2001 г. във фирма Фамтекс
е сертифицирана Система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2000. През
2003 година започва и осъществяването на нов инвестиционен проект
- инсталиране на линия за производство на биаксиално ориентиран полипропилен (БОПП), което стартира
успешно през 2004 година.
През м. март производството
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Източник: Пластхим-Т

получава сертификат ISO 9001:2000.
През 2007 г. Фамтекс Т прекратява
съществуването си, чрез сливане с
Пластхим–Т.
От м. март 2010 г. стартира и
производствена линия за БОПП фолио
с ширина 6.6 метра. Тя се отличава
със следните технически характеристики:

линия за трислойно фолио
- един главен екструдер и два коекструдера; максимален капацитет
около 18 000 тона за година; работна ширина 6600 мм; двустранно корона третиране; максимална скорост 320 м/мин; произвежда фолиа
с дебелина от 10 до 60 микрона; максимален диаметър на готовата рола
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Източник: Пластхим-Т

- 1000 мм; дозиране – гравиметрично.
„Производственото оборудване
на линията е последно поколение, не
само на производителя Брюкнер, но
и на неговите подизпълнители - Сименс, Берсторф, Кийфел и други“,
разказват от компанията. „Производствената линия разполага с два
корона генератора, което позволява
фолиото да се третира и от двете
страни и след това да бъде напечатано двустранно или обработвано
по начин, изискващ третиране; на
всички валове по машината моторите са от типа „директни мотори“,
които са без редуктори и ремъци,
което позволява по-прецизно регулиране на скоростта на въртене; дву-

шнеков екструдер за по-голяма производителност, по-добра хомогенизация и зона за дегазация; в модула за
напречно ориентиране е инсталирана система за спестяване на енергия, чрез която въздухът се затопля
предварително, преди да постъпи в
камерата. Чрез тази система се
постига до 40% икономия на енергия.
Използват се линейни мотори при навиване на фолиото, които осигуряват равномерност при навиване“,
допълват от Пластхим-Т.
В производството на фирмата се
прилага и

процесът на метализиране
Той се състои в изпарението на
метал при много ниско налягане, кое-
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то предизвиква отлагане върху подложката, което е
всъщност прилепване на метала, като й придава определени технически характеристики или подобрява външния
й вид. В случай че метализираните продукти за опаковане
са фолио или хартия, то използваният метал обикновено
е алуминий. Метализаторът се състои от: система от
помпи - механични, ротационни и дифузни; вакуумна камера; изпарителна количка - в нея се намират изпарителните „лодки“, върху които се подава алуминиевата жица; контролен пулт; механизъм за навиване - система от различни видове валове за подобряване качеството на навиване, охлаждаща система за фолиото, охлаждаща система
за подобряване на вакуума.

Теком разработва нови технологии
за строителството
Фирма Теком е създадена през 1984 г. с предмет на
дейност строителна химия при оползотворяване на
промишлени отпадъци за композитни материали и технологии. От 1997 г. фирма Теком е приватизирана и в
следващите години изгражда модерни технологични линии за производство на добавки за бетони, кофражни
масла, флокуланти, спомагателни продукти, основани на
органичен химичен синтез и нанотехнологии.
През 2002 г. фирмата придобива фабрика Теком – с.
Горна Малина, където

изгражда технологична линия
за производство на полимерни и силиконови грундове,
силиконови импрегнатори и хидрофобизатори за защита от агресори, полимерни и силиконови мазилки, сухи
строителни лепила, подови покрития, системи за саниране, продукти за хидроизолация и др. основани на нанотехнологии. В структурно отношение фирмата се

състои от централен офис, изследователски
център Теком гр.
София, както и
вече споменатите фабрика Теком м.с. Черно
море, гр. Бургас
и фабрика Теком
с. Горна Малина,
Софийска об- Източник: Теком
ласт.
Фирмата е
специализирана
в производството на следните
групи продукти:
добавки за циментни бетони
и разтвори; спомагателни продукти; кофражни
масла; полимер- Източник: Теком
ни и силиконови
грундове; силиконови импрегнатори и хидрофобизатори;
полимерни и силиконови мазилки; сухи строителни лепила; подови покрития; система за саниране; продукти за
хидроизолация; флокуланти. „Произведените от Теком
продукти и системи са на най-високо техническо ниво,
което ги прави изключително конкурентни“, заявяват от
компанията.

Оборудването на технологичните
линии е реплика на високите технологии
които намират реализация в производствената ни
дейност. Наред със съвременните технически средства
за контрол в производствения процес, компанията има
внедрена система ISO 9001:2008, от 2008 - ISO
14001:2004, а от 2007 г. система за производствен
контрол.
От 2010 г. Теком включва в производствената си
листа серията суперпластификатори на база поликарбоксилатни етери Карбопласт. „Разработената в изследователския център на компанията технология за
радикалова съполимеризация се характеризира с рационализъм, ефективност и надеждност“, споделят от
Теком.
В производствената си база в с. Черно Море компанията разполага със

система за измерване, дозиране,
сигнализации и защити, архивиране и
документиране на всички процеси на синтез
От компанията разказват, че тя е изградена изцяло с
контролери SIMATIC S7-300 на Siemens. Меренето на
ниво в почти всички съдове с реагенти се извършва с
магнитостриктивни нивомери на MTS и на AMETEK,
което гарантира изпълнението на изискванията относно точността на измерване, поставени в техническото задание. Само в един от съдовете поради спецификата на реагента меренето се извършва с диференциален
манометър.
Управлението е резервирано по няколко начина: резервиране на захранването с два UPS-a; мнемониката на
процеса се изобразява на две места - на екрана на компютъра и на местен графичен дисплей, реагиращ на докосване, което води до повишаване надеждността на
системата в случай на блокиране на компютъра; предвидено е и трето резервиране с процес индикатори, в случай на отказ на контролера.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
HONEYWELL UNISIMTM DESIGN SUITE
œŒƒŒ¡–fl¬¿Õ≈ Õ¿ –¿¡Œ“Õ»“≈ œ–Œ÷≈—» ◊–≈« —»Ã”À¿÷»fl
¬ Ë‰ÂˇÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰Ó·Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ ‰‡ ÒÂ Â¯‡‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÔÓ·ÎÂÏË. TÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÎÓ¯Ó ËÎË ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, „Â¯ÍË
‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÂÓ·Û˜ÂÌ ÔÂÒÓÌ‡Î ËÎË ÎÓ¯Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ÕËÂ - Honeywell, ÒÏÂ ‡Á‡·ÓÚËÎË „‡Ï‡ ÔÓ‰ÛÍÚË Ò Ó·˘ÓÚÓ
ËÏÂ UniSim, ÒÔÓÏ‡„‡˘Ë ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ·ÎÂÏË ˜ÂÁ
ÒËÏÛÎ‡ˆËË.
UniSimTM ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë Í‡ÈÌËÚÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ˜ÂÁ ÔÓ-‰Ó·Ó ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÔÓ-‰Ó·Ó ÓÔÂË‡ÌÂ, ÔÓ-‰Ó·‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ.
UniSimTM ÔÂ‰Î‡„‡ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ˆÂÎËˇ ÊËÁÌÂÌ ˆËÍ˙Î Ì‡ Á‡‚Ó‰ËÚÂ.
fl‰ÓÚÓ, ËÎË USD, Â ‡Á‡·ÓÚÂÌÓ Á‡ ÒËÏÛÎË‡ÌÂ Ë ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓ·ÎÂÏË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÌÂÙÚÓ‰Ó·Ë‚‡ Ë „‡ÁÓ‰Ó·Ë‚‡, ‡ÙËÌÂËËÚÂ Ë ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Operations - ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓË.
Optimization Ì‡ ·‡Á‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ, ÔÓÒÚÓÂÌË ÓÚ UniSimTM
Design - ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ë ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ/ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ.
—ËÏÛÎ‡ˆËˇ ‚ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ËÎË ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÒËÏÛÎ‡ˆËˇ ÚÓ‚‡ ÎÂÊË ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡. “˙È Í‡ÚÓ ËÏ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË ‚ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÂÎË, ÚÂ Ò‡ ËÁÌÂÒÂÌË Í‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ô‡ÍÂÚ. ÓÌÒÚÛË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË - ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ 4 ‚Ë‰‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË + ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˘Ë Ë Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë - ‚ÒË˜ÍÓ Í‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË.

‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË ÒËÒÚÂÏË;
ï ÌÂÙÚ Ë „‡Á, ‡ÙËÌÂËË, ıËÏËˇ;
ï Ì‡‰ 50 ‚Ë‰‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ;
ï ÚÓ˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ ÍÓÎÓÌËÚÂ Ò ÓÔÚËÏ‡ÎÌË (ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË)
‡Î„ÓËÚÏË;
ï ËÌÚÂ„Ë‡ÌÓ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡.

Интегрирани симулации в статични и
динамични приложения
ï Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌË ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË;
ï ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ÍÓÌÚÓÎÌË ‡Î„ÓËÚÏË, ÚÂÌ‰Ó‚Â, ¯Â‰˛Î˙Ë
ï ÔËÎÓÊÂÌËÂ: ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÍÓÌÚÛË,
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ‡Ì‡ÎËÁË, ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓË, ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Възможност за разширения
ï ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
‚˙Ì¯ÂÌ ÒÓÙÚÛÂ - Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ Visual Basic
ËÎË Excel Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ UniSimTM Design Ò‡ÏÓ Í‡ÚÓ ÒËÏÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂ‰‡;
ï Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÓÒÚÂÌË ÏÓ‰ÂÎË ËÎË ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚÛ‚‡˘Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ˜ÂÁ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍË ÔÓÏÂÌÎË‚Ë
Í˙Ï Ó·ÂÍÚËÚÂ;
ï ‚„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ ËÎË ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ Ì‡ UniSimTM Design.

Очаквани ползи от UniSimTM Design Suite

Разширено изчисляване на термодинамични
показатели и оборудване
ï 30+Ô‡ÍÂÚ‡ Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡;
ï 2000+˜ËÒÚË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘Ë ÒËÏÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ˜ÚË
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ï ÔÓ-‰Ó·Ó ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ - ÚÓ˜ÌË ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË Ë ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ;
ï ÚÓ˜ÌËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ó·ÛÒÎ‡‚ˇÚ ‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌË Â¯ÂÌËˇ - ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇÚ‡ ‚ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ò 0,5% Ì‡ ˆÂÌ‡Ú‡ Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë 0,2% ÔË ÂÍÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ;
ï ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ - ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÔËÚ;
ï ËÌÊÂÌÂËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÂÍÒÔÂÚË ÔÓ ÔÓˆÂÒ‡, ‚ÏÂÒÚÓ ÂÍÒÔÂÚË ÔÓ ÒËÏÛÎ‡ˆËË;
ï ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ·˙Á ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ıËÔÓÚÂÚË˜ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË - ÔÓ„‡ÏËÛÂÏÓÒÚ;
ï ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Ú‡ˇÂÏË Ò˙·ËÚËˇ;
ï ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ÒËÏÛÎ‡ˆËËÚÂ ‚ ÌÓÏ‡ÎÌËˇ ‡·ÓÚÂÌ ÔÓˆÂÒ ‡Á¯ËˇÂÏ;
ï ¬ÍÎ˛˜‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ËÎË ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ - ÏÓÊÂ ‰‡ Â‰ÛˆË‡ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„‡ Ò ‰Ó 5%, Â‰ËÌÂÌ ÏÓ‰ÂÎ Ë ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÒË„Ûˇ‚‡Ú ÒË„ÛÌË Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË;
ï ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ‡ ‚ ÒÚ‡ÚËÍ‡ Ë ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ;
ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ÏÓ‰ÂÎ Á‡ ÓÌÎ‡ÈÌ ÔËÎÓÊÂÌËˇ (UniSim “Ã
Operate);
ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ÏÓ‰ÂÎ Á‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ (UniSim “Ã
Optimize) - ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚË ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÚÓ˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ‰Ó‡·ÓÚÍË ‚ ÔÓ-Í˙ÒÌË Ù‡ÁË, ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓË Ó˘Â ÔÂ‰Ë ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ.
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œÂ‰ÒÚ‡‚Ëı‡ Ô‡Á‡ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ ·ËÁÌÂÒ Á‡ 2012 „.
¬

началото на декември 2011 година консултантската компания LLP
Dynamics представи своя анализ „Пазарът през 2012 г. и възможностите пред българския бизнес“. По техни думи, негова основна цел е да
бъдат определени основните фактори, които ще влияят на българските
фирми, идентифицирането на слабите места и начините за оптимизиране и развитие.
В началото на анализа се проследява дейността на компаниите в
България през 2011 г. и в частност
тази в производствения сектор.
„Дейността бе диктувана от последствията от съкращаването на персонал през 2010. Това даде възможност на компаниите да посрещнат
новите предизвикателства в условия на намаляващи преки чуждестранни инвестиции, с по-опростена
структура и с възможност да произвеждат повече с по-малък ресурс. Износът на продукция към международни пазари с възстановяваща се икономика бе водещ фактор за успех
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през годината, като това доведе до
добри финансови резултати и ръстове за българските производители в
сектора на промишленото производство“, споделят LLP Dynamics.
Втората част на пазарния анализ
е посветена на очакванията за 2012
година, през която не се предвижда
повишаване на търсенето в сектора от страна на местния пазар. Според анализатори, производителите
ще търсят предимно реализация за
продукцията извън България, където
биха могли да се създадат по-надеждни и изгодни партньорства. „Въвеждането на съвременни информационни технологии за управление на бизнеса (ERP, CRM и др.) ще определя развитието на българските компании,
в т.ч. и тези от промишления сектор“, разказват от компанията.
„Това ще бъде подпомогнато от
финансирането по ОП Конкурентоспособност, която ще насърчи инвестициите в Системи за управление на
бизнеса през второто тримесечие
на 2012. Чрез внедряването на такива системи от висок клас сек-

торът ще се пребори с критични
проблеми, които в момента спират
развитието на бизнеса. Сред тях са
високата себестойност на продукцията, големият брак и технологичен
отпадък, непостоянното качество
на продукцията, оптималното използване на производствените капацитети“, допълват авторите на анализа.
От LLP Dynamics още коментират, че евентуален проблем при
въвеждането на ERP решения през
2012 г. ще бъде необичайно високото търсене на такива системи.

декември 2011
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TUV Austria ÃÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ
ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Програмата е насочена към мениджъри и служители с инженерна и техническа подготовка

œ

ървото издание на TUV Austria
Академия Мениджмънт програма за
България, създадена в партньорство
с TUV Austria Академия и ХуМан България, стартира на 8 декември 2011 г.
в Центъра за международни срещи
към немския факултет на Техническия университет. На тържественото събитие присъстваха д-р Отмар
Хил, основател на ХуМан Австрия
Институт за хуманистичен мениджмънт, д-р Кристиан Байер, генерален мениджър на TUV Austria Академия, г-н Андреас Немет, директор
Международни проекти, г-н Райнхарт Цимерман, търговско аташе на
Търговския отдел на Австрийското
посолство в България, г-н Митко
Василев, главен управител на Германо-Българската индустриалнотърговска камара, Андреас Шефер,
заместник-управител на Камарата,
представители на българския и международен бизнес, както и преподаватели в българското издание на TUV
Austria Академия. „Програмата е разработена с оглед настоящите и
бъдещите потребности на индустрията и икономиката и е насочена
към мениджъри и служители с инженерна и техническа подготовка. Участниците ще бъдат въведени в ключови концепции от сферата на икономиката, бизнес правото, маркетинг, управление на проекти и развитие на човешките ресурси.
Продължителността на програмата
е 4 месеца. Гост-референти са
български и чуждестранни бизнес
мениджъри и експерти с доказан
практически опит в различни сектори. На успешно завършилите ще бъде
издаден сертификат от TUV Austria
Академия, след полагане на практически изпит пред Сертификационен
Борд.
„Идеята за стартиране на TUV
AUSTRIA Академия Мениджмънт програма за България, възникна вслед-
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ствие на това, че всяка система за
качествен мениджмънт, както и всяка компания, която управлява висококачествен бизнес, се нуждае от успешни мениджъри, а за това са необходими хора със специални умения.
Ето защо ние, заедно с д-р Отмар
Хил, разгледахме възможността и
заедно решихме, че би било много
добра идея да се кооперираме в България и да предложим тази програма,
като акцентираме на факта, че мениджърите трябва да притежават
не само лидерски качества, но също
така и специфични познания в области като подбор и селекция на персонала, работа с клиенти, маркетинг,
управление на проекти и други допълнителни умения, необходими за всяка мениджърска позиция. Досега TUV
AUSTRIA Академия Мениджмънт програма се провеждаше единствено в
Австрия и всъщност България е втората страна, в която се реализира“,
коментира за сп. Инженеринг ревю
д-р Кристиан Байер.
„България е най-развитият партньор в мрежата на Хил Интернешънъл Австрия. Тук работят и
трите дружества: ХуМан, Институт за Хуманистичен мениджмънт,
Hill Management, както Hill
International, а това не се наблюдава
в другите страни от нашата структура. Такава структура е налична
единствено във Виена, Австрия. Тъй
като в България функционира ХуМан,
Институт за хуманистичен мениджмънт, той има възможност да
осъществява това „отворено“,
външно обучение, като по-нататък
ще се предлагат и вътрешнофирмени обучения“, допълни д-р Отмар Хил,
собственик на Хил Интернешънъл
Австрия, и основател на ХуМан, Австрия.
В отговор на въпроса какви предимства предоставя TUV AUSTRIA
сертификатът на успешно завършилите програмата български специалисти, д-р Хил заяви: „Това е недву-
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смислен знак при кандидатстване за
работа. Този сертификат представлява ценност на пазара на труда,
особено за международните компании. Ако трябва да бъда откровен,
международните инвеститори винаги имат колебания във връзка с качеството на персонала в България. Чрез
TUV AUSTRIA Сертификат можете
да докажете, че сте висококвлифицирани. Имам предвид, това, че международните компании не знаят, че
българите са високоинтелигентни.
За тях това е тера инкогнита, а в
някои случаи и по-зле – те очакват
негативни неща, защото чуват за
корупция и престъпност. В този
смисъл TUV AUSTRIA Сертификат
дава сигурност на международните
инвеститори за наличието на квалифициран персонал на местно ниво и
ги изкушава да направят първата
крачка. Това важи все повече и за
българските работодатели с оглед
сигурността при назначаване на квалифициран персонал, което би довело до конкурентно предимство на
компаниите, както и изява на корпоративна социална отговорност по
отношение на ученето през целия живот“.
Второто издание на TUV AUSTRIA
Академия Мениджмънт програма за
България ще стартира през февруари 2012 г.
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œÓ‰‰˙Ê‡ÏÂ Ú‡‰ËˆËËÚÂ ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË
ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË
Нишан Бъздигян, управител на фирма РАИС,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Бъздигян, наскоро бяхте удостоен от Сдружението на предприемачите и работодателите в Пазарджик с
наградата „Предприемач на
годината 2011“. Какъв беше поводът за номинирането ви?

Сдружението на предприемачите
в Пазарджик ежегодно, вече шеста
година, присъжда наградата „Предприемач на годината„. В Сдружението членуват около 40 предприемачи
от различни браншове, които осъществяват дейността си в Пазарджик.
Аз членувам отскоро в това сдружение, но това не попречи на колегите
от местния бизнес да оценят постиженията на РАИС. Въпреки кризата,
2011 година беше успешна за нас. А
присъждането на наградата приемам
като признание и висока оценка затова, че успяваме да бъдем единствените производители на фрезови и стругови машини с ЦПУ в България, с което продължаваме традициите на страната ни в тази област.
Нека не звучи нескромно, но ние доказваме на света, че това производство не е загинало в България.
С кои от постиженията на
фирма РАИС през 2011 г. се гордеете най-много?

През 2011-та. имахме няколко повода да определим годината като
успешна. През т. г. ние успяхме да
въведем в производство две нови
машини, които са сложни, на изключително високо ниво и конкурират
световните производители. Това са
5-осният фрезови обработващ
център тип „мост„ GM 350 и струго-фрезова обработваща машина с 2
шпиндела T252-2S. Това са машини
със съвременни параметри, конкурентоспособни и на много добра цена.
РАИС предлага, разбира се, и обикновени 3-осни машини и обикновени двушпинделни машини. Тази година разработихме и нов модел вертикален
обработващ център М500 с въртяща наклоняема маса. Машините са
разработка на нашия инженерен екип.
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Мога да кажа, че инвестирахме успешно и немалко в развойна дейност.
Другият ни успех е
спечелването на проект на стойност 1 млн.
евро по програма "Конкурентоспособност", с
който ще имаме възможност да закупим голяма мерителна машина с големи ходове –
2х3 м, нов шлайфхобел,
нова машина за закаляване на направляващи, с което ще подобрим нашите технологични възможности, както и технологичните възможности
на оборудването, което предлагаме.
Мерителната машина ще ни дава
възможност да сертифицираме нашата продукция, когато работим
големи габаритни детайли за наши
чуждестранни партньори, за които
произвеждаме механични детайли
като поддоставчици. Надяваме се, че
проектът ще бъде реализиран в срок.
Имаме на разположение 18 месеца.
Успяхте ли да разширите пазарното си участие у нас или
извън границите на страната?

И това успяхме - понастоящем
имаме представителства в Германия, Румъния, Русия, Украйна, Турция,
Сърбия, Македония и Хърватия. През
2011 г. изградихме собствени представителства в Сърбия и Македония.
Машините ни намират добър пазар в
10 европейски държави, а също и в
България. Подписахме и рамков договор с групата OMCO, която има няколко подразделения. Договорът е с
подразделението, което произвежда
инструменти за производство на
стъклени бутилки. То има големи
предприятия в Хърватия, Белгия, Румъния, Турция и Австрия и съгласно договора в момента купуват пилотните машини и след като се убедят, в
което сме абсолютно сигурни, че
тези машини отговарят на техните
изисквания, ще обновят целия си ма-

шинен парк. Това са успехи, които ни
радват, но и задължават – да бъдем
винаги на ниво, да предлагаме найновото в бранша, при това с високо
качество и на конкурентна цена.
През ноември 2011 г. РАИС взе
участие в едно от най-големите в светa изложения за поддоставчици в индустрията - Мидест, Франция. Бихте ли споделили впечатленията си от него
и вашето представяне?

Това е едно от големите изложения за поддоставчици в Европа. То
беше много интересно за нас. Създадохме доста нови контакти. Надявам се, че с две от фирмите, с които в момента водим усилени преговори, ще постигнем споразумение,
ще намерим пресечна точка на интересите си и ще започнем да работим
с тях в две посоки - с едната като
доставчик на машини, а с другата
като доставчик на различни механични детайли.
Какво ще пожелаете на себе си
и на своите колеги за настъпващата 2012 г.?

Много бих искал да се променят
към добро кризисните условия, в които в момента успяваме. А в личен
план, на себе си и на колегите, пожелавам здраве и нови успехи. Винаги
съм работил с много добри специалисти в своята област, те са много добри и като хора, затова съм
убеден, че успехите ще ни съ пътстват.
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»ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÍ
˜ÂÁ ÂÁËÒÚË‚ÌË
‰‡Ú˜ËˆË
Прецизен контрол на консумацията в широк спектър от приложения

»

Дарън Уен,
Microchip Technology

змерването на ток е основно изискване в практически всеки
уред с електронно управление или
електронно следене (мониторинг) на
функционирането. Интелигентният
мониторинг осигурява множество
предимства, сред които могат да
бъдат откроени следните:
l удължен експлоатационен срок на
батериите в преносимите устройства;
l по-ефективна и по-безшумна работа на системи с електродвигатели;
l по-бързо откриване на грешки във
функционирането, което повишава
надеждността и сигурността на
апаратурата.
Адекватното управление зависи
от точността на измерването,
като прецизното измерване на протичащите токове е от съществено значение. В статията са представени основните концепции за измерване на ток с използване на резистивни датчици и методите за измерване на ток, като са разгледани
основните предимства и недостатъци на три типични схеми за
измерване на ток с включване на
датчика откъм страната с по-висок
захранващ потенциал (high-side
sensing).

Резисторите като
датчици за ток
Токът почти винаги се измерва
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индиректно, като често се изчислява от напрежението (V = I x R) получено в краищата на резистор, през
който тече неизвестният ток. Резистивните датчици на ток са с
ниска цена, могат да осигурят висока точност на измерване на от много ниски до средно големи стойности на тока и са приложими за постояннотокови и променливотокови измервания. Техният недостатък е
добавянето на допълнително съпротивление във веригата на измервания ток, което може да увеличи изходното съпротивление на захранващия източник и да доведе до нежелателен натоварващ ефект и до
свързана с това загуба на мощност
(P = I2 x R). Ето защо резистивните
датчици за ток са използвани найчесто за измерване на ниски до средни токове.
Изброените недостатъци могат
да се минимизират с използване на
резистивни датчици на ток с ниско
съпротивление. В този случай обаче,
падът на напрежение върху резистора, играещ ролята на датчик на ток,
може да стане толкова малък, че да
е сравним с входното напрежение на
отместване (т. нар. напрежение на
офсета) на последващата аналогова
схема, която усилва и обработва
получения сигнал. Това, разбира се, би
влошило точността на измерването.
Ако измерваният ток има значителна високочестотна компонента,
то паразитната индуктивност на

резистора, датчик на ток, трябва да
бъде ниска, в противен случай реактивното напрежение, получено в
двата края на резистора ще понижи
точността на измерването.
Други важни параметри на резистивните датчици за ток са толерансът на съпротивлението, температурният коефициент, термоелектрическият ефект (ефект на Зеебек)
работният температурен диапазон,
номиналната мощност – която
трябва да бъде достатъчно висока,
за да понесе кратковременни претоварвания и пикови преходни процеси.

Отчитане от страна на
по-високия и на по-ниския
потенциал
Има два основни метода за
свързване на резистивния датчик на
ток: откъм страната с по-висок захранващ потенциал (high-side sensing)
и откъм страната с по-нисък захранващ потенциал (low-side sensing). Всеки от методите има своите предимства и недостатъци.
Както е показано на фигура 1, при
метода на поставяне на датчика
откъм страната на по-ниския потенциал, датчикът се свързва между
товара и масата на захранването.
Обикновено сигналът (VSEN = ISEN x
RSEN), снет от резистора, датчик на
ток, е толкова слаб, че трябва да се
усили от последваща схема с операционен усилвател (например неинвертиращ усилвател), за да се получи
изходно напрежение, което може да
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Фиг. 1.
Снемане на сигнал от страна
на по-ниския потенциал на захранването.

Фиг. 2.
Снемане на сигнал от страна
на по-високия
потенциал на
захранването.

бъде измерено (VOUT).
Тази конфигурация осигурява ниско входно синфазно напрежение;
входът и изходът са спрямо масата
на захранването, проста е за реализация и е евтина. Конфигурацията,
обаче, е чувствителна към смущения по масовия проводник, като проводникът на масата на захранвания
товар (приложението) е с по-високо
ниво от системната маса, тъй
като резисторът-датчик RSEN увеличава нежелателно съпротивлението
по проводника на масата. Съществен недостатък на схемата е
фактът, че всеки много висок ток
от товара, предизвикан от случайно късо съединение към „истинската“ земя на захранването, няма да
бъде открит; освен това, използваните компоненти трябва да са с
ниско захранващо напрежение VDD.
В случаите на еднополярно захранване, най-важният аспект на измерването с резистивен датчик, включен от страната на по-ниския потенциал на захранването, е изискването обхватът на синфазните
входни напрежения (VCM) на операционния усилвател да включва и масата. Схемата с резистивен датчик
откъм ниския потенциал трябва да

се предпочита тогава, когато не се
изисква откриване на късо съединение на товара с общия проводник
(масата) и когато могат да се толерират смущения по проводника на
масата.
Както е показано на фигура 2, при
схемата на измерване на ток с резистивен датчик, включен откъм
страната на по-високия потенциал,
датчикът се свързва между положителното захранване и товара. Това
елиминира смущенията от проводника на масата, позволява захранваното приложение (товара) да се
свърже директно към масата и позволява откриването на късо съединение с масата. Тук, обаче, схемата
за измерване на тока трябва да
работи с много високи и динамично
променящи се синфазни сигнали, което води до усложняване и оскъпяване на конфигурацията, както и до
необходимостта от използване на
компоненти с високо напрежение
VDD.
При конфигурациите с единично
захранване, обхватът на синфазните
напрежения VCM на диференциалния
усилвател трябва да бъде достатъчно широк, за да издържа получените високи синфазни сигнали. Освен

това, диференциалният усилвател
трябва да подтисне динамичните
синфазни сигнали.

Реализации с отчитане
от страна на по-високия
потенциал на
захранването
Реализациите със снемане на сигнала от страна на по-високия захранващ потенциал са предпочитани в приложения, където не могат
да се толерират смушения по общия проводник на масата и е необходимо откриване на къси съединения. Такива приложения са управлението и следенето работата на
електродвигатели, откриването и
защитата от претоварване по
ток, автомобилните системи за
сигурност, мониторингът на акумулаторни батерии и др.
На фигура 3 е показана първата
от няколко конфигурации за измерване на ток откъм страната на повисокия захранващ потенциал –
това е диференциален усилвател,
който се състои от операционен
усилвател MCPH01 и четири
външни резистора. Схемата усилва
малкия пад на напрежение върху
резистивния датчик за ток с кое-
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Фиг. 3.
Диференциален
усилвател с
един операционен усилвател.

фициента R2/R1 и потиска синфазното входно напрежение.
Коефициентът на потискане на синфазното входно
напрежение (CMRRDIFF) се определя най-вече от разликите в стойностите на резисторите (R1, R2, R1 *, R2 *), а не
от коефициента на потискане на синфазни сигнали на
операционния усилвател; изборът на резистори с много
малък толеранс само би увеличило цената.
При съотношение R2 /R1 = 1, толеранс на резисторите ±0.1% би довел в най-лошия случай по постоянен ток

до CMRRDIFF = 54 dB. Ако се използват резистори с толеранс ±1%, тази стойност би била само 34 dB.
Съпротивлението на резистора-датчик RSEN трябва
да бъде много по-малко от R1 и R 2, за да се намалят
ефектите от натоварването на датчика с допълнителните резистори. Входните импеданси на диференциалния усилвател откъм напреженията V1 и V2 не са балансирани (не са равни). Ефектът от натоварване с резистори и небалансирания входен импеданс ще намали
CMRRDIFF.
Опорното напрежение (VREF ) позволява входът на усилвателя да бъде отместен към по-високо напрежение по
отношение на общия проводник. VREF трябва да бъде получено от източник с ниско напрежение, за да не влоши
CMRRDIFF..
Освен това, както е показано на фигура 3, входните
напрежения (V1, V2 ) могат да бъдат представени чрез
синфазните входни напрежения (VCM) и диференциалните входни напрежения (VDM). Тоест:
V1 = VCM + VDM/2
и
V2 = VCM - VDM/2
VOUT = (V1 - V2) х G + VREF = VDM х G + VREF,
където G = R2/R1
За да се предотврати насищането на едната или
другата захранваща шина от VOUT , обхватът му трябва да бъде между VOL и VOH (VOL е минимално допустимото ниско ниво на изхода на операционния усилвател; VOH
- максимално допустимото високо ниво на изхода на
операционния усилвател.) Обхватът на VCM на диференциалния усилвател може да бъде увеличен поради резистивния делител, съставен от R2, R1, R2* и R 1*. В крайна
сметка, това налага ограничения на спецификациите на
VCM и VDM на диференциалния усилвател.
Като обобщение можем да отбележим, че диференциалните усилватели предлагат приемлив коефициент на
потискане на синфазни сигнали, широк обхват на входните синфазни сигнали, ниска консумация, ниска цена и
простота. Сред недостатъците им са ефектът от натоварване с резисторите на усилвателя, небалансирания входен импеданс и фактът, че настройката на усилването на усилвателя изисква промяна на стойността
на повече от един резистор.

Измервателен усилвател с три
операционни усилвателя
На фигура 4 е показан измервателен усилвател с три
операционни усилвателя, който усилва слабите диференциални напрежения и потиска силните синфазни напрежения. Първото стъпало на този усилвател е реализирано с два буфера с висок импеданс (А1, А2) и резистори (RF
и RG). Това елиминира двата най-големи недостатъка на
предишната схема: ефекта на натоварване в резултат
на входното съпротивление и небалансирания входен
импеданс.
Освен това, RF и RG и увеличават коефициента на
усилване на диференциалните входни напрежения (GDM)
до 1 + 2*RF /RG и поддържат техния коефициент на усилване на синфазни сигнали (GCM), равен на единица. Това
значително подобрява коефициента на потискане на
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ло и това доколко двете двойки резистори R2 /R1 и R2*/R 1* са подбрани
правилно. Толерансът на резисторите R F и R G няма влияние върху
CMRR3INA.
Измервателният усилвател с три
операционни усилвателя обаче има
проблем, който може лесно да не
бъде забелязан. Това е намаленият
обхват на входните синфазни напрежения VCM. Както е показано на фигура 4, входните напрежения (V1, V2)
могат да бъдат представени чрез
синфазните входни напрежения (VCM)
и диференциалните входни напрежения (VDM). Тоест:

Фиг. 4. Измервателен усилвател с три операционни усилвателя.

синфазни сигнали на измервателния
усилвател с три операционни усилвателя (CMRR3INA), тъй като
CMRR = 20 x log(GDM/GCM)
Друго предимство на схемата е,
че общото усилване на измервателния усилвател с три операционни
усилвателя може да се променя само
с промяна на резистора RG, без да се
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налага да се настройват резисторите R1, R1*, R2 и R2 *.
Второто стъпало е реализирано
като диференциален усилвател (А3),
който усилва диференциалния сигнал
и потиска синфазния сигнал. В практически приложения отношението
R2/R1 обикновено е единица.
CMRR3INA е определен най-вече от
коефициента на усилване на диференциалните сигнали на първото стъпа-

декември 2011

V1 = VCM + V DM/2
и
V2 = VCM - VDM/2
Усилвателите (А1 и А2) осигуряват коефициент на усилване в диференциален режим GDM, който е равен
на общото усилване (G) и коефициент на усилване на синфазните сигнали (G CM), равен на единица. Напреженията VOUT1, VOUT2 и VOUT трябва
да останат в разрешения обхват от
напрежения между VOL и VOH . Схемата на измервателен усилвател с три
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лансирани входни съпротивления и
дава възможност общият коефициент на усилване да се настройва без
да е необходимо да се променя стойността на повече от един резистор. При тази схема, обаче, обхватът на VCM е намален, а с увеличения брой на операционните усилватели сложността и цената нарастват.

Измервателен усилвател
с два операционни
усилвателя
В сравнение с измервателния усилвател с три операционни усилвателя (ОУ), този с два операционни услвателя, показан на фигура 5, осигурява по-ниска цена и консумация на енергия. Също така, неговият входен импеданс е много висок, с което се избягва резистивният товарен ефект
и проблемите с небалансирания входен импеданс.
Тук коефициентът на потискане
на синфазни сигнали CMRR2INA e определен най-вече от общото усилване на схемата и от чистия толеранс
на съответствието на двете двойки резистори R2 /R1 и R2 */R1*.
Както е показано на фигура 5, входните напрежения (V1, V2) могат да се
представят чрез обхвата на входното синфазно напрежение (VCM) и входното напрежение в диференциален
режим (VDM). Тоест,

Фиг. 5. Измервателен усилвател с два операционни усилвателя.

Фиг. 6. Измервателен усилвател с два операционни усилвателя и допълнителен
резистор RG.

операционни усилвателя налага специфични граници за VCM и VDM и особено обхватът на техния VCM ще
бъде значително намален, когато
работи в конфигурация с висок коефициент на усилване.
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Схемата на измервателен усилвател с три операционни усилвателя
осигурява висок коефициент на потискане на синфазни сигнали
(CMRR3INA), освободена е от резистивния натоварващ ефект, има ба-

V1 = VCM - VDM/2
V2 = VCM + VDM/2
Отново трябва да отбележим, че
VOUT и VOUT1 следва да бъдат в разрешения обхват с напрежения между
VOL и VOH , и че тази конфигурация
налага ограничения на стойностите
на VDM и VCM.
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За разлика от схемата с измервателен усилвател с три ОУ, обхватът на VCM на схемата на измервателен усилвател с два ОУ ще бъде
значително по-малък, когато се работи с ниски стойности на коефициента на усилване. Освен това, несиметрията на схемата в сигналната верига за общ сигнал причинява
фазово закъснение между VOUT1 и V 1
и по този начин понижава параметъра CMRR по променлив ток.
Както се вижда от фигура 5, входният сигнал V1 трябва да премине
през усилвателя А1 преди да бъде
изваден от V1 от усилвателя А2 . По
този начин VOUT1 е леко закъснял и
преместен по фаза спрямо V2. Това е

съществено ограничение.
Фигура 6 показва как чрез поставяне на резистора RG между двата
инвертиращи входа общото усилване на диференциалния усилвател с
два операционни усилвателя може
лесно да се настрои само чрез RG.
Съотношението на R2 към R1 се установява според желаното минимално усилване. Друго предимство, получено от добавянето на резистора
RG, е, че големите стойности на R2
и R2* може да бъдат избегнати при
конфигурации с много голямо усилване. Както при другите конфигурации,
чрез детайлни изчисления могат да
бъдат откроени изискванията за VDM
и VCM за схемата на измервателен
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Част II - структура и работни параметри на различни типове модули

¬

продължение на статията
от брой 7/2011 на сп. Инженеринг
ревю, в която ви запознахме с основните характеристики на модулите
за обработка на сигнали от сензори,
в настоящия материал представяме
структурата и работните параметри на модулите за резистивни
сензори на температура, сензори в
мостово свързване, за честота, за
ъгломери, за акселерометри, с потенциометричен вход и други разновидности.

Фиг. 1

а

б

в

Модули за резистивни
сензори на температура
Използват промяната с температурата на съпротивлението Rt на
сензорите (RTD), които могат да са
платинови (Pt100, Pt500 и Pt1000),
медни (Cu10, Cu25, Cu53 и Cu100) и
никелови (Ni100, Ni120, Ni500 и
Ni1000). Принципът на измерване е
осигуряване от модула на неизменен
ток I до няколко mA през сензора,
при което напрежението му RtI е
пропорционално на температурата.
Когато сензорът е близо до модула
(до десетина m) може да се използва най-простото двупроводно
свързване (фиг. 1а), при което напрежението на входа на модула е
(Rt +R L1+R L2)I, където R L1 и R L2 са
съпротивленията на свързващите
проводници, очевидно внасящи греш-
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Фиг. 2

ка в измерването. При трипроводното свързване (фиг.1б) тя се избягва, когато R L1=RL2=RL3, например,
трите проводника са от един кабел.
Това позволява голяма тяхна дължина, но съпротивлението на всеки от
тях не трябва да е над 50-100W (то
зависи от модула и се дава в каталога му). По-голямата част от модулите са с 3-входни клеми и позволяват всяко от тези свързвания.
Сравнително по-редки са тези за
четирипроводно свързване (фиг. 1 в),
при което не е необходимо равенство на съпротивленията на про-

б

водниците, но те отново трябва да
са до 50-100W. И при трите
свързвания се препоръчва използването на екраниран кабел, чиято оплетка се свързва към предвидени за
това клеми на модула.
Основната структура на модулите е дадена на фиг. 2а. След входния
блок v/U е усилвателят Amp за увеличаване на напрежението до необходимата стойност за изход U_Out.
Преобразувателят U/I е само за модулите с токов изход, а цифровият
блок Dig осигурява цифров сигнал на
изхода Comm. Пример за символично-
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то означение на модул с галванично
разделяне на входовете и изходите
от захранването е даден на фиг. 2б.
Голямо е разнообразието на температурни обхвати, като желан от
тях за всеки модул се избира чрез
механичен превключвател или микроключета. Сравнително малко са модулите с един обхват. Долната граница на измерваните температури
е -200°С, горната достига +850°С, а
разликата на максималната и минималната температура на обхватите е между 150°С и 1000°С. Грешката на измерване се дава като % от
максималната температура (между
±0,1% и ±0,5%) или като абсолютна
стойност. По-рядко използван параметър е разрешаващата способност
(Resolution) с типични стойности
около 0,1°С, която показва най-малкото изменение на температурата,
което може да бъде измерено. Последният основен параметър е времето на измерване, което е от момента на промяна на температурата до
установяване на 90% или 99% (в за-
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висимост от модула) на съответстващата й изходна величина. Типичните стойности са няколко десети
от s. Вместо него може да се дава
честотната лента (Bandwidth), като
то е приблизително равно на реципрочната й стойност.

Модули за сензори в
мостово свързване
Едно от мощните направления в
измерването на неелектрически величини е чрез сензори, чието съпротивление се променя в зависимост
от величината, като от многобройните примери е достатъчно да се
споменат тензосензорите. Най-ефективният начин за свързването им е
Уитстонов съпротивителен мост,
за което има три възможности.
Първата е замяна само на едно от
рамената му с тензорезистор
(Quarter Bridge), втората е мост с
тензорезистори в двете си рамена
(Half Bridge) и третата (най-често използвана) е тензорезистори в четирите рамена (Full Bridge) FB. Популяр-
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ното наименование на последния,
предназначен за измерване на силата на натиск и опън, е Load Cell (LC).
Именно за FB са предвидени най-голямата част от модулите, а по-рядко
са такива с възможност за работа и
в трите свързвания.
Единият диагонал на моста се
захранва със стабилизирано постоянно напрежение (Excitation) Е от
модула, което в някои модели е с
фиксирана стойност между 1 и 10V,
а в други може да се задава чрез регулатор на лицевата плоча в тези
или по-тесни граници. По принцип с
по-голямо Е могат да бъдат измерени по-малки изменения на съпротивлението на сензорите в моста и
съответно на измерваната величина. Освен стойността на напрежението параметър е максималният
ток (няколко десетки mA), осигуряван от модула за моста, който пък
определя минимално възможното
съпротивление на сензорите. Вместо тока могат да се задават границите на съпротивленията на сен-
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Фиг. 3.

зорите (Bridge Resistance): минималната е около 100Ω, а максималната
достига 20kΩ. За практиката е
важно, че в някои модули изходът за
захранване на моста е със защита
от късо съединение. Напрежението
в другия (измервателен) диагонал на
моста се подава на входа на модула, като основната схема на
свързване е на фиг. 3. Допълнителните входове на модула Sense+ и
Sense- са за избягване на влиянието
на проводниците за захранване –
така модулът осигурява стабилизирано напрежение в диагонала на
моста, а не на своите изходи. Изводите Signal+ и Signal- на моста се
свързват на входа на модула.
Основен параметър на FB е изходното им напрежение с мерна единица mV/V (например 0,5-50mV/V), която показва стойността на напрежението в измервателния диагонал
при максималната стойност на неелектрическата величина за всеки
волт от захранващото напрежение.
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Например LC има изходно напрежение
2mV/V, захранва се с
10V и може да се използва за измерване на
сила на натиск до
20kg. Следователно
при тази стойност се
получава изходно напрежение 20mV, а при
сила x,kg то е x,mV.
Входното напрежение
на FB може да е еднополярно с един или повече обхвата в границите от 0-10mV до 0-200mV или двуполярно (от ±5mV до ±200mV) като
надхвърляне на максималната стойност води до увеличаване на грешката на измерване, която обикновено е няколко десети от % от горната граница на обхвата. Обхватите
се избират чрез микроключета, които в действителност променят коефициента на усилване на диференциален усилвател за входното напрежение. Понякога като параметър
се дава разделителната (разрешаващата) способност (Resolution) с мерна единица бит (b), съответстваща
на минималното входно напрежение,
което може да бъде измерено. Например при нейна стойност 24b и
обхват 0-100 mV минималното напрежение е 100/224 mV. Входното
съпротивление на модула има голяма стойност (от 1MΩ до няколко
GΩ) и затова се дава рядко като параметър. Съществена е максимално
допустимата честота на входното
напрежение (стойности между ня-

колко kHz и няколко десетки kHz),
която същевременно е максималната честота на механичните усилия
върху сензорите.
Съществуват многоканални модули, които по описания вече начин чрез
мултиплесор могат да работят с до
8 моста.

Модули за честота
Входният сигнал на тези модули
(Frequency Input Signal Conditioner,
Frequency Converter) може да е напрежение, ток или и двете (в зависимост от модела) във фиксирани или
програмируеми граници. Минималното напрежение е около 1 V, максималните – между 10 V и 200 V, а токовете – до 20 mA. В повечето случаи
модулите осигуряват едно или две
постоянни напрежения за захранване
на различните източници на сигнали, а за всеки от тях или група от
няколко има отделни входове. Едни
от източниците са механични контакти, например магнитни за измерване на обороти чрез периодично
преминаване на постоянен магнит
покрай тях. Пример за свързването
им е показан на фиг. 4а – модулът
осигурява постоянното напрежение
+U1 (стойност 10 - 15 V), което при
затворен контакт се подава на вход
NPN/PNP. Други са сензорите
NUMUR, които имат малък импеданс
при липса на метален предмет в
близост до тях и голям при неговото наличие. Свързват се към постоянно напрежение (U2 на фиг. 4б) и в
зависимост от импеданса им във
вход NUMUR IN има малък или голям
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ровоаналогов преобразувател в напрежение или ток.
a

Модули за
ъгломери

б
в

Фиг. 4

г

д

ток. Сензорите за приближение
(Proximity Sensor, PS) осигуряват излизащ ток (PNP Sourcing) или влизащ
ток (NPN Sourcing) и трипроводното
им свързване е съответно на фиг. 4в
и г. Използват се и генератори на
правоъгълни импулси (свързването е
на фиг. 4д) и енкодери, като изходът
им се свързва по същия начин, а захранващото напрежение се осигурява
от модула или външен източник.
Обхватът на честотите е с долна граница между 0 и десетина Hz и
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горна от няколко десетки kHz до 120
kHz, като на всяка честота съответства определена стойност на изходното напрежение или ток. Има модули с повече от 10 обхвата, например
най-малкият е 0 - 20 Hz, а най-големият е 0 - 50 kHz. Зависимостта на
изходния сигнал от честотата е
практически линейна при грешка на
измерването няколко десети от %.
Принципът на измерване е определяне на периода и преобразуването му
чрез вградения микроконтролер и циф-
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Работят съвместно със сензори (Tilt
Sensor), чийто изходен сигнал е пропорционален на наклона
им спрямо оста на
земното притегляне.
Съществена особеност е, че почти винаги представляват печатна платка с площ десетина cm2, съдържаща сензора и електронен блок за обработка на сигнала
му. Разделителната способност е
0,01°, а времето за измерване е не
повече от 0,1s. Приложенията на
тези модули са за фиксиране на хоризонталното положение на машини и
апаратури при монтажа им, индикация на положението на превозни
средства и фотокамери, в геофизиката.
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Модули за акселерометри
На техния вход се свързва сензор за
ускорение (най-често пиезоелектричен), който осигурява изходно напрежение пропорционално на приложената
върху него сила на ускорение. То преминава през високочестотен филтър с
гранична честота няколко десети от
Фиг. 5
Hz (AC Coupling на фиг. 5, която дава
представа за структурата на модулите), усилва се и отново преминава през нискочестотен
филтър (19kHz Lowpass Filter) за отстраняване на шумовете. Променливото изходно напрежение е пропорционално на ускорението, обикновено измервано в g. Освен това модулът осигурява стабилизиран постоянен
ток за пиезоелектричния сензор IEX със стойности обикновено 4 или 9 mA.
Два са начините за реализация на модулите. Единият
е като печатна платка, съдържаща и сензора, при което
основни параметри са максималната стойност на ускорението (обикновено ±2g или ±3g, като знакът показва
посоката на ускорението спрямо оста на модула) и чувствителността. Тя представлява изходното напрежение при ускорение 1g с мерна единица mV/g и типични
стойности няколко стотици mV/g. Трябва да се отбележи, че обикновено максималното изходно напрежение е
равно на стабилизираното напрежение в самия модул, а

Фиг. 6

при нулево ускорение на изхода е половината от него.
Например при захранващо напрежение 3V, чувствителност 333mV/g и изходно напрежение напрежение 1,3V
ускорението е (1,5 V - 1,3V):333mV/g = 0,6g, т.е. приложеното външно ускорение е 0,4g с обратна посока на земното. На фиг. 6 е даден външният вид на такъв модул с
размери 21x10x8 mm и възможност за измерване на ускорение в три взаимно перпендикулярни оси, посоките
на които са показани на фигурата, а Xout, Yout и Zout са
изходите за съответстващите ускорения.
Вторият начин са класически модули с вход за външен
сензор, при което вместо чувствителност като параметър се дава коефициентът на усилване на усилвателя.
При многоканалните модули всеки от каналите има собствен усилвател и филтри, а мултиплексор свързва даден от тях към изхода на модула.

Модули с потенциометричен
вход
Те (Potentiometer Input Signal Conditioner, Potentiometer
Measuring Transducer) преобразуват напрежението между плъзгача и един от изводите на потенциометър в
постоянно напрежение или ток. Самият потенциометър
може да е в сензор за линейно преместване или ъгъл на
завъртане. Идея за структурата на модулите и свързването им е дадена на фиг. 7. На изводи 1-2 постъпва захранващото напрежение, което чрез Conv1 се преобразува в необходимото за захранване на блоковете на модула. Чрез REF се осигурява стабилизирано напрежение
между изводи 3 и 5, като в някои модули могат да се
задават няколко негови стойности между 1 и 10V чрез
външни микроключета. Напрежението между 4 и 5, което е пропорционално на положението на плъзгача, се
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преобразува от Conv2 в напрежение
или ток на изхода Out.
Полезно е да се има предвид, че
някои от модулите имат допълнителна възможност за измерване на
съпротивление на сензор (за каквато
и да е неелектрическа величина), без
той да е включен в мост, което се
преобразува в напрежение, тъй като
модулът осигурява неизменен ток.
Фиг. 7.

Други модули
Освен описаните дотук модули
съществуват и други разновидности, които могат да се обобщят в
две групи. Първата включва модули
за измерване на постоянни или постоянни и променливи напрежения и
токове, като има разновидности
само за една от тези величини
(Voltage Input Module, Current Input
Module). Постоянните напрежения в
повечето случаи са еднополярни, но
има модули и за двуполярни напрежения. При измерване на напрежения
входното съпротивление на модули-
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те е голямо (между няколко десетки
kΩ и няколко MΩ), а при измерване
на токове – малко (между няколко десетки и няколко стотици Ω). Винаги
има няколко обхвата за всяка от величините, като тези за напрежението са от 10 mV до 400 V, а за тока
– между 10 mA и 5 А, като в някои
случаи началото на обхвата е 4mA.
Относителната грешка при измерването е около ±0,1%.
Втората група са универсалните
модули (Universal Transducer, Universal
Converter), предназначени за работа

декември 2011

с два или повече вида сензори. Една
от често срещаните разновидности е прибавяне към измерването на
неелектрическа величина или величини това на напрежение и/или ток.
Примери за други комбинации са: за
измерване на температура с термодвойки и RTD, за тези две измервания плюс постоянно напрежение и
ток, за всички последни измервания
плюс потенциометричен вход и измерване на съпротивление, за честота и постоянни напрежения и токове.
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“ÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ ÔË
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË
ˆËÎËÌ‰Ë
Демпферирането увеличава експлоатационния живот на
пневмоцилиндрите, намалява шума и пулсациите на налягането в
системата

œ

ÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ·˙ÁÓ ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÒË ‰Ó ‚ËÒÓÍË
ÒÍÓÓÒÚË. “Ó‚‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÌÂˆËÓÌÌË
ÒËÎË Ë ÂÁÛÎÚË‡˘Ë ÓÚ ÚÓ‚‡ Û‰‡Ë ÔË ˇÁÍÓ ÒÔË‡ÌÂ ‚ Í‡ˇ Ì‡
ıÓ‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‰ÓÒÚË„ÌÂ
‰Ó ÛÔÓ‡. ¬Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ Ë ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ‚ÒˇÍÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ
ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ Ë „ÂÌÂË‡ ¯ÛÏ. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ‚
„Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ‰ÂÏÔÙÂË, ÍÓËÚÓ ÓÔÂË‡Ú Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÔËÌˆËÔ‡
Á‡ Ó·‡ÚÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ‚„‡‰ˇÚ ‚ ÔÂ‰ÌËˇ, Á‡‰ÌËˇ ËÎË Ë
‚ ‰‚‡Ú‡ Í‡Ô‡Í‡, Í‡ÚÓ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ
ËÏ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ
Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡ÁÏÂË Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ì‡ ‰ÂÏÔÙÂ‡, ÌÓ ÔËÌˆËÔ˙Ú
ËÏ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â Â‰ËÌ Ë Ò˙˘. ¡ÛÚ‡ÎÓÚÓ Â ÒÌ‡·‰ÂÌÓ Ò ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÌ
ËÁ‰‡Ú˙Í (ÔÎÛÌÊÂ) - ÓÚ Â‰Ì‡Ú‡ ËÎË
ÓÚ ‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË. œË Ì‡·ÎËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡ ÚÓÁË ÔÎÛÌÊÂ
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Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌËˇ
ÓÚ‚Ó, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ‚ Í‡Ô‡Í‡, Ë Á‡Ú‚‡ˇ ‰ËÂÍÚÌËˇ Ô˙Ú Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡
Í˙Ï ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÓÚ‚Ó.
«‡Ú‚ÓÂÌËˇÚ Ó·ÂÏ
‚˙Á‰Ûı ‚ ˆËÎËÌ‰Ó‚‡Ú‡
Í‡ÏÂ‡ ÒÂ ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡
Í˙Ï ËÁıÓ‰‡ ÔÂÁ Â‰ËÌ
Фиг. 1.
‰ÓÒÂÎ (ÓÚ‚Ó Ò ÏÌÓ„Ó
Ï‡ÎÍÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ). ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ (Ú.
Ì‡. ‰ÓÒÂÎË‡ÌÂ), ‚˙ÁÌËÍ‚‡˘Ó ÔË
ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ Ï‡ÎÍËˇ ÓÚ‚Ó,
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ë Ò˙Á‰‡‚‡
ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ÒËÎ‡. œ‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
ÒÔË‡˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡Ú ˜ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ÓÚ‚Ó‡ (Â„ÛÎËÛÂÏ ‰ÓÒÂÎ). ¬ ÔÓ-ÒÚ‡ËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÌˇÏ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ, ‡
ÔÎÛÌÊÂ˙Ú ÒÂ ‰‚ËÊË Ò ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍ‡ ıÎ‡·ËÌ‡ ‚ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌËˇ ÓÚ‚Ó,
ÍÓÂÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ï‡¯ËÌÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚˙ÁÂÎ‡. ¬ ÚÓÁË
ÒÎÛ˜‡È, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Á‡‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÔË Ú˙„‚‡ÌÂ ‚
Ó·‡ÚÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡, ‚ Í‡Ô‡Í‡ ÒÂ ‚„‡Ê‰‡ ‚˙Á‚‡ÚÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
ÓÚ‚‡ˇ ÔË Ó·‡ÚÌËˇ ıÓ‰, Ú‡Í‡ ˜Â
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚˙ıÛ ˆˇÎÓÚÓ
ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. ¬ Ò˙‚ÂÏÂÌ-

ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‰ÂÏÔÙÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ‰‚Â ÙÛÌÍˆËË - Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Ë Ì‡ ‚˙Á‚‡ÚÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì.
“ÂÁË ÙÛÌÍˆËË Ò‡ ËÎ˛ÒÚË‡ÌË Ì‡
ÙË„. 1. ”ÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÒÓ‚‡ ÔÓÒÓÍ‡, ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌ Í‡Ì‡Î Ì‡
Í‡Ô‡Í‡. œË ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ, Ì‡‚ÎËÁ‡˘ËˇÚ ‚ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ ÔÎÛÌÊÂ Ë ÒËÎ‡Ú‡ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ „Ó ËÁ·ÛÚ‚‡Ú Ì‡‰ˇÒÌÓ ‰Ó ÛÔÓ. “‡Í‡ ÒÂ ·ÎÓÍË‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ÔÂÁ ÚÓ‚‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. œË ÔÓ‰‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Á‡ Ó·‡ÚÌËˇ ıÓ‰, ‚˙Á‰Ûı˙Ú
ËÁ·ÛÚ‚‡ Ë ÔËÚËÒÍ‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Ì‡Îˇ‚Ó, ÓÚÌÓ‚Ó ‰Ó ÛÔÓ, ‚ Îˇ‚‡Ú‡ ÒÚÂÌ‡ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡. ¬˙Á‰Ûı˙Ú
ÔÓÚË˜‡ ÓÍÓÎÓ ÔÂËÙÂËˇÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Ë ÔÂÁ Ó·‡ÁÛ‚‡ÎËÚÂ
ÒÂ Í‡Ì‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚˙ıÛ ˆˇÎ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ.
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Фиг. 2.

œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓÚÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ
ÓÚ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌËˇ ÚËÔ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 500 mm/s. ÃÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÔÓˆÂÒË, Ì‡ÔËÏÂ
‚ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ Ï‡¯ËÌË,
ÔË Á‡ı‚‡˘‡ÌÂ Ë ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
Ó·ÂÍÚË Ë ‰., ËÁËÒÍ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÒÍÓÓÒÚË - ‰Ó Ë Ì‡‰ 1
m/s. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔË·Â„ÌÂ ‰Ó ÌˇÍÓˇ ÓÚ ÙÓÏËÚÂ Ì‡
‚˙Ì¯ÌÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ ËÎË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡. Õ‡
ÙË„. 2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡
ÏÂÊ‰Û ÚÓ‚‡‡, ÔËÎÓÊÂÌ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú, Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡˙Ú Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ò‡ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ „ÓÎÂÏË, ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂÚÓ ÌÂ Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ. ƒÛ„Ó Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ Â, ˜Â ÚÓ Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ,
Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ô˙ÎÌËˇÚ ıÓ‰
Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙‡. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ,
‡ÍÓ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÒÔÂ ÔÓ‰ ÌˇÍ‡Í‚Ó
‚˙Ì¯ÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÂ‰Ë ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰ÂÏÔÙÂË‡˘‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡,
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ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ ÌËÍ‡Í˙‚ ÒÔË‡˜ÂÌ
ÂÙÂÍÚ. ÃÂÚÓ‰˙Ú Â ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ
ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Ë ‚ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË
ÒËÒÚÂÏË Ò ·˙ÁÓËÁÔÛÒÍ‡˘Ë ÍÎ‡Ô‡ÌË, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ‚ ‰ÂÏÔÙÂ‡ ÒÂ
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Ï‡ÎÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‚˙Á‰Ûı Ë, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‰ÂÏÔÙÂË‡˘ËˇÚ ÂÙÂÍÚ Â Ï‡Î˙Í.
¬˙Ì¯ÌËÚÂ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‰ÂÏÔÙÂË ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ËÎË Ì‡ ÚÓ‚‡‡. “˙È Í‡ÚÓ
‰ÂÏÔÙÂ˙Ú ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ÍËÌÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ Ï‡ÒË
‚ ÚÓÔÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
‡ÁÒÂÂ ·˙ÁÓ ‚ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ‚‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÌÂ ÒÂ Ì‡‰ı‚˙Îˇ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ˆËÍÎË (ÓÍÓÎÓ 60 Á‡ ÏËÌÛÚ‡).
¿ÍÓ „Î‡‚ËÚÂ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÌÂ Ò‡
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ „ÓÎÂÏË, Á‡ ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú ‰ÂÏÔÙÂË‡˘‡ Í‡ÏÂ‡, ÚÓ
ÚÂ ÒÂ Ó·ÓÛ‰‚‡Ú Ò ÂÎ‡ÒÚË˜ÌË
Ô˙ÒÚÂÌË, ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ ¯ÓÍ‡·ÒÓ·ÂË. ‡ÚÓ ÚËÔË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú

ÂÎËÔÒÓ‚Ë‰ÌË Ë Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË
Ô˙ÒÚÂÌË. Õ‡È-Ï‡ÒÓ‚Ó ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ÏË‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â Ï‡Ì¯ÂÚÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ. —Â‰ Úˇı
¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ U-Ï‡Ì¯ÂÚËÚÂ. ”ÒÚÌËÚÂ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ ÒÂ
‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Í˙Ï ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œË ÌÛÎÂ‚Ó ËÎË
Ï‡ÎÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚÚ‡
ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ò‚Ë‚‡ ÔË ÏÓÌÚ‡Ê‡. œÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ‡ ÓÚÚÛÍ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ, ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ. ŒÚ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â
Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜Â ÚÓ‚‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Â
Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÌÓ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
‚ Â‰ÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë. «‡
‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰‚‡ U-Ï‡Ì¯ÂÚ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÒËÏÂÚË˜ÌÓ. ƒÛ„ ‚Ë‰ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ò‡ Â‰ËÌË˜ÌËˇÚ ËÎË
‰‚ÓÈÌËˇÚ ˜‡¯ÍÓ‚ Ï‡Ì¯ÂÚ. ¬ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ˜ËÒÚ‡˜, ÍÓÈÚÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ ÔÓÎÂÔÌ‡ÎËÚÂ ÔÓ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ ÔË ÔË·Ë‡ÌÂÚÓ ÏÛ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÌÂ„Ó Ò‡ ‰‡
ÔËÎˇ„‡ ‰Ó·Â Í˙Ï Ô˙Ú‡ Ë ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ˜ËÒÚ‡˜˙Ú ËÏ‡ Â‰Ì‡ ÛÒÚÌ‡ Ë Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ ÂÎ‡ÒÚÓÏÂ ËÎË ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î. œÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ Ë ÏÂÚ‡ÎÌ‡ ‡ÏËÓ‚Í‡, ÍÓˇÚÓ ÙËÍÒË‡
ÙÓÏ‡Ú‡ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ëˇ ˙· Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌË-
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ÚÂÎÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ‰‚ÓÈÌËÚÂ ˜ËÒÚ‡˜Ë, ÔË ÍÓËÚÓ Â‰Ì‡Ú‡
ËÏ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ Ô˙Ú‡, ‡ ‰Û„‡Ú‡, Ó·˙Ì‡Ú‡
Í˙Ï ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ Ï‡Ì¯ÂÚÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ıÂÏÂÚËÁ‡ˆËˇ.
«‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡˘ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ¬ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌË ÂÎ‡ÒÚÓÏÂÌË
ÒÏÂÒË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì (PUR). “ÓÁË Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÓÚÎË˜Ì‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ, ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌË Ï‡ÒÎ‡ ÔË
‡·ÓÚÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ -30 ‰Ó +120 ∞—, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰˙Î„Ëˇ ÏÛ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ. ŒÒÌÓ‚ÂÌ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í, ÍÓÈÚÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì Â, ˜Â Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÌÂ Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚Ó‰‡
(‚Î‡„‡), ÍÓˇÚÓ „Ó ‡Á„‡Ê‰‡ ˜ÂÁ ıË‰ÓÎËÁ‡.
ƒÛ„ ÔÓÔÛÎˇÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î Â ÌËÚËÎ-·ÛÚ‡‰ËÂÌÓ‚ Í‡Û˜ÛÍ (NBR) Ò Ú˙„Ó‚ÒÍË Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ Perbunan,
Polysar-Krynac. “ÓÈ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ -20 ‰Ó +80 ∞—. ‘ÎÛÓÍ‡Û˜ÛÍ˙Ú (FPM), Ò Ú˙„Ó‚ÒÍË Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ Viton, Fluorel, Tecnoflon, ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ -20 ‰Ó + 150 ∞—.
œÓÎËÚÂÚ‡ÙÎÛÓÂÚËÎÂÌ˙Ú (PTFE), ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â Ò Ú˙„Ó‚ÒÍÓÚÓ ÒË Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Teflon, Ì‡ÏË‡ „ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ, ÔÓ‡‰Ë ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍËˇ ÒË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚËÂÌÂ Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒË ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë-

‚ÓÒÚ ÔË ‡·ÓÚÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Ó +200 ∞—. ◊ÂÁ
‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ „‡ÙËÚ, ·ÓÌÁ, ÒÚ˙ÍÎÓ ËÎË ÏÓÎË·‰ÂÌ
(MoS2) Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ ÔËÒÔÓÒÓ·ˇ‚‡ Í˙Ï ‡ÁÎË˜ÌË
ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÏÛ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í
Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ.

Съвременни технологии
за демпфериране
¬ ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ ÒË ‰‡ ÔÓÒÎÂ‰ËÏ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ ÔË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë, ÒÂ Ó·˙Ì‡ıÏÂ Í˙Ï ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë
Ú˙„Ó‚ÒÍË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÌË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ëı‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ, Á‡ÎÓÊÂÌË ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ
Úˇı ˆËÎËÌ‰Ë Ë ÚÂıÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡.

Технически решения от Metal Work и
Weforma
”‰‡˙Ú ÏÂÊ‰Û ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ë „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡
‚ Í‡ˇ Ì‡ ‚ÒÂÍË ıÓ‰ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡
Ë „ÂÌÂË‡ ‚ËÒÓÍ ¯ÛÏ. «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ÚÓ‚‡, ‚ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡. œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ‡ÏÓÚËÒ¸ÓË Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ „Î‡‚ËÚÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡, Í‡ÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡ ÍÓÌÛÒÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ, Ò‚˙Á‡Ì
Ò ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ, Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚ ‰ÂÏÔÙÂË‡˘‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ë
Á‡Ú‚‡ˇ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ÓÚ‚Ó Á‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÂ‰Ë ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‰‡ Â ‰ÓÒÚË„Ì‡ÎÓ Í‡ÈÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ŒÒÚ‡Ì‡ÎËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ ÔÂÁ Ï‡Î˙Í
Â„ÛÎËÛÂÏ ÓÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Á‡·‡‚ˇ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ. –Â„ÛÎË‡˘‡Ú‡ Ë„Î‡ ‚ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ì‡ Metal
Work e Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ ÙÓÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓÔÂˆËÁÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÍÓÚÓ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. «‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ì‡ ¯ÛÏ‡ Metal Work
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ Ò „ÛÏÂÌË ·ÛÙÂË
ÓÚ NBR ËÎË FKM/FPM.

œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓÚÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ Â ‚ ÔˇÍ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡‡, ÔËÎÓÊÂÌ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡˙Ú Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ò‡
ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ „ÓÎÂÏË, ÚÓ ÌÂ Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙Ì¯ÌË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‰ÂÏÔÙÂË Í‡ÚÓ ÚÂÁË Ì‡ ÌÂÏÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ Weforma.
’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò HELIX (ÒÔË‡ÎÓ‚Ë‰Ì‡) ÒËÒÚÂÏ‡
Ì‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ 300% ÔÓ‚Â˜Â ÔÓ„˙ÎÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë 50% ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡, QPQ ÔÓÍËÚËÂ ÒÂ˘Û
ÍÓÓÁËˇ, ËÌÚÂ„Ë‡Ì ÒÚÓÔ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓ ÓÚ Û‰‡ ‚ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ‰ÂÏ-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÔÙÂ‡, ÔÓÎËÛÂÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡Ô‡˜ÍË, ÍÓËÚÓ Â‰ÛˆË‡Ú
¯ÛÏ‡ ‰Ó 40% Ë Ò‡ Ò 60% ÔÓ-‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ.

Илияна Анастасова, Ka Matic, вносител на
Weforma и Metal Work

SMC предлага специална технология за
компактцилиндри
¬ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „Î‡‚ÌÓ
‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓ (ÌÂÌ‡ÒÚÓÈ‚‡ÂÏÓ) Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓ (Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÂÏÓ). Ó„‡ÚÓ ÚÂÁË ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÏÂÚÓ‰‡ Ò‡
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË, Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Ì¯ÌË, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‰ÂÏÔÙÂË. “ÂÁË Â¯ÂÌËˇ Ò‡ ¯ËÓÍÓ Á‡ÒÚ˙ÔÂÌË ÔË SMC.
— Úˇı ÒÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓ Ò ‰ÂÏÔÙÂÌËˇ Ô˙Ú ‚ Í‡ÏÂËÚÂ Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ‚ËÒÓÍÓËÌÚÂ„Ë‡Ì
ÔÓ‰ÛÍÚ ·ÂÁ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ‚˙Ì¯ÌË ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË.
¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Â„ÛÎËÓ‚ÍË Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï.

Тошко Йовчев,
фирма Панакс

Фесто предлага три вида решения за
демпфериране

Î‡ÒË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂÚÓ ‚
Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡ Â ‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡Ú‡ - ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ, ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂ
Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡, ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡. ≈‰ËÌ ÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡
ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ Ò‡ ËÏÂÌÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ÙÓÏË Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡, ÍÓËÚÓ Û‰˙ÎÊ‡‚‡Ú „‡·‡ËÚËÚÂ
ÏÛ. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ‰˙ÎÊËÌËÚÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙ Ò Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÂÏÓ Ë ÌÂÌ‡ÒÚÓÈ‚‡ÂÏÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ Á‡ ‰Ë‡ÏÂÚ˙
∅20 mm Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ 25 mm Ë ‡ÒÚÂ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. “‡Í‡ Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Â ÌÂÔËÎÓÊËÏ‡ Á‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚˆËÎËÌ‰Ë.
«‡ ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ SMC ÔÂ‰Î‡„‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚˆËÎËÌ‰Ë. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂˇ, ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ Û‰˙ÎÊÂÌËˇ Ì‡ „‡·‡ËÚËÚÂ
Ò‡ Ò‚Â‰ÂÌË ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ. ƒÂÏÔÙÂË‡ÌÂÚÓ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡
Â Â‡ÎËÁË‡ÌÓ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ë ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ. “‡Í‡ Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ „‡Ï‡ ˆËÎËÌ‰Ë Ò ‰Ë‡ÏÂÚË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ∅20 - ∅100,
‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ‰˙ÎÊËÌËÚÂ Â ÏÂÊ‰Û 2,5 Ë 13 mm. ¿·ÒÓ·Ë‡Ì‡Ú‡ ÍËÌÂÚË˜Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 3
Ô˙ÚË. ÿÛÏ˙Ú Ò˙˘Ó ÒÂ Â‰ÛˆË‡ ÏÂÊ‰Û 14 - 19 dB.

¬ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ ‘ÂÒÚÓ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ˆËÎËÌ‰Ë Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË 3 ÚËÔ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡
‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ - ÌÂÂ„ÛÎËÛÂÏÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ (ÚËÔ
- – , ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÌÓ, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Á‡ Í˙ÒË ıÓ‰Ó‚Â/ÌËÒÍË ÒÍÓÓÒÚË); Â„ÛÎËÛÂÏÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ
(ÚËÔ - PPV, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÂˆËÁÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, Á‡ ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ë Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ) Ë Ò‡ÏÓÌ‡ÒÚÓÈ‚‡˘Ó ÒÂ
(ÚËÔ - PPS, ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ ÔË ÒÂ‰ÌË
ÒÍÓÓÒÚË/Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ „Û·Ë ‚ÂÏÂ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡).

Пламен Тюркеджиев,
управител на SMC Industrial Automation Bulgaria

Ново поколение пневматични демпфери
от Koganei
œË ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Flat Rotary Actuators (RAF)
ˇÔÓÌÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ Koganei ‡Á‡·ÓÚË ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ‰ÂÏÔÙÂË KSHK - Linear Orifice PressureResistant Shock Absorbers.
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œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë ‚˙Ì¯ÌË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‰ÂÏÔÙÂË (Â„ÛÎËÛÂÏË, Ò ÔÓ„ÂÒË‚ÌÓ ‚Ú‚˙‰ˇ‚‡˘‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, Ò‡ÏÓÌ‡ÒÚÓÈ‚‡˘Ë). √ÓÎˇÏÓ ÛÎÂÒÌÂÌËÂ Á‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ FESTO ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ.

инж. Петър Недялков,
технически специалист, Фесто
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

œÎ‡‚ÌË ÔÛÒÍ‡ÚÂÎË
Освен плавен старт и стоп, софтстартерите за асинхронни
електродвигатели могат да осигурят и адаптиране към спецификите на
задвижваните механизми

¬

ажен фактор за сигурната работа и дългия експлоатационен живот на асинхронните електродвигатели и свързаните към тях механизми е плавното пускане и спиране, осъществявано чрез т. нар. плавни пускатели или софтстартери (Softstarters). Така се избягва големият
пусков ток (типично 6-12 пъти над
номиналния), който не само натоварва електрозахранващата мрежа, но
може и да предизвика смущения в
работата й. Избягват се и механичните удари, възникващи вследствие
големия начален въртящ момент, с
което се намаляват грижите за поддръжка, удължава се експлоатационният срок и се осигурява практически безшумна работа, което е от
съществено значение за множество
приложения. Използването на
възможностите на съвременната
цифрова и аналогова електроника в
реализацията на плавни пускатели
създава допълнителни предимства за
подобряване параметрите и надеждността им, както и за усъвършенстване на методите за пускане и
спиране и по-точното им съобразяване с характеристиките и особеностите на задвижваните устройства. Така например рязкото спиране на електродвигателя на помпа
може да предизвика хидравличен
удар. И не на последно място, плавното пускане и спиране намалява
консумацията на електроенергия и
прави електродвигателите по-безопасни за обслужващия персонал.

Стандарти
Част от параметрите на произвежданите плавни пускатели са в
съответствие с международни и
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европейски стандарти, което е гаранция
за тяхното качество и възможността за работа в близост до други апаратури без смущения.
Обикновено производителите на плавни
пускатели отбелязват в каталозите
стандартите, на
които те съответстват. Сред основФиг. 1.
ните са тези на
Международната електротехническа комисия IEC 60947-6-4 за електромагнитна съвместимост, IEC 610004-2 за издръжливост на електростатични разряди, IEC 61000-4-3 за нивото на излъчвани високочестотни
смущения, IEC 61000-4-4 за издръжливост на къси единични импулси и
пакети от импулси, IEC 61000-4-5 за
издръжливостта на отскоци на мрежовото напрежение и IEC 61000-4-6
за нивото на смущенията на електрическата мрежа. На всички тях
съответстват европейски норми
(EN) със същите числа в означенията
си.

Основни параметри
Номиналното напрежение (Rated
Operational Voltage) Uн или Ue е осигуряваното от пускателя в установен
работен режим на електродвигателя и може да е в обхвата 100 - 690 V.
Понякога се нарича напрежение на
мощностната секция. Параметър са
и допустимите му промени около
номиналната стойност, обикновено
с -15/+10%. Номиналният ток (Rated
Operational Current) Iн (други означения
са Ie и IN) е най-големият, който може
да бъде осигуряван неограничено

Източник: Carlo Gavazzi

дълго време с типични стойности
между 1 и 1600 А. Към него често се
прибавя максималната мощност на
управляваните електродвигатели в
конски сили (НР) и/или kW. За нормалната си работа някои пускатели
изискват определен минимален ток
на електродвигателя (Minimum Load
Current), например 0,5 А. Стартовият ток (Starting Current) Ist в процеса
на развъртане на електродвигателя
може да е до 6 пъти по-голям от Iн.
В част от плавните пускатели е
предвидена възможност за задаване
на няколко максимални стойности на
Ist , фигуриращи като параметър
Current Limit Setting със стойности в
проценти от Iн, например между
150% и 450%. Максимално допустимата стойност на I st е обратно пропорционална на времето на протичането му, което в каталозите на
някои пускатели се дава като графика. В други вместо нея е даден параметърът Start Duty, представляващ
стойността на Ist за фиксирано време на протичането му (например 3Iн
за 5s).
Съществен параметър е максималният брой на плавните задействания (пускане и спиране) за 1 ч.
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Фиг. 2.

а

(Number of Starts per Hour, Starts/
Hour&Stops/Hour) с типични стойности между 10 и 600. Те зависят от
големината на Ist и времето на протичането му, като същевременно
намаляват с увеличаване на температурата. Често тези зависимости
се дават като графики, един пример
за каквито е показан на фиг. 1. По
абсцисата e броят на задействанията, а по ординатата - токът Iн, като
графиките са в сила при определено
съотношение между него и Ist. Очевидно, чрез охлаждане броят на задействанията може да се увеличи,
поради което някои производители
предлагат вентилаторен модул
като допълнителна принадлежност
на пускателите.
Максималните величини за нормална работа на клемите за свързване на електродвигателя са максимално допустимото постоянно напрежение между тях (Insulation Voltage
Rating, Dielectric Voltage), което обикновено е поне с 10% по-голямо от
максималното Uн, максималното
импулсно напрежение (Impulse
Withstand Voltage) с типични стойности 2,5 - 4 kV и максимален ток на
късо съединение между тях (Short
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Източник: ABB

Circuit Current Rating), който зависи
от използваните предпазители и е
няколко kA. Полезно е да се има предвид, че в някои пускатели работният температурен обхват е сравнително тесен, например 0/+40 °С.
Наличието на електроника в пускателите налага захранването им с
външно напрежение (Supply Voltage),
което може да е постоянно (например 24 V) или променливо (между 24
и 600 V).
При избора на плавен пускател
трябва да се имат предвид параметрите на електродвигателя – преди
всичко максималният пусков ток
(Locked Rotor Current) LRC и максималният пусков въртящ момент (Locked
Rotor Torque) LRT. Реалният пусков
въртящ момент (Start Torque) ST се
определя от израза:
ST = LRT x (Ist/LRC)2.

Действие
В основата му за всички видове
плавни пускатели е плавното изменение на работното напрежение на
електродвигателя чрез добре известното фазово регулиране на тиристори. Чрез подходяща електронна
схема ъгълът на отпушването им се

б

в

променя, те пропускат различна
част от всеки полупериод на мрежовото напрежение (сините площи на
фиг. 2а), което означава промяна на
неговата средноквадратична стойност. Логично е, че при плавното
пускане ъгълът намалява, а при плавното спиране – нараства. Поради
еднопосочната проводимост на тиристорите, два се свързват паралелно и противопосочно (фиг. 2б), така
че всеки да работи през един от
полупериодите на мрежовото напрежение. В установен режим на електродвигателя, когато трябва да му се
подава цялото напрежение, тиристорите са изцяло отпушени. При това
напрежението върху тях може да
надхвърли 1 V, което означава не
само излишно разсейване на значителна мощност, но и необходимост
от охлаждането им. За избягване на
това след навлизане в установен
режим се затваря успоредно свързаният механичен контакт (By-pass
Contactor) и почти целият ток на
електродвигателя преминава през
него. Трябва да се има предвид, че
твърде често вместо символа на
фиг. 2б нормално отворените контакти ползват този на фиг. 2в.
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г
a
Фиг. 3

Съществуват няколко вида плавно пускане и спиране,
всеки от които е най-подходящ за електродвигатели,
задействащи определен вид или група товари. Класическото плавно пускане (Soft Start) започва с подаване на
пусково напрежение Ustart на електродвигателя (графика
3 на фиг. 3а), създаденият от което въртящ момент
трябва да преодолее инертността на ротора и бавно
да го завърти. В повечето пускатели стойността на
UStart може да се задава чрез регулатор на лицевата им
плоча – в примера на фиг. 3г той е в средата с промени
от 30% до 100% от Uн. За времето на пускане (Start Time)
tst , което също може да се задава (горният регулатор на
фиг. 3г осигурява изменението му от 1 до 30 s), напрежението нараства до стойността си Uн за нормална
работа на електродвигателя. За сравнение на фиг. 3а с
графика 1 е показано непосредственото включване на
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Източник: Moeller

Източник: Rockwell Automation

Фиг. 4.

електродвигателя (DOL Start) към Uн, а с графика 2 –
пускането „звезда-триъгълник“ (Star-Delta Start), при което най-напред статорът на електродвигателя е в
свързване „звезда“ (напрежението му е 57,7% от Uн) и
след определено време се превключва в „триъгълник“.
Промяната на тока, докато оборотите достигнат до
номиналните nN, а токът стане IN, е дадена на фиг. 3б за
трите вида пускане – вижда се значително по-малката
му промяна при плавното пускане. Аналогично е положението с въртящия момент (фиг. 3в).
По подобен начин се осъществява плавното спиране
(Soft Stop), времето за което tStop също може да се задава от потребителя (с долния регулатор на фиг. 3г от 0
до 30 s) и е за намаляване на напрежението от Uн до 0.
Полезно е да се има предвид, че в немалко фирмени материали могат да се намерят препоръчваните стойности
на разгледаните 3 величини за електродвигателите на
различни устройства. Един пример е даден в таблицата.
При немалко плавни пускатели се предлага и спиране
чрез изключване на напрежението на електродвигателя,
при което намаляването на оборотите е аналогично на
плавното спиране, но става за по-кратко време.
Примери за положителния ефект от описаното плавно задействане е избягване на приплъзването на ремъчни предавки, вибрациите на транспортни ленти и предпазването на зъбни колела от изронване.
Вторият вид е пускане и спиране чрез плавно увеличаване и намаляване на въртящия момент (Torgue Control
Start), което се изяснява чрез графиката на фиг. 4, по
чиято абсциса е времето, а по ординатата – относителната стойност на въртящия момент. Пускането
отново започва с подходящ начален въртящ момент,
който може да се задава заедно с времето за достигане
на установения режим, докато спирането се прави чрез
намаляване на въртящия момент до 0 (времето за спи-
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ране също може да се задава). Нежеланите въздействия върху механичните предавки при този вид плавно
задействане са по-малки в сравнение
с предишния. Разновидност е възможността за 2 режима на пускане (Dual
Ramp Start) - единият е с по-малка
стойност на началния момент и на
времето за достигане на установения режим (осигурява се бързо пускане на електродвигатели със сравнително малък товар), а другият е с
по-големи стойности на двете величини и е подходящ за бавно пускане
при голям товар.
Общо за плавните пускатели от
двата разгледани вида е възможността да се добави задаване на максимално допустимата стойност на
тока при пускане ISt (Current Limit)
също чрез регулатор на лицевия панел.
Специално за електродвигатели,
задвижващи помпи за течности, е
създаден третият вид Pump Control
Mode. Действието му се осигурява
чрез сравнително сложна електронна схема (в съвременните пускатели, реализирана с микропроцесор),
която определя графиката на фиг. 5.
Тя е съобразена с пусковата характеристика на помпата и непрекъснато
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Примерни препоръчителни стойности на основни величини за плавно задействане
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Фиг. 5.

следи процесите на пускане и спиране.
При определени типове товари на
електродвигателите се оказва необходимо процесът на пускане да започне с краткотрайно (обикновено до 2
s) подаване на напрежение близо до
Uн или равно на него (точка 1 на фиг.
6), след което се намалява до UStart
(точка 2 на фиг. 6) и започва един от
разгледаните видове пускане (на фиг.
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Източник: Rockwell Automation

6 е плавно пускане). Използваното
наименование е Kickstart, като времето му и амплитудата на неговото
напрежение в повечето пускатели
могат да се задават в определени
граници.
Освен описаните дотук основни
видове задействане, в значителна
част от пускателите често се прибавят и други за разширяване на
приложенията. Един от тях е пуска-
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Фиг. 6.

Фиг. 7.
Източник: Carlo Gavazzi

Фиг. 8.

не с номиналното напрежение (Full
Voltage Start), което означава бързо
нарастване (в рамките на няколко
оборота на електродвигателя) на
напрежението от 0 до Uн. Не са редки приложенията, когато електродвигателят се използва и за позициониране на детайли, изискващо бавното им придвижване в две посоки. За
целта трябва да се осигурят малки
обороти с възможност за промяната им заедно с реверсиране на електродвигателя, което е изяснено на
фиг. 7 и е известно като Preset Low
Speed. Времето от 0 до t1 е за плавно развъртане на електродвигателя
в една от посоките („права“) и плавното му спиране, като оборотите
nsl обикновено са в границите от
0,01 nN до 0,15 nN и могат да се задават, например със стъпка 0,01 nN.
Времето от t2 до t3 е аналогично, но
електродвигателят е реверсиран, т.
е. детайлът се премества в обратна посока и се установява в необходимото положение. В t4 започва един
от описаните видове пускане и в t5
електродвигателят достига оборотите си в установен режим nN.
В много случаи от практиката се
оказва необходимо електродвигателят да се спре по-бързо, отколкото
при обикновено изключване на напрежението му и още по-бързо в сравнение с плавното спиране. За целта в
пускателите се предвижда допълнителен режим „спиране“ (Braking), осигуряван чрез реверсиране на елект-
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родвигателя. Времето за спиране е
обратнопропорционално на тока на
статора, който обикновено може да
се задава в широки граници, например от 0 до 4 Iн. Този режим може да
се съчетава с всички видове плавно
пускане. Негова разновидност с наименование Accu-Stop се използва за
контролиране на положението на
задвижвания елемент по време на
спирането, което се изяснява чрез
фиг. 8. При първото спиране оборотите реално намаляват до стойност между 1% и 15% от тези в
установен режим, при тях се извършва позиционирането и след
това е окончателното спиране.
Стремежът за икономии на електроенергия е наложил т. нар. икономичен режим на работа на част от
плавните пускатели. Когато за достатъчно продължителен период от
време електродвигателят работи в
установен режим на празен ход или с
малък товар, това се регистрира от
пускателя, който съответно отваря паралелните контакти на тиристорите и фиксира ъгъла на отпушването им така, че да се осигури минимално необходимата стойност на
напрежението. Това не променя действието на съществуващите видове плавно пускане и спиране. Предлагат се и плавни пускатели с допълнителна функция следене на токовете
на трите фази, по време когато
паралелните контакти са отворени,
както и на автоматичното им из-

Фиг. 9.

равняване (Phase Rebalance).
Освен описаното дотук действие
на плавните пускатели, те практически задължително притежават и
класическите възможности на контакторите и защитите за електродвигатели (вж. статията „Пуск и
защита на асинхронни електродвигатели“ в сп. Инженеринг ревю 8/2011
г.), например защита от претоварване и допълнителни контакти за
задействане на спомагателни вериги. Трябва да се отбележи, че значителна част от плавните пускатели
могат да се използват за управление
и на съпротивителни товари, например нагреватели, което е отразено
в техническите им спецификации.

Свързване на плавни
пускатели
Плавно задействане може да се
осигури както на трифазни асинхронни електродвигатели със статор по
схема „триъгълник“, така и по схема
„звезда“ (както е известно много
електродвигатели могат да работят и в двете схеми чрез подходящо свързване на клемите им). На фиг.
9 е показано непосредствено свързване (In-Line Configuration), известно
и като трипроводно свързване (3
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wire connection), валидно и за двете
схеми на статора. Във всяка от фазите е поставен предпазител F и
максималнотокова защита ОVР. Трифазният контактор S е за включване и изключване на електродвигателя, като намотката му К1 се задейства от допълнителен контакт на
пускателя SS. На фигурата е показано, че последният е с вградени шунтиращи контакти, но има пускатели без тях и изискващи допълнителен контактор, отново задействан
от допълнителен контакт.
За електродвигатели с мощност
до около 250 kW могат да се използват двуфазни плавни пускатели
(Two-Phase Controlled Softstarter), като
напрежението на една от фазите не
се управлява. Пример за свързването
е показан на фиг. 10а, като фазата
без управление може да е която и да
е от трите. По принцип, тези пускатели са по-компактни и с по-ниска
цена. Препоръчват се за електродвигатели в задвижвания на транспортни ленти, повдигачи, помпи (особено работещи в тежки експлоатационни условия) и вентилатори, както
и за управление на осветлението и
отоплението в сгради и автоматично отваряне и затваряне на врати.
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Произвеждат се и плавни пускатели с допълнителна възможност за
реверсиране на електродвигателя,
идея за чиято структура е дадена на
фиг. 10б – две от двойките тиристори са за включване в едната посока на въртене, а другите две са за
другата посока.
Използва се и 6-проводно свързване, за чиято реализация двата извода на всяка от трите намотки на
статора трябва да са изведени на
клеми на електродвигателя. Намотките се свързват в "триъгълник",
като последователно на всяка има
двойка тиристори (Inside Delta
Connection, In-Delta Configuration) със
или без паралелни шунтиращи контакти, което е показано на фиг. 11а.
За сметка на по-сложното свързване при даден електродвигател
токът на всяка двойка тиристори е
57,7% от този при непосредственото свързване. Това означава използването на по-маломощен пускател, а
при такъв с даден максимален ток
той може да управлява електродвигател със 72,7% по-голям ток. За
мястото на контактора и максималнотоковата защита в това свързване има две възможности. Дадената
на фиг. 11б определя същия техен

декември 2011

а

Източник: Moeller

Фиг. 10.
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намален ток, както на пускателя, но
при отваряне на контактора елект-
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Източник: Rockwell Automation

Фиг. 11

Източник: ABB
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родвигателят остава под напрежение (въпреки че е спрял). Схемата на
фиг. 11в не го оставя под напрежение, но токът на контактора и максималнотоковата защита нараства
със 72,7%. Съществена подробност
е, че чрез известното подходящо
свързване на намотките на статора може да се зададе посоката на
въртене на електродвигателя (често то е дадено в каталога на пускателя).
Трябва да се има предвид, че за
всички свързвания на пускателите в
каталозите им се дава сечението на
свързващите ги с останалите елементи проводници, а понякога и тяхната максимална дължина.
Не са редки практическите случаи,
когато трябва от един управляващ
модул да се задействат няколко пускателя, т. е. по един и същи начин да
се пускат и спират няколко електродвигателя. За това съществуват
две основни възможности. Първата
е паралелно свързване на електродвигателите (на фиг. 12а те са два,
но могат да са повече) и едновременното им задействане. Логично е, че
пускателят трябва да може да осигури сумата от токовете на задействане на всички електродвигатели,
а при пускатели без шунтиращи контакти и сумата на токовете им в
установен режим. Втората възможност е задействане на няколко електродвигателя един след друг – веднага след навлизане на първия в установен режим се включва вторият
и т. н. На фиг. 12б е даден пример за
три електродвигателя, като за
включване на левия най-напред се
затваря контакторът К25, при навлизането му в установен режим се
затваря К26, отваря се К25 и се затваря К27 за задействане на втория
електродвигател. Осъществяването на подобно управление изисква
пускателят да има необходимите
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допълнителни контакти за задействане на контакторите.

Защити
Задължителен елемент са предпазителите (Fuse), които осигуряват
защита при късо съединение във веригата на електродвигателя. Използват се двата типа, определени в
стандарта IEC 60947-4-2, гарантиращи безопасност на персонала, пускателя и други елементи на инсталацията. Тези от Първия тип (type 1
co-ordination) след задействане трябва да се сменят или ремонтират,
като в пускателите се използват
две техни разновидности. Едната са
gL/gG fuses, които едновременно осигуряват защита от късо съединение
и максималнотокова защита (задействане след 5 s при ток над 3,5 пъти
от този в установен режим). Другата са aM fuses, предназначени само
за защита от късо съединение. Вторият тип са самовъзстановяващите
се предпазители (type 2 co-ordination),
реализирани с полупроводникови прибори, които имат по-голямо бързодействие и задължително трябва да
се ползват с максималнотокова защита. При ползването на пускатели
с такива предпазители трябва да се
внимава, тъй като съществува принципна опасност при управление на
електродвигатели с голямо ускорение и, съответно, рязко нарастване
на пусковия ток до големи стойности, да се получи нежелано, макар и
краткотрайно, задействане на защитата, което ще наруши процеса на
пускане. Типичните стойности на
тока на късо съединение, при който
тези предпазители се задействат,
е между 5 kA и 40 kA, като най-често са за 10 kA. Максималнотоковата защита, когато не е съчетана с
предпазител, по принцип не се различава от тази на контакторите (вж.
споменатата статия в сп. Инжене-

ринг ревю 8/2011 г.).
За практиката е особено важно,
че замяната на повреден предпазител трябва да се прави само с такъв
от същия тип и със същия максимален ток. Нерядко в каталозите на
пускатели са дадени таблици с препоръчваните предпазители.
Разновидност на максималнотоковата защита е т. нар. Stall Protection,
която в установен режим при ток на
електродвигателя над Iе и намаляване на оборотите му под определена
стойност го изключва след определено време. Някои пускатели могат да
изключват електродвигателя и при
блокиране (Jam Detection), което води
до рязко увеличаване на тока над Ie.
Съществува защита за изключване на
електродвигателя при понижаване на
мрежовото напрежение (Undervoltage
Protection), както и такава при намаляване на тока му в установен режим
(Underload Protection) под Ie. Не трябва да се забравя и температурната
защита (Overtemperature Protection),
която има две разновидности. Едната следи температурата на тиристорите чрез вградени сензори, а другата контролира температурата на
намотките на електродвигателя
чрез монтиран до тях термистор с
положителен температурен коефициент (РТС), а той се свързва към съответния блок на пускателя чрез букси
на лицевата му плоча. Към това се
прибавя и защитата от разбалансиране (Voltage Unbalance Protection), която при определена разлика между напреженията на фазите (например
между 1% и 25%), изключва електродвигателя след определено време. Величината, при която се задействат
всички описани защити и времето на
задействане, могат да се задават от
ползвателя (за времето те обикновено са 0-10s).
Плавните пускатели могат да
реализират и различни видове диагностични функции. Преди включване
на електродвигателя (Pre-start
Protection) може да се проверяват
напреженията на трите фази, наличието на товар в тях и дали някой
от тиристорите не е дал накъсо. В
процеса на работа (Running Protection)
се правят същите проверки.
И последната, не по-малко важна
особеност е, че част от пускателите могат да измерват някои от величините на работещия електродвигател – напрежения и токове на трите фази, неговата мощност, консумираната до даден момент електроенергия, cosϕ и времето на работа.
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Приложения
Основната област на приложение
на плавните пускатели е за осигуряване на изменящ се във времето
въртящ момент. При плавното му
увеличаване се избягва приплъзването
на задвижваните транспортни ленти, което не само осигурява плавното им ускоряване, но намалява тяхното износване. Задвижването на помпи също изисква малък начален
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въртящ момент за избягване на удари и вибрации, както и на опасност
от повреда при дълъг вал между тях
и електродвигателя. Подобно е положението при включването на центрофуги, вентилатори и някои компресори. Същевременно, задействането
на компресори с голям товар изисква
и голям въртящ момент. Друга област на приложение е чрез плавно увеличаване на напрежението да се из-
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бегнат краткотрайните големи
стойности на тока, които могат да
смутят работата на други консуматори. И не на последно място, при
избора на плавен пускател трябва да
се има предвид, че съществуват модели с допълнителна възможност за
непосредствено включване на електродвигателите към пълното мрежово напрежение (DOL Start), което разширява приложенията.
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зползването на съвременните
технологии е свързано с непрекъснато наблюдение и контрол на редица
параметри на протичащия технологичен процес и съответно контрол на
производственото оборудване. Едни
от най-често проследяваните и измервани величини се явяват „малките“ механични премествания, и поточно стойностите на периодичното преместване на обекта в пространството или вибрациите. Контролирането на вибрациите е необходимо в немалко области, като микроелектрониката, в машиностроенето,
в автомобилната промишленост, в
енергетиката и други. Необходимостта от контролирането на вибрациите е поради факта, че в повечето
случаи те са нежелателно явление, наличието на което може да доведе до
нанасянето на щети върху елементи
и машинни възли и да влоши работата им, както и до прекомерното им
износване и повреда. Също така вибрациите имат неблагоприятен ефекти и върху хората и могат да доведат до различни здравословни проблеми. От друга страна, вибрациите
могат да бъдат създадени и принудително и да изпълняват определени
функции. И в двата случая обаче е необходимо осъществяването на непрекъснат контрол и комплексна
оценка на оборудването.

Виброметри и
акселерометри
Принципно вибрациите се характеризират с два от следните три
параметъра: амплитуда на трептене; амплитуда на ускорението; честота на трептене. Получаването на
информация за тези параметри и
тяхното изменение в процеса на
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работа на промишленото оборудване е основна задача при оценката на
качеството и надеждността на неговата работа. Използваните технически средства и методи за измерване на вибрациите се основават на
различни физични принципи и обикновено имат определена област на
използване. Принципно уредите за
измерване на вибрациите биват:
виброметри, измерващи механичните трептения, акселерометри за
измерване на ускоренията, или вибрографи, с помощта на които се записва част или целият изследван
процес. Основно изискване към виброметрите и акселерометрите е та
да не изкривяват измервания процес,
т.е. да не увеличават масата и да не
изменят собствената му честота.
Друго изискване, предявявано към
виброметрите и акселерометрите,
е безинерционно следване на колебателния процес.
В практиката от преобразувателите за измерване на амплитудите
на колебателните процеси, най-голямо приложение намират индуктивните виброметри. Характерно за тях
е, че позволяват измерването на
вибрации от вибриращите повърхности на механичните системи. Считат се за подходящи за измерване
на големи вибрации. За измерване на
малки вибрации не се препоръчват,
тъй като имат малка чувствителност и сравнително голяма грешка,
дължаща се на разсейването на магнитния поток в пространството,
токовете на Фуко, магнитния хистерезис и други.
Като акселерометри, принципно
биха могли да се използват всички
преобразуватели, намерили приложение при измерването на сили. С найголямо приложение в практиката,

обаче, са акселерометрите, разработени на базата на пиезоелектрични
и жични тензопреобразуватели.
Обикновено като недостатъци на
използването на тензометрични
акселерометри се посочват еднократното използване на тензодатчиците, влиянието на температурата
върху точността на измерване, появата на умора в материала на тензодатчика при циклично знакопроменливо натоварване и др. Като техни
предимства могат да се посочат:
конструктивна простота, миниатюрност, възможност за измерване на големи по стойност вибрационни процеси и др.

Контактни и безконтактни
методи
Методите за измерване на вибрации могат да бъдат разделени в две
групи – контактни и безконтактни.
Контактните методи предполагат
механична връзка на датчика с изследвания обект, а при безконтактните
съответно няма подобна връзка. Пример за контактен метод на измерване на вибрациите е тяхното регистриране с помощта на пиезоелектрически сензори. Тези сензори позволяват много точно измерване на вибрациите в областта на ниските честоти и при относително големи
амплитуди. Те обаче не са подходящи
за измерване на вибрации с висока
честота и малка амплитуда, поради
тяхната висока инерционност, водеща до изкривяване на формата на
сигнала. Също така, ако масата на
изследвания обект и неговата инерционност съответно не е голяма,
тези сензори могат да повлияят в
значителна степен на характера на
вибрациите, което води до допълнителна грешка в измерванията.
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Като цяло контактните методи
се лесни за използване, характеризират се със сравнително невисока
себестойност и добра точност на
измерването. Техни недостатъци се
явяват: относително слабото ниво
на електрическия сигнал, собствени
шумове и други шумове, изменение
на чувствителността с течение на
времето, което налага периодична
калибровка, малка механична устойчивост и други.
Тъй като непосредствения контакт между сензора и изследвания
обект не винаги е възможен, то в
последно време сериозно внимание се
обръща на разработването на безконтактни методи за измерване.
Сред техните предимства са отсъствието на въздействие върху
изследвания обект и пренебрежимо
малката инерционност, което позволява да се избегнат едни от основните недостатъци на контактните
методи. С тях може да се получи
информация от различни разстояния,
във всякакъв режим и при различни
условия на работната среда.
Принципно безконтактните методи за измерване се основават на
изследването на обекта със звукови
и електромагнитни вълни. Използваните методи за измерване са предимно ултразвуков, оптичен и метод базиран на радиовълни.
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Използвани сензори
Както вече стана ясно, методите и сензорите за измерване на вибрации са много различни. Могат да
бъдат използвани съпротивителни,
капацитивни, индуктивни, пиезо и
други сензори. Много разпространени са и оптическите методи.
Възможно е и използването на интерференцията на светлината.
Видът на сензора се определя и от
конкретното приложение. Сред найразпространените се явяват индуктивните сензори, пиезосензорите,
тензосензорите.
В основата на измерванията на
базата на индуктивни сензори е промяната на индуктивността на бобина (намотка) при преместване на
феромагнитната й сърцевина. В зависимост от предназначението и
точността има различни сензори,
които се различават един от друг
най-вече по конструкцията на бобините. За измерване се използват
предимно сензори с две бобини. Така
се гарантира по-добра линейност и
се компенсира влиянието на околните фактори и най-вече на температурата.
Пиезоелектрическият ефект се
проявява при някои вещества с кристална решетка – природен кварц,
сегнетова сол, литиев сулфат, някои
керамични материали и др. Когато
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такъв кристал се постави в електрическо поле, променя размерите си
синхронно с промените на полето
(използва се за генериране на звукови и ултразвукови сигнали). Когато
кристалът се деформира в подходяща посока, се генерира електрически
заряд. Една от често използваните
конструкции при измерването на
вибрациите при контролиране
състоянието на машини е пластинката от пиезоелемент, поставена
на основа, върху която се поставя
инерционна маса. При движение на
основата в посока надолу-нагоре
инерционната маса се противопоставя и деформира пиезопластинката. Това води до генерирането на
електрически заряд, който е пропорционален на ускорението. Типичните
стойности на чувствителността
на тези сензори са 0,5-50 mVs2/m при
честотен обхват 0,1 Hz до 200 kHz.
Тензосензорите, от своя страна,
са съпротивления, които са чувствителни на деформация. При промяна на
размерите им се променя съпротивлението, вследствие на промяната
на дължината и сечението на проводника, от който са направени. Изработват се от материали с много
малък (нулев) температурен коефициент. Конструкцията им обикновено е такава, че да са чувствителни
само в една посока.
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Видове централни аварийни системи, технически характеристики,
изисквания при спецификацията

—

истемите за аварийно и евакуационно осветление, захранвани от
обща централна акумулаторна станция, са съвременно техническо решение, осигуряващо висока надеждност,
широка функционалност, ниски експлоатационни разходи и възможности
за интегриране в автоматизирани
решения за управление на осветлението. Отличават се с редица предимства в сравнение с осветителните
тела, захранвани с автономни батерии. Например, аварийните и евакуационни осветители, захранени с 220
V, се характеризират с 3 до 5 пъти
по-високо светлинно излъчване от
осветители с автономни батерии.
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Следователно, необходимата осветеност би могла да се осигури с помалък брой осветителни тела. От
друга страна, подмяната на батериите, вградени в осветители с автономно захранване, се налага много почесто (на всеки 3 - 4 години и то при
редовна профилактика на осветителите), което в определени приложения дава основания да бъдат определени като по-нерентабилния вариант. Батериите, захранващи централните аварийни системи, се отличават с от 10 до 15 години експлоатационен живот. Също така, осветителите с автономно захранване
не поддържат възможност за автоматична инспекция и мониторинг на
системата по зададен час, на всеки

кръг или индивидуално на всяко осветително тяло без участието на
оператор, което е във възможностите на интелигентните системи за
централно захранване на осветителите.
Централните аварийни системи,
предлагани на българския пазар, са
съвместими със системите за контрол и управление на осветлението
от тип DALI и поддържат комуникационни възможности със системи за
сградна автоматизация (BMS).

Видове централни
аварийни системи
Съществуват различни критерии
за класификация на системите за
аварийно осветление с централна
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батерия. Според нивото на техническите възможности на използваните акумулаторни станции, централизираните системи се разделят на
3 вида. Първият от тях включва системите с централна акумулаторна
станция, поддържаща тест за самодиагностика на самата нея (зареждане, годност на батерия и т. н.). В
структурата им акумулаторната
станция играе роля единствено на
захранващо устройство на телата
в случай на отпадане на централното електрозахранване. Вторият вид
са централните акумулаторни станции, които поддържат функциите
самодиагностика и мониторинг на
състоянието на отделните кръгове
от аварийни осветителни тела.
Съществуват и централни акумулаторни станции, които поддържат
функции за самодиагностика и за
контрол на състоянието на всяко
едно аварийно тяло поотделно. Описаната функционалност се постига
с вграждане на интелигентен модул
във всяко осветително тяло. Комуникацията между осветителните
тела и системата би могла да се
осъществи и по захранващия кабел.
Предлагат се и по-опростени системи, които не поддържат мониторинг
и контрол на отделните осветителни тела, а само на токов кръг. В този
случай не се налага инсталирането
на интелигентен модул в осветителните тела.
Както е известно, според европейския стандарт EN 50172:2004, аварийното осветление подлежи на
ежедневна, ежемесечна и ежегодна
инспекция. При интелигентните аварийни системи ежедневното, ежемесечното и ежегодното инспектиране отпада като ангажимент на служителите, тъй като системата е
програмируема и автоматично извършва мониторинга на осветителите. По този начин системата регистрира и алармира единствено за
проблемните осветители, което
изключва субективния човешки фактор при проверката и спестява финансови средства.
Най-подходящият вариант аварийна система според възможностите
на централната акумулаторна станция се определя в зависимост от
различни фактори като предназначение, големина и състояние на сградата, както и брой на служителите и
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т. н. Третият вид системи се приемат като най-удачни за всяка съвременна сграда, тъй като предоставят
възможност за следене и контрол на
цялостната система за аварийно
осветление, съветват специалистите.

Изборът на оптимален
вид централна аварийна
система
и специфицирането й зависи най-вече
от големината и предназначението
на сградата, в която ще се инсталира. За средни и големи сгради е технически рационално и икономически
изгодно да се инвестира в интелигентна централна аварийна система. Основание за подобен съвет от
специалистите са техническите им
характеристики, сред които функцията за автоматично тестване на
системата по зададен час, на всеки
кръг или на всяко осветително тяло
индивидуално без участието на оператор. Също така, някои интелигентни системи за централно захранване позволяват осветители с различен режим на работа, например с
постоянно и с периодично светене и
т. н., да са захранени от един и същи
кръг. Технически се осъществява чрез
използването на адресируеми осветители, които се програмират индивидуално в зависимост от предназначението си.
При избора на централна система за аварийно осветление е необходимо предварително да се изяснят
някои конкретни технически параметри на системата, като например
трябва ли тя да захранва аварийните осветители с 220 V при нормален и авариен режим и изисква ли се
комуникацията й с осветителите да
е само по силовия кабел или е нужно
допълнително окабеляване. От значение при оразмеряването на батерията са броят и мощността на аварийните осветители, захранвани от
системата. При определяне на крайния брой захранващи кръгове трябва
да се изясни има ли ограничение в
максималния брой осветителни
тела, свързани към един кръг, или
специални изисквания към групирането на осветителните тела по кръгове, в зависимост от местоположението на инсталацията. От значение при проектирането на инсталацията е и въпросът осветителните
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тела за кой от двата вида аварийно
осветление ще бъдат предназначени
- аварийно евакуационно и/или аварийно работно осветление. Важен
въпрос е и какво ще бъде времетраенето на захранване на осветителните тела в авариен режим. По отношение на контрола на системата
е необходимо да се знае изисква ли
се индивидуален контрол за всяко осветително тяло или контрол на целия кръг чрез захранващия модул в системата. По отношение нивото на
мониторинг трябва предварително
да се изясни необходимо ли е наблюдението на всеки осветител индивидуално (системата следи и алармира, ако има неизправност в някое
осветително тяло) или да се мониторира цял кръг чрез захранващия
модул в системата. Също така,
трябва ли да се извършва мониторинг върху състоянието на други
електрически табла, за да се осигури сигнал към системата при отсъствие на захранване от централната акумулаторна станция. Този
сигнал би могъл да се използва за
включване на определени осветителни тела в районите, в които освет-
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лението се захранва посредством
споменатите електрически табла.

UPS или централна
акумулаторна станция?
За отговор на въпроса възможна
ли е замяната на централната акумулаторна батерия за захранване на
аварийни осветители с UPS, се
обърнахме към трима специалисти в
сферата на осветлението – инж.
Георги Бинев от Емекс България, инж.
Здравко Евлогиев, Контурпроект, и
инж. Иван Димов, Бегели - Прециза,
чието мнение представяме в следващите редове.

Приоритетите пред двете
захранващи системи са
различни
„Конвенционалните UPS-и са предназначени да предоставят непрекъсваемо захранване на устройства с
критични функции като компютри,
сървъри, камери за видеонаблюдение
и т. н., но те не отговарят на изискванията на БДС EN 50171:2006:
„Централни системи за eлектрозахранване“. Съгласно стандарта,
централните акумулаторни систе-

ми са проектирани да преодолеят
всеки дефект в краен захранващ кръг
до аварийните осветители за 5 сек.
без да изключат или да прекъснат
захранването в този или в друг захранващ кръг. Очевидно е, че приоритетите пред двете захранващи системи са различни.
Инверторът на конвенционалния
UPS има много малък резерв за претоварване при стартов ток, което
пък, от своя страна, е типичната
ситуация при включване на аварийното осветление. UPS-ът е проектиран
да компенсира подобни стартови
токове чрез включване на директно
захранване от мрежата посредством статичен байпас. Това е
напълно допустимо при съоръженията, типично захранвани от UPS, но
не и за аварийното осветление, което трябва да се включи при липса на
захранване в мрежата. Този проблем
може да бъде преодолян чрез специфициране на UPS със значително поголяма мощност, но това води до
оскъпяване и до по-големи загуби при
отделянето на топлина.
Ако аварийното осветление е с
постоянно светене и описаният по-
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горе проблем не съществува, то трябва да се има в
предвид, че при пожар или друго бедствие има вероятност, захранващият аварийните осветители кабел да
бъде скъсан или наранен, примерно от падащ предмет.
Тогава инверторът на захранващото устройство трябва да преодолее пикът на ток при късо съединение и
отново да включи осветлението. Това също е изискване
на БДС EN 50171:2006.
При конвенционалния UPS зарядното и инверторът
работят непрекъснато, което води до отделянето на
топлина. UPS-ът отделя около 1 kW топлинна енергия на
всеки 10 до 30 kW инсталирана мощност. Съответно,
имаме големи разходи на енергия за отдадена топлина,
а често и за климатични инсталации, които да я компенсират. Централните системи за аварийно осветление
работят в пасивен режим (включват се само при липса
на захранване в мрежата) и използването на зарядното
и инвертора е в пъти по-рядко. От своя страна, това
води до незначителни загуби на топлинна енергия в сравнение с UPS-a. Освен това, поради постоянната работа
на UPS-a, неговата поддръжка, в сравнение с централната акумулаторна станция, е доста по-скъпа.
Зарядното и инверторът на UPS-a работят постоянно и едновременно, използвайки батериите да компенсират обичайно появилите се токови разлики (пулсиращи
токове). Това води до значително съкращаване на живота на батериите. В чести случаи батерии с 10 г. живот
издържат само 5 г. Според БДС EN 50171:2006, животът
на батериите на централните системи за аварийно
осветление (ЦСАО) трябва да бъде 10 г. Освен всичко
останало, ЦСАО, в зависимост от модела, може да осигурява мониторинг и контрол (на кръг и/или на осветител). Тези функции са важни при проектирането на средни и големи по обем обекти, при които видовете инспектиране (съгласно БДС EN 50172:2006 ежедневно, ежемесечно и ежегодно) могат да бъдат значително облекчени.

тема за аварийно осветление е сечение между много
фактори – брой евакуационни и аварийни осветителни
тела, предназначение на сградата, начин на експлоатация и т. н.
инж. Здравко Евлогиев, Контурпроект

UPS-ите работят в по-кратък интервал от
време и нямат функции за диагностика
UPS-ите обикновено са снабдени с батерии, които
могат да работят в кратък интервал от време (3 – 7
минути), докато централните батерии са конструирани за работа в авариен режим според стандартите за
работа на аварийните осветителни тела - 1 или 3 часа.
Освен това, UPS-те не могат да диагностицират повреди в самите аварийни осветителни тела, което е във
функционалните характеристики на централните батерии. Диагностиката се извършва по захранващата линия
без нужда от допълнителен комуникационен кабел.
UPS-те обикновено се доставят с 3- до 5-годишни
батерии (10-годишните са като опция), докато централните батерии се предлагат стандартно с над 10-годишни батерии. Double – conversion UPS-те, които се използват обикновено за захранване на аварийни осветителни тела работят постоянно, което означава по-голямо
отделено количество топлина и допълнителна климатизация. Докато централните батерии работят в stand-by
режим, без отделяне на голямо количество топлина.
инж. Иван Димов, Бегели-Прециза

инж. Георги Бинев, Емекс България

Със замяната на централната батерия с UPS
не се изпълняват част от изискванията на
стандарта БДС EN 1838 „Приложно осветление.
Аварийно и евакуационно осветление“
Много малка част от предлаганите на нашия пазар
UPS-и са подходящи за замяна на централната батерия.
При включване, повечето осветителни тела изискват
голям пусков ток, а UPS системите не са пригодени да
поемат това ударно включване. Ако, разбира се, товарът
е много по-балансиран, може би е възможна замяна, но не
изцяло. Освен това, при захранване на осветлението от
UPS се губи нещо много важно - контролът и превенцията върху осветителните тела. По новия стандарт те
трябва да се тестват ежеседмично, а веднъж годишно
да се прави пълен разряд и тест на системата - което
е във възможностите, само ако системата е контролируема. Има две решения в тази посока – контрол на всяко
осветително тяло посредством вграден в него интелигентен модул (примерно с DALI или друг интерфейс) или
контрол по линия на група осветителни тела за системите с централна батерия. И двата подхода имат своите предимства и недостатъци. Изборът на тип сис-
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Възможност за постигане на добър комфорт и икономическа
ефективност

¬

последните години водните лъчисти охладителни системи бележат сериозен ръст, привличайки вниманието на специалистите с възможностите за реализиране на комфортна, енергийно и икономически ефективна система за охлаждане на помещения с различно предназначение, големина или височина. Освен за офис и жилищни сгради, тези системи се считат за подходяща
алтернатива на климатичните инсталации за помещения с големи обеми като производствени помещения,
хангари и други. Според специалисти в областта, с лъчистото охлаждане може да се постигне немалко намаляване на консумацията на енергия и на върховите охлади-

телни товари. Подобно на водното лъчисто отопление,
лъчистото охлаждане поддържа комфортни температури чрез циркулирането на вода или разтвор на вода и
антифриз през тръби от полимерни или медни тръби,
които преминават през ограждащите елементи на помещението – под, стени, таван. Както е добре известно, при водното лъчисто отопление топлинната енергия се предвижва от загрятата повърхност към по-студената част на помещението. При лъчистото охлаждане на практика се осъществява обратният процес. Топлинната енергия се предвижва от по-топлата част на
помещението към студените ограждащи повърхности,
през които преминава охлаждаща течност. Те абсорбират топлинната енергия, излъчена от хората и заобикалящите ги предмети, като по този начин намаляват
температурата в помещението.

Комфорт и икономическа
ефективност
При използване на лъчисто охлаждане се осигуряват
няколко възможности за поддържане на висок комфорт в
помещението при ниски енергийни разходи. Сред възможностите е използването на една система както за охлаждане, така и за отопление. Твърди се, че някои системи позволяват дори пренасянето на топлина от едната
част на сградата към другата. Като допълнителен плюс
на тези системи се посочва и фактът, че тъй като
охлаждащата повърхност обикновено е с температура
само с няколко градуса по-ниска от поддържаната температура на въздуха в помещението, това дава възможност да се използват съвременни енергийно ефективни
източници на студ като термопомпени системи, например.

Принцип на работа
Често системите за отопление, вентилация и климатизация на производствени и други големи помещения е
организирано на база системи, използващи загрят или
охладен въздух. С помощта на вентилатори и въздуховоди, предварително обработеният въздух се доставя до
помещенията, което обаче е свързано и с немалки разходи за електроенергия. Системите за водно лъчисто охлаждане, от своя страна използват тръби, вградени в
ограждащите елементи, през които циркулира охлаждаща течност. Счита се, че това е по-добрият вариант за
климатизация на помещението в сравнение с използва-
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Фиг. 1. Принципна схема на система за лъчисто охлаждане.

нето на охладен въздух, от гледна
точка на икономическата и енергийна ефективност.
Основна разлика между лъчистите
охладителни системи и стандартните системи за климатизация се явява механизмът на предаване на топлина. При климатичните системи,
използващи въздух, както е добре
известно, се разчита основно на конвективен топлообмен, докато при
лъчистото охлаждане се разчита на
комбинацията от лъчист и конвективен топлообмен, като обикновено лъчистият топлообмен превишава конвективния. Приблизително око-
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ло 50 - 60% от топлообмена при лъчистите охладителни системи се
дължи на лъчист топлообмен, останалите 40 – 50% са за сметка на
конвективен топлообмен. Благодарение на лъчистия топлообмен, лъчистите охладителни системи могат
да осигурят комфорт при по-високи
температури на вътрешния въздух
в сравнение със системите за климатизация, използващи охладен
въздух. Тръбите, които обикновено
преминават през тавана, поддържат
температурата на повърхността
от около 18 оС. Излъчваната от намиращите се в помещението хора

топлина се абсорбира от тази охладителна повърхност. В повечето
случаи, като студоносител при лъчистите охладителни системи, се използва вода. Благодарение на топлинните характеристики на водата
лъчистите охладителни системи
могат да отведат, отделяното количество топлина от сградите,
като използват по-малко от 25% от
енергията, която би била необходима за транспортирането на същото
количество топлина при използване
на въздух за охлаждане. Също така с
тях може да се постигне изместване на върховите охладителни товари по-късно през деня и да се осигури
по-лесно взаимодействие със системи за съхраняване на топлина. Тъй
като лъчистите охладителни системи могат да използват по-голяма
повърхност за топлообмен (обикновено лъчистата повърхност заема
по-голямата чест от тавана или от
вертикалните стени), температурата на охлаждащата вода трябва да
бъде само няколко градуса по-ниска
от температурата в помещението.
Малката температурна разлика
между температурата на въздуха в
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помещението и на охлаждащата
вода позволява използването на термопомпи с много висок коефициент
на преобразуване (СОР), както и на
алтернативни охлаждащи източници като например индиректни изпарителни охладители за постигане на
по-голямо намаление на консумацията на електрическа енергия от сградата. Също така, поради лекотата
на управление на водния поток, независимото управление на отделните
зони е относително просто.

Препоръчително е
предвиждането на
вентилация
Основно изискване при лъчистите
охладителни системи е температурата на охладителната вода да бъде
над точката на росата т. е. в границите от около 13 - 16 оС, с цел да се
предотврати възможността за образуването на конденз. Поради помалките температурни разлики между температурата в помещението
и температурата на охлаждащата
вода, лъчистите охладителни системи се нуждаят от по-голям дебит за
достигане на необходимата мощност. Дебитът на водата при лъчистите охладителни системи е приблизително двоен в сравнение с този
на конвенционалните водни охладителни системи. Дори с по-високи
дебити, лъчистите охладителни системи имат сравнително малка
мощност. Необходимостта температурата на охладителната вода,
достигаща до охладителния таван,
да е над точката на роса, е причината лъчистите охладителни панели
да не могат да осигурят латентно
охлаждане. Поради това се препоръчва допълнително да се предвиди
вентилационна система за осигуряване на пресен въздух, което дава
възможност да се управляват влажността и качеството на въздуха в
охлажданото помещение. На практика, за вентилация и климатизация на
помещението се използват две системи - вентилационна система за
подаване на първичен въздух за покриване на вентилационните изисквания
и вторична водна система за осигуряване на комфортна среда в помещението. По мнението на специалисти, разделянето на вентилацията
и охлаждането повишава комфортните условия, спомага за повишаване качеството на въздуха в помеще-

72

нията, както и подпомага управлението и зонирането на системата.
Друго предимство на тези системи се явява и фактът, че тук за вентилационната система и прилежащите и въздуховоди е необходимо
само около 20% от мястото необходимо за конвенционалните ОВК системи, което води и до намаляване
на стойността на водното охлаждане. В същото време транспортирането само на въздух за вентилационни цели значително намалява количеството и скоростта на транспортирания въздух през сградата,
което на практика елиминира теченията. Също така, тъй като
въздухът не играе особена роля при
охлаждането, неговата температура може да е близка до температурата на въздуха в помещението.
Това намалява проблемите, причинени от утечки и топлинни загуби от
въздуховодите.

Подходи за предпазване
от кондензация
Освен осигуряването на охлаждане на сградата, работата на лъчистата охладителна система трябва
да предпазва или минимализира ефектите, свързани с наличието на студена повърхност в помещението.
Предпазването от тези вредни
странични ефекти ограничава охладителната мощност на лъчистото
охлаждане.
Първият страничен ефект е влошаването на комфорта, дължащо се
на асиметричния характер на лъчистата охладителна повърхност в
помещението. Вторият страничен
ефект е кондензацията. Теоретично, повърхностната температура
на лъчистата повърхност трябва да
не бъде по-ниска от температурата на кондензация на въздуха в охлажданата зона. Обикновено, за минимализиране на риска от кондензация вътре в помещенията, в които
се използва лъчисто охлаждане, се
прилагат следните решения: контрол на вътрешните и външните
източници на влага; намаляване на
температурата на кондензация
чрез изсушаване на подавания въздух
съобразно температурата на лъчистата охладителна повърхност или
за определено ниво на температура на кондензация на околния въздух,
да се поставят ограничения за минимална температура на лъчиста-

та повърхност. В практиката често се използва комбинация от тези
три стратегии в зависимост от
особеностите на сградата. Възможни подходи са предварително загряване и изсушаване на подавания в
помещението въздух или поддържане на температурата на лъчистата повърхност с около 2 оС по-висока от средната температура на
кондензация на околния въздух.

Използвани лъчисти
охладителни системи
Използват се основно три метода за доставяне на охладена вода в
лъчистите охладителни системи.
Най-широко използвана е системата
от алуминиеви панели, към които са
прикрепени тръби, през които преминава охлаждащата течност. Тези
панели могат да бъдат разположени
по пода, стените, тавана. Възможен
източник на проблеми при алуминиевите панели е връзката между панела и тръбите. При недоброто й изпълнение топлообменът между
тръбите и панела се влошава, което води до повишаване на температурната разлика между повърхността на панела и охлаждащия флуид.
При панелите тип „сандвич“ охлаждащият флуид преминава между два
алуминиеви панела. По този начин се
намалява проблемът с предаването
на топлина и се увеличава охлажданата повърхност на панела.
Друг метод е използването на
капилярна тръбна система, състояща се от малки, гъсто разположени
гъвкави тръби, които са положени в
пластмасова или гипсова повърхност. Третият използван метод се
базира на водното подово отопление, а именно тръбите се вграждат
в бетонния таван на помещението.
Възможността за акумулиране на
топлина от тавана позволява изместване на върховото натоварване,
но ограничава възможностите за
управление на системата.
В този случай се препоръчва поддържане на сравнително висока температура на повърхността на тавана, за да се избегне създаването на
неблагоприятни условия, които биха
могли да възникнат при внезапен
спад в товарите. От друга страна,
необходимостта от поддържане на
по-висока температура ограничава
охладителната мощност на системата.
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¬ËÌÚÓ‚Ë ÔÓÏÔË
Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË
‚Ó‰Ë
¬

ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, Ò Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ë ‚ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ı‡ Ë ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓÂÍÚË Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë. ¬ ÚÂÁË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË, Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ë ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Á‡ ‰ÓÁË‡ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ıËÏËÍ‡ÎË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ‰. ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË.
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
ÓÚ‡ˆËÓÌÌË, Ó·ÂÏÌË ÔÓÏÔË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ- ËÎË ÌËÒÍÓ‚ËÒÍÓÁÌË ÙÎÛË‰Ë, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ
Ì‡ ÙÎÛË‰Ë Ò˙Ò Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË Ë Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ „‡Á. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÚÂ Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Â‰Ëˆ‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ó·Î‡ÒÚË.
¬ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò˙˘Ó Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ˜ËÒÚË ËÎË Á‡Ï˙ÒÂÌË ‚Ó‰Ë. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÛÌÚÓ‚Ë ‚Ó‰Ë Ë ‚Ó‰Ë,
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔˇÒ˙Í.

‚ËÌÚ ‚ ÒÚ‡ÚÓ‡ ‰‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË
Í‡Ì‡ÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË ÎËÌËË, Ó·‡ÁÛ‚‡˘Ë ÒÂ ÔÓ ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û ÓÚÓ‡ Ë ÒÚ‡ÚÓ‡. “Â Ë„‡ˇÚ ‚‡ÊÌ‡
ÓÎˇ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. œË ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÔÂÁ ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡,
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ‚˙ÚÂÎË‚ÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ
‚ËÌÚ, Úˇ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÚÂÁË Í‡Ì‡ÎË Ë ÒÂ Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡
ÔÂÁ ËÁıÓ‰‡. œÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÔÂÁ Í‡Ì‡ÎËÚÂ ÌÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÌÂÈ-

Конструктивни особености на
винтовите помпи
‡ÍÚÓ Â ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ
ÔÓÏÔË ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ‚ËÌÚ,
ÔÓÁÌ‡Ú Ë Í‡ÚÓ ÓÚÓ, ‚˙‚ ‚ËÌÚÓ‚Ëˇ ÒÚ‡ÚÓ. ¬ËÌÚÓ‚‡Ú‡ ÎËÌËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ‚ËÌÚ ËÏ‡ ÔÓÙËÎ, ÔÓ‰Ó·ÂÌ
Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚÓ‡. –ÓÚÓ˙Ú
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‰‚ËÊÂ˘‡ ÒÂ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. «‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ËÎË Á‡Í‡ÎÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ‡ Á‡ ÒÚ‡ÚÓ‡ - ÂÎ‡ÒÚË˜ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î ËÎË „ÛÏÂÌÓ ÔÓÍËÚËÂ.
—Â‰ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ò‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ˜Û„ÛÌ.
‘ÓÏ‡Ú‡ Ë ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ‚ËÌÚ Ë Ì‡ ÒÚ‡ÚÓ‡ Ò‡ Ú‡ÍË‚‡, ˜Â ÔË ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ
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Ì‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡. “˙È Í‡ÚÓ ÔÎÓ˘Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ ÏÂÊ‰Û ÓÚÓ‡ Ë
ÒÚ‡ÚÓ‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú ÔÓÒÚÓˇÌÌË ÔË
‚ÒˇÍÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡
Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÚÓ‚‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‡‚ÌÓÏÂÂÌ ÔÓÚÓÍ ·ÂÁ ÔÛÎÒ‡ˆËË. ’‡‡ÍÚÂÌ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ
ÔÓÏÔË Â, ˜Â Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂ ‡·ÓÚˇÚ
Ì‡ Ó·ÂÏÂÌ ÔËÌˆËÔ, ÌÂ ÒÂ ÌÛÊ‰‡ˇÚ
ÓÚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì. ŒÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌË ËÎË ‰ÂÚ‡ÈÎË Ò
‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚˇÚ
Á‡ÔÛ¯‚‡ÌËˇ, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË Ú‡ÔË ËÎË ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÎËÚÂ.
¬ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡
Ò Â‰ËÌ, ‰‚‡ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â ‡·ÓÚÌË ‚ËÌÚ‡, ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ÓÍÓÎÓ ÓÒÚ‡ ÒË ÔÓ
ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎÍ‡
ËÎË Ó·‡ÚÌÓ. –‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚ËÌÚÓ‚Ë ÔÓÏÔË ÏÓ„‡Ú ‰‡
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Â‰ËÌ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ ‡·ÓÚÂÌ ‚ËÌÚ Ò Â‰ËÌ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ‚ËÌÚÓ‚Â.
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡
‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
ÔÓÒÓ˜‚‡ Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Ú˙È Í‡ÚÓ
ÔËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û
ÓÚÓ‡ Ë ÒÚ‡ÚÓ‡, ÚÓ‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡
ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÔÓ-·˙ÁÓÚÓ ËÏ
ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ.

Едновинтови помпи
¬ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË
¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú
Â‰ÌÓ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË, ÔÓÁÌ‡ÚË
Ó˘Â Í‡ÚÓ ¿ıËÏÂ‰Ó‚Ë ÔÓÏÔË. ÿËÓÍÓ ÔËÂÚÓ Â ÏÌÂÌËÂÚÓ, ˜Â Ô˙‚‡Ú‡
‚ËÌÚÓ‚‡ ÔÓÏÔ‡ Â ÍÓÌÒÚÛË‡Ì‡ ÓÚ
¿ıËÏÂ‰, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÌÓÒË ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ËÏÂ. ’‡‡ÍÚÂÌ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÁË ÔÓÏÔË Â
„ÓÎÂÏËˇÚ ËÏ ‡ÁÏÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ò‡ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ÓÚ 0,3 Ï Ë Ì‡„ÓÂ, ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ‚ËÌÚ‡ Ë ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 15 Ï. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡
ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÚÓ ‚ËÌÚÓ‚ÓÚÓ ‡·ÓÚÌÓ ÍÓÎÂÎÓ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ÔÓ‰
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ˙„˙Î, ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë
ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 30Ó. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ë Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë
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Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË, Í‡ÚÓ ÔÓÏÔ‡Ú‡
ÏÓÊÂ ‰‡ Â Í‡ÍÚÓ ‚˙‚ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ,
Ú‡Í‡ Ë ‚ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ÌÓ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ
ÔÓÏÔË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ë Ï‡ÎÍÓ ‡·‡ÁË‚ÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ. ÕÂÏ‡ÎÍËÚÂ ‡ÁÏÂË Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡
‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÔÓ‡‰Ë Ï‡ÎÍÓÚÓ Ó·ÓÓÚË
(Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÍÓÎÓ 30 - 60 Ó·ÓÓÚ‡ ‚
ÏËÌÛÚ‡), Ò‡ ÒÂ‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ
Ì‡ ÚÂÁË ÔÓÏÔË.
¿ıËÏÂ‰Ó‚ËÚÂ ‚ËÌÚ ÔÓÏÔË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ Ú˙·‡
Ò Ì‡‚ËÚ‡ ÔÓ ÌÂˇ ÒÔË‡Î‡, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ ‚ ÛÎÂÈ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ì‡ÍÎÓÌ. ÷ˇÎ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡·ÓÚÌËˇ ‚ËÌÚ, Î‡„ÂË Ë
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ¡Ë‚‡Ú
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‰‚Â ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË Ò ÓÚ‚ÓÂÌ‡ Ë Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ.
œË ÓÚ‚ÓÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‡·ÓÚÌËˇÚ ‚ËÌÚ ÒÂ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ˇ ‚ ÛÎÂÈ
ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ·ÂÚÓÌ, Í‡ÚÓ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡
ÌÂÔÓÍËÚ‡. Õ‡ÍÎÓÌ˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
Â ÓÍÓÎÓ 22 ‰Ó 40Ó. “‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍË Ë ÓÚ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ „ÎÂ‰Ì‡
ÚÓ˜Í‡ Â Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ
Â¯ÂÌËˇ. «‡Ú‚ÓÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ú˙·‡, ‚ ÍÓˇÚÓ
Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‡·ÓÚÌËˇÚ ‚ËÌÚ.
œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓ ÌË˘Ó
ÌÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÓÚ ÚÓÁË Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. ¬˙Ì¯Ì‡Ú‡
Ú˙·‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡
ËÎË ‚˙Úˇ˘‡ ÒÂ. ƒÓÔÛÒÚËÏËˇÚ
˙„˙Î Ì‡ Ì‡ÍÎÓÌ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 45Ó. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ ÛÎÂÈ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ
ÔÂÁ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÏËÌÂ‡ÎÌË ˜‡ÒÚËˆË Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÁÏÂË.

Ексцентричен винт
помпи
¬ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË
Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÂÍÒˆÂÌÚË˜ÂÌ ‚ËÌÚ ÔÓÏÔË. “Â ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÎÂÒÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. œÓÏÔËÚÂ ÂÍÒˆÂÌÚË˜ÂÌ ‚ËÌÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ-

‚‡Ú Á‡ ‡·‡ÁË‚ÌË ÛÚ‡ÈÍË, ‚ËÒÍÓÁÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, Ï‡ÒÎ‡, ÂÏÛÎÒËË Ë ‰.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌËˇ ÔÓÚÓÍ, ·ÂÁ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚ, ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÒÂ‰Ë Ò Ú‚˙‰Ó
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ, ·ÂÁ ‰‡ ‡ÁÛ¯‡‚‡Ú
Ú‚˙‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚˙Úˇ˘ ÒÂ ‡·ÓÚÂÌ
‚ËÌÚ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ ÒÚ‡ÚÓ ÓÚ ÂÎ‡ÒÚË˜ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î.

Потопяеми винтови
помпи
¬ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÚÓÔˇÂÏË ÔÓÏÔË
Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ ÓÚ ÒÓÌ‰‡ÊÌË
ÍÎ‡‰ÂÌˆË. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ˇ Ô‡‚Ë ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ‚
ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÒÓÌ‰‡ÊË, ÍÓ„‡ÚÓ
‚Ó‰‡Ú‡ ÌÂ Â Ò˙‚ÒÂÏ ËÁ·ËÒÚÂÌ‡.
ÓÔÛÒ˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. œÓÏÔËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË
Ò ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ ÍÛÚËˇ Ë Ï‡ÍË‡˘Ë
‚Ó‰ÌÓÚÓ ÌË‚Ó ‰‡Ú˜ËˆË Á‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ‡·ÓÚÂÌ ÂÊËÏ,
ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò˙Ò Á‡˘ËÚË ÔÓÚË‚ ‡·ÓÚ‡ ·ÂÁ ‚Ó‰‡, Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰, ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ ËÎË ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.

Фактори влияещи върху
мощността
œÓÎÂÁÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡
‚ËÌÚÓ‚‡ ÔÓÏÔ‡ ÚÂÓÂÚË˜ÌÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ, Í‡ÚÓ ÓÚ ÚÂÓÂÚË˜Ì‡Ú‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÒÂ ËÁ‚‡‰ˇÚ Á‡„Û·ËÚÂ. «‡
‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÁÌ‡Â ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ. œÓÎÂÁÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓÏÔ‡
ÏÓÊÂ ‰Â ÒÂ ÔÓ‚Ë¯Ë ÔÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌ‡: ˜ÂÁ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡, ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ‡ ËÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ
‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ËÌÚ‡.
œÓ‰ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‚ËÌÚ‡
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‡Á·Ë‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ Ó·ÓÓÚË ‚ ÏËÌÛÚ‡, ÔË ÍÓËÚÓ
ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÂÎÂÂ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÔÓ-ÌËÒÍ‡ Í‡ÏÂ‡. ¿ÍÓ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ËÌÚ‡ Ì‡‡ÒÌÂ Ì‡‰ ÌÂÈ-
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ÌËˇ Ï‡ÍÒËÏÛÏ, ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ˘Â
·˙‰Â ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë Á‡„Û·Ë Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. «‡„Û·‡ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ˘Â Â Ë ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú, ‡ÍÓ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ËÌÚ‡ Ì‡Ï‡ÎÂÂ ÔÓ‚Â˜Â
ÓÚ 30% ÓÚ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ Ï‡ÍÒËÏÛÏ.
¬ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÓÍ‡Á‚‡ Ë Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ ‚‡Î‡ Ì‡ ‚ËÌÚ‡ Í˙Ï ‚˙Ì¯ÌËˇ
‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ÒÔË‡Î‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë
‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÌËˇ
‚ËÌÚ Ë ÛÎÂˇ. ¡ÓˇÚ Ì‡ ÒÔË‡ÎËÚÂ
(‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÎËÌËË), ÏÓÌÚË‡ÌË
‚˙ıÛ ‚ËÌÚÓ‚Ëˇ ‚‡Î, Ò˙˘Ó ÓÍ‡Á‚‡Ú
‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. ¬ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÎËÌËË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ Â‰ËÌË˜ÌË, ‰‚ÓÈÌË Ë ÚÓÈÌË. — ‚ÒˇÍÓ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÎËÌËË,
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ò ÓÍÓÎÓ
20%.
ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Á‡‚ËÒË Ë ÓÚ Ì‡ÍÎÓÌ‡ Ì‡ ‚ËÌÚ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ
˙„˙Î˙Ú Ì‡ Ì‡ÍÎÓÌ‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓÌËÒÍ‡ Â ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. œÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ Ò 3% Á‡
‚ÒÂÍË „‡‰ÛÒ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÍÎÓ-
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Ì‡ ÓÚ 22Ó. ”‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˙„˙Î‡
Ì‡ Ì‡ÍÎÓÌ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‚ËÌÚ‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ Ò 3% Ò
‚ÒÂÍË Û‚ÂÎË˜ÂÌ „‡‰ÛÒ. ŒÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡, Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˙„˙Î‡ Ì‡
Ì‡ÍÎÓÌ‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ï‡ÍÒËÏÛÏ‡ Ì‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ ËÁ‰Ë„‡ÌÂ.

Ефективно средство за
транспортиране
¬ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË Ò‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
„ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰‡ ËÎË ÓÚÔ‡‰Ì‡ ‚Ó‰‡ ÔË ÌËÒ˙Í Ì‡ÔÓ. “Â Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ „‡‰ÒÍËÚÂ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Ë ÒÂ
Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë.
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ
Ì‡ ÒÛÓ‚Ë ÛÚ‡ÈÍË Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ, ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ‰‡
ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Í‡ÚÓ
‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡
‚ËÒÓÍË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡
‡·ÓÚˇÚ ·ÂÁ ‚Ó‰‡. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁ-
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ÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍË Ì‡ „ÓÎˇÏ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ò‡ÏÓÂ„ÛÎË‡ÌÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ò˙˘Ó Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡, ÌˇÏ‡
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚ, ‡ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ï‡ÎÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ.
¬ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ì‡
‰˙Ê‰Ó‚ÌË ‚Ó‰Ë, Á‡ ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ÔË
Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËˇ Ë Ú. Ì.
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡
‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË ÔÂ‰ ‰Û„Ë ÔÓÏÔË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚‡Ë‡˘Ë Ó·ÂÏË ÓÚ
ÚÂ˜ÌÓÒÚ, Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔÓÒÚË„‡Ú
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‰Ó Ì‡‰ 70 % Ë ˜Â ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ-Ï‡Î˙Í Ì‡ÔÓ, Í‡ÍÚÓ Ë ÎÂÒÌ‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ÏËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ
ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ë ‰˙Î„ËˇÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÒÓÍ.
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Ã‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËˇÚ
ÒÂÍÚÓ Û Ì‡Ò
Част II – Обзор на най-новите технологични решения за
машиностроене, предлагани на българския пазар

В продължение на темата от миналия брой 8/2011 на сп. Инженеринг
ревю, посветена на състоянието на машиностроителния сектор у нас,
в настоящия материал представяме най-новите технологични решения с приложение в отрасъла. Информацията е предоставена от специалисти във водещи български и чуждестранни компании, които споделиха новостите в продуктовата си гама и прогнозите си за развитието на бранша през следващите няколко години. Като цяло, участниците в проучването се обединиха около становището, че българското
машиностроене има потенциал да се превърне във водещ високотехнологичен сектор с конкурентоспособни позиции на глобалния пазар, но
само ако започне да инвестира по-активно във внедряване на съвременни технологии, съобразени с националните и европейските изисквания.

ABB предлага нови серии
моторни защити и
контактори
Фирмата, която вече е част от
ABB, Jokab Safety, е технологичен
лидер в решенията по безопасност
в индустрията, независимо дали
става дума за отделни машини или
цели производствени линии. Jokab
Safety присъства на пазара от 1988
г. и е призната за водеща фирма в
системите за безопасност, умело
съчетавайки изискванията за безопасност с изискванията за оптимална производителност и ефективност. Базираната в Швеция компания предлага широка гама от продукти, даващи възможност да се посрещнат и най-високите изисквания. Сред произвежданите от Jokab
Safety продукти са специализирани
релета и контролери, сензори,
светлинни бариери, механични бло-
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кировки, защитни ограждения, системи за контрол, аварийни изключ-

ватели и др.
Съвместната работа на двете
фирми с дългогодишни традиции
вече дава своите резултати.
АBB лансира на пазара нова продуктова серия моторни защити MS132 с номинален ток от 0.16 до 32
А и изключвателна способност до
100 kА. Друга новост в продуктовата гама на АBB е новата серия контактори – AF, с номинален ток до
38 А и номинално напрежение до 400
V АС. Особеност на новата серия
контактори са електронните бобини с вградена защита от пренапрежение. Благодарение на тях отпада
необходимостта от допълнителен
таймер при пускане „звезда –триъгълник„ и само с 4 бобини се покриват управляващи напрежения от 20
V AC/DC до 500 V AC/DC. Предлага
се и версия на бобините с понижена
консумация (Z-серия), която е предназначена за директно управление от
PLC. Специално за моторните защити MS, AF контакторите и софтстартерите PSR е разработена
нова гама от аксесоари, позволяващи лесно, бързо и надеждно присъединяване на моторни защити, термични защити, контактори (включително реверсивни) и софтстартери във всички конфигурации, намиращи приложение в практиката. Отличната надеждност, способността
за работа при тежки натоварвания
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и възможността за лесно и бързо
конфигуриране правят новите продуктови серии на АBB незаменими
за широк кръг приложения в машиностроенето.
АББ България

Портативен уред за
измерване и анализ на
вибрации от Антем
Най-новото технологично решение на нашите партньори от фирма Bruel & Kjær Vibro, Германия, която предлага гама уреди и системи
за off-line и on-line мониторинг и диагностика на вибрациите на машините, е 4-каналният портативен
уред за измерване и анализ на вибрации VIBROPORT 80. Неговите нови
характеристики са: анализ на динамичното поведение на машините и
установяване на собствените и резонансни честоти; структурен анализ чрез външно възбуждане с импулсно чукче; балансиране на машините в производствено състояние в
1/2 равнини и др.
Източник Антем

По отношение на прогнозата ни
за развитието на сектора през
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следващите няколко години, очакванията ни са за бавен растеж.
Антон Чешмеджиев, фирма
Антем

Работим с най-изявените
производители на
машиностроителни
компоненти
Имаме изключителната възможност да работим заедно с най-изявените производители на машиностроителни компоненти. Наред с
високото качество на произвежданите елементи, партньорите ни
влагат много средства и усилия в
усъвършенстване, развойна дейност и обучение на сътрудниците
и търговските партньори.
За нуждите на машиностроителния сектор предлагаме
линейни направляващи и модули на фирма Schneeberger,
чието име от много години
е символ на модерна линейна технология в машиностроенето и приборостроенето; изключително богато
многообразие от енергоподвеждащи системи ECS и
гъвкави кабели CF на фирма
igus; плъзгащи лагери за
въртеливи iglidur, igubal и линейни движения DryLin от полимерни материали, които
навлизат все повече във
всички производства и особено при специфични изиск-

вания за устойчивост към вода, сол,
химически съединения, висока температура и много други. Не по-малко разнообразни и изключително атрактивни са модулите за линейно
движение, гарантиращи сигурно
производство и дълъг живот на машините и съоръженията. Ползотворното сътрудничество с нашите
клиенти обогатява гамата от полимерни материали, създадени да
отговорят на високите изисквания
при специални приложения от практиката. Фирма GMN, Германия, е доказала името си като един от найизявените производители на прецизни лагери и възли за металорежещи машини, еднопосочни съедини-
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тели и шлифовъчни вретена. Немският ни партньор Ringspann предлага огромно многообразие от съединители. Съвместно с FEY участваме в разработка и внедряване
на авангардни решения на уплътнения в металургията и минната промишленост.
Сред новите технологични решения, които предлагаме, са редукторите CYCLO на фирма Sumitomo
CYCLO, чиито принцип на работа
осигурява висок коефициент на полезно действие и голяма надеждност. Новост в продуктовата ни
гама са и вълновите редуктори
Harmonic Drive -оптимално решение
за различни специфични приложения.
Предлагаме и резбови вложки
HeliCoil и свързващи елементи от
Bоеllhoff, които спестяват много
време и средства на всички етапи
на производствения процес - от проектирането до ремонта и модернизацията.
През последните години работим много усилено по развиване и
задълбочаване на контактите и
партньорството ни с всички предприятия от машиностроенето, а
също така и от сферата на химията, енергетиката и добивната промишленост. Нашето участие още
в процеса на проектиране, през специфичните условия на конкретното
производство, също така и при ремонтната дейност, се оказват изключително полезни за клиентите.
Използвайки опита и знанията ни,
обединени с възможностите и усилията на производители и потребители, се постигат най-добри резултати.
Александър Попов,
управител на Атлас Техник

Задвижващо оборудване
от SEW-EURODRIVE
БЕВЕР-ДРАЙВ, като официален
представител за България на SEWEURODRIVE, вече 20 години доставя задвижващо оборудване на
български фирми. SEW-EURODRIVE е
отдавна позната в България, не
само защото е най-големият производител на задвижвания в света, а
защото с инженеринговата помощ
на специалистите от БЕВЕР-ДРАЙВ
решава бързо техническите въпро-
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си и доставя в кратки срокове задвижвания за всички клонове на
българската промишленост: химическа, минна, хранително-вкусова
(млекопреработвателни заводи,
бирени и цигарени фабрики), циментови заводи, краностроене, складови стопанства, производство на
строителни материали и др.
Божидар Рашев, Бевер-Драйв

Иновативност,
комплексни решения и
глобална подръжка са
водещи принципи при
производството на Мазак
В рамките на тазгодишния панаир ЕМО Хановер корпорация Ямазаки Мазак представи 24 нови модела металообработващи машини с
повишена производителност, ефективност, ергономичност и екологичност. Централно място при моделите от 2011 г. заемат многофункционалните /струго-фрезови/
възможности на новите машини
INTEGREX от сериите - i, j, е (в зависимост от приложението); новите
модели на вертикални 5-осни обработващи центри VARIAXIS i-600 и i700; иновативната машина
ORBITEC 20, подходяща за производство на клапани и вентили при едно
базиране; нов модел файбър лазерна
машина OPTIPLEX 3015 за високоскоростно рязане при по-ниска мощност и разходи; новите модели хоризонтални, вертикални и стругови центри и гамата за производствена автоматизация - гъвкави
производствени клетки и автоматизирано складово и инструментално стопанство. Новите машини са базирани на подобрен дизайн
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Източник: Бимекс Лимитид

и конструкция за по-висока стабилност и производителност. Сред отличителните им характеристики
са надеждност при предаване на
задвижването, включително линейни направляващи с ролкови танкети, предавателни механизми, базирани на технология с ролки и ексцентрик, нова конструкция на шпинделите и задвижванията, температурна стабилност, подобрена ергономичност и обслужване, нови системи за управление и др.
Мазак поставя акцент върху
въвеждането на технологии за енергийна ефективност, намаляващи
електрическата консумация на металорежещите машини с повече от
20% при увеличена мощност и производителност. Стандартно се
вгражда високоефективно автоматично LED работно осветление, намаляващо енергийната консумация
при 10 пъти по-дълъг живот в сравнение с конвенционалните флуоресцентни лампи; ефективни мотори
и задвижвания; автоматично изключване на стружкотранспортьор; високоефективни хидравлични
системи в комбинация с хидроакумулатор; прибори за мониторинг и
измерване на ел. консумация.
Мазак обръща внимание на екологичността като фундаментален
елемент на съвременното общество. Следването на този принцип
се постига чрез активно внедряване на възобновяеми материали и
енергоспестяващи технологии. Ямазаки Мазак използват технологии за
намаляване на брака, производство,
функциониращо при опазване на
околната среда и намаляване на емисиите от CO2.
Развитието на сектора на металообработващите машини през
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следващите години се очаква да
следва изискванията на различните
пазари по света. За целта е необходимо да се въвеждат перспективни продажбени стратегии и дизайн
на подходящи продукти - както
гъвкави и високотехнологични машини за производство на сложни,
скъпи изделия, така и машини с
общо предназначение, но с добър
баланс между цена и технически характеристики.
Ботьо Георгиев, управител на
фирма Бимекс Лимитид

Rexroth Blue Hydraulic
Drives спестяват до 70%
енергия
Благодарение на големия си опит
в хидравликата и електрическите
задвижвания, Bosch Rexroth откриват нови територии чрез комбинирането на тези технологии.
Употребата на задвижвания с променлива скорост, т. нар. Blue
Hydraulic Drives, предлага огромен
потенциал за намаляване разходите за енергия, намаляване на шума
и намаляване загубите на хидравлична енергия. В процеса на работа на помпите те се задвижват
от електрически двигател или сервомотор с честотен конвертор,
управляван от софтуер. Това позволява да се намали консумацията
на енергия с 40-70%. Този тип задвижване увеличава живота и на
стари машини, ако тяхната хидравлична система се модернизира
и се инсталират помпи с регулиране на скоростта. Blue Hydraulic
Drives увеличава ефективността
на хидравличната система, като
така се намалява обемът на резервоара и следователно се намалява
мощността на охлаждащата сис-

тема. По този начин, за Blue
Hydraulic Drives е необходимо помалко пространство и обслужването на хидравличната система става по-лесно.
Чрез Blue Hydraulic Drives се постига регулиране на дебита на помпата и регулиране на налягането. По
този начин може да се направят
затворени хидравлични системи, в
които регулирането на основните
параметри става не в помпата, а в
честотния преобразувател и неговия управляващ контролер. Такива
системи се ползват например за
синхронизиране на 2 или повече хидравлични цилиндри или за регулиране на тяхната скорост.
Bosch Rexroth предлага системите Blue Hydraulic Drives в два варианта. Първият включва помпа, задвижвана от високодинамичен сервомотор, управляван от електрически конвертор и софтуер. Този
вариант осигурява значителни намаления в консумацията на енергия,
хидравличните загуби и шума. Във
втория, и по-евтин вариант, задвижването се осъществява с хидравлична помпа със стандартен
асинхронен двигател, чиято скорост се регулира от конвертер
Indra-Drive Fc. Помпите, които се
ползват в системите Blue Hydraulic
Drives, са от стандартната програма на Bosch Rexroth – зъбни (с
външно и вътрешно зацепване),
пластинкови и аксиално-бутални,
като може да бъдат регулируеми и
нерегулируеми. Системите Blue
Hydraulic Drives намират приложение в металорежещи и металообработващи машини, машини за преработка на пластмаса, преси и др.
Стоян Янкулов,
Бюро за развитие техника
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Булмакметал предлага иновативни
машини за по-висока производителност
Булмакметал е официален представител на OKUMA
- един от водещите производители на цифрови металорежещи машини в света. В своята 113-годишна история OKUMA спазва основния си принцип да създава
иновативни машини на базата на мехатрониката. Машините OKUMA отговарят на световните стандарти за качество и изискванията на Европейската общност за безопасност и опазване на околната среда. Патентованият от OKUMA PREX мотор получи Наградата за изключително енергоспестяваща машина, спонсорирана от Японската федерация по машиностроене,
за мотор с постоянни магнити с многослойна прорязана структура. PREX моторите са интегрален тип с
магнитно съпротивление, вградени в много шпиндели,
използвани в металорежещите машини. Множеството разрези в мотора правят генерирането на магнитна съпротивителна мощност по-ефективно. Уникалната структура на ротора съдържа малко на брой вмъкнати постоянни магнити за увеличаване на коефициента на полезно действие. PREX моторът е по-производителен от индуктивните мотори, които бяха основен източник на енергия за шпинделите в миналото. С
високия му въртящ момент се увеличава производителността на системата при номинални обороти с
4–9%. PREX моторите са компактни, с малка маса във
въртящата секция, с което инерционната маса намалява с 47%. Това прави ускорението и забавянето дос-

та впечатляващо. Комбинацията от всички тези характеристики намалява консумираната енергия с 513%. И тъй като в конструкцията са включени само
няколко магнита, използването на редките в природата магнитни материали също се намалява.
Системата за температурна стабилност TAS осигурява компенсиране на температурните разширения
и постоянна висока точност на обработка. Промяната на температурата на машината се следи непрекъснато от сензори и се компенсира в реално време с
точност до 0,1 µm от системата за управление. При
непрекъснат 24-часов режим на работа машината осигурява точност на произвежданите детайли в рамките на 5-8 µm, в зависимост от модела.
Тази технология вече е стандартно включена във
всички модели на OKUMA. Тя осигурява по-висока производителност, като в същото време отпада нуждата
от подгряване на машината, принудителното й охлаждане или работа в термоконстантни помещения. Всичко това има положителен ефект върху околната среда
посредством намаляването на консумираната енергия.
Сред иновациите е и Machining Navi – система за
избягване на вибрациите при обработка. Това е последната разработка на инженерите от OKUMA, която
през 2010 г. спечели медала за технология на Японското общество на машиностроителите. Системата
за управление улавя и анализира вибрациите и автоматично изчислява оборотите на шпиндела, при които те изчезват. В резултат, обработената повърхнина има по-висока гладкост, като в същото време се
удължава животът на инструментите.
Олимпия Стоянова,
управител на Булмакметал

Високопроизводителен Ethernet
контролер от WAGO
В началото на 2011 г. WAGO представи новия, високопроизводителен Ethernet контролер 750-881, който обработва 1000 инструкции за 235 µs. Контролерът притежава голям обем памет за програми и
уеб приложения, както и вграден двупортов Ethernet
суич. Портовете на суича имат време за реакция от
1 ms, като предават информация в реално време както до производството, така и до мениджмънта на
компанията. Контролер 750-881 поддържа няколко
мрежови протокола за комуникация – Ethernet/IP,
Modbus/TCP (UDP), HTTP, DHCP, FTP и др. Ключови за
високата му производителност са 32-битовият процесор и програмната памет от 1 MB. Бързата памет
за данни от 2 MB може да се използва както за уеб
приложения, така и за съхраняване на данни. Контролерът позволява и изпращане на имейли на оторизирани лица с информация за аларми и други събития.
Програмирането се прави със софтуера CoDeSys V2,
който отговаря на стандарта IEC61131 и предлага 6
езика за програмиране като LD (Ладер диаграма), FB
(Функционални блокове) и др. Към контролера могат
да бъдат свързани до 250 входно/изходни модули, като
потребителят може да избира измежду 400-те ана-
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Източник: WAGO

логови, цифрови и специални модули, които Ваго предлага.
Светлин Гарев,
ВАГО България

wenglor предлага
адаптирани към Ethernet
сензорни технологии
В последните години мащабно се
налага тенденцията за подмяна на
съществуващите fieldbus системи
от първо поколение с real-time
Ethernet, познат и като индустриален Ethernet, в автоматизацията на
машиностроенето и крайните ре-
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шения. Специалистите на wenglor
sensoric в Тетнанг, Германия, разпознаха необходимостта от нововъведението още в ранна фаза и изцяло
премоделираха гамата сензори и
съпътстващи устройства с оглед
на бъдещите стандарти. Компанията интегрира нова real-time
Ethernet технология в Transit Time и
дифузни/рефлекс сензори с
Background Suppression, като по
този начин пусна в употреба първите „всичко в едно„ фотоелектрични сензори.
Наред с основните предимства
за намаляване на инсталационните
разходи и усилия спрямо конвенционалните системи, Industrial Ethernet
е по-лесен и бърз за внедряване, което ще доведе до много по-масови
приложения и процеси, изискващи
бърз трансфер на данни, анализ на
информацията и следене на процесите, както и на обвързването на
независими комбинации тип сензорзадвижващ механизъм. Според Фабиан Бауер, изпълнителен директор
на компанията, wenglor подготвя
своите полеви устройства, така че
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да бъдат готови за всички бъдещи
индустриални приложения, доближавайки се до ново ниво в сензорните
технологии.
Светозар Захариев,
търговски представител
на wenglor electronic SRL

Нови решения за
безопасност и
високотехнологични
електронни пускатели от
Phoenix Contact
Намаляването на разходите е постоянно увеличаваща се тенденция
във всички сектори на индустрията и това се дължи не само на икономическата криза. Икономическите аспекти като производителност, енергийна ефективност и безопасност на системите, придобиват все по-голяма значимост. За непрекъснато подобряване на тези
фактори фирма Phoenix Contact разработва постоянно, в тясно
сътрудничество със своите клиенти, високоиновативни и уникални в
своята област продукти с широко
приложение във всички сфери на
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машиностроенето.
Сред новите ни предложения са
PIT-клемите с директна връзка, които са уникални с възможността за
лесно и ефективно окабеляване без
инструмент и без физическо усилие
на гъвкави и твърди проводници от
0,34 до 10 мм2. Благодарение на специалния профил на клемата, силата
на натиск е намалена с 50% в сравнение с всички подобни технологии,
а времето за опроводяване – с 35%
при гарантирано максимално качество на контакта.

ляват спестяване на място и време за опроводяване до 75%, а безконтактната технология на превключване гарантира 10 пъти подълъг оперативен живот.
Предлагаме и захранващи устройства за най-висока сигурност и непрекъсваемост на системите.
Със своите 4 продуктови групи
захранващи модули, Phoenix Contact
предлага решения за всяко приложение с голямо разнообразие на габарити, мощности и напрежения при
най-висока оперативна надеждност.
Предлагат се селективни (SFB) захранвания, разнообразни UPS модули,
както и най-модерните устройства
с IQ – технология за интелигентно
непрекъсваемо захранване.
Владимир Лазаров, управител
на ВиВ Изоматик

Надявам се
тазгодишната тенденция
на развитие в бранша да
се запази

Източник: ВиВ Изоматик

От 2012 г. влизат в сила изискванията по стандарт DIN EN ISO
13849-1 за оперативна безопасност
на машини и системи. В съответствие с новите изисквания Phoenix
Contact предлага продуктовата фамилия PSR-релета за безопасност,
разработени на база на най-усъвършенствани технологии и предоставящи оптимални решения за всяко
приложение. Предлагат се универсални програмируеми релета, както и
специализирани за конкретни функции.
За управление на трифазни асинхронни двигатели до 4 kW Phoenix
Contact предлага иновативно решение с реверсивни електронни пускатели „4 в 1“ . В корпус с дебелина
само 22,5 мм са интегрирани 4 функции: управляващ контактор, реверсивен контактор, термична моторна защита и реле за безопасност
към авариен стоп - категория 3. В
сравнение със стандартните решения с механични контактори, новите пускатели CONTACTRON позво-
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Сред новите продукти на фирма
Гюринг България, предназначени за
машиностроителния бранш, са
свредлата тип RТ 100 HF RT 100 A
и RT 100 T 15xD 20xD 25xD 30xD и
40xD. Разширяваме и гамата на
предлаганите досега метчици, RF
100 високопроизводителни фрези и
предлагаме нови райбери тип HR
500, HR 500 G, HR 500 Alu.
По отношение на въпроса, касаещ тенденциите в развитието,
смятам че машиностроителният
бранш никога не е бил приоритет
на нашата държава, макар че в миналото беше много добре развит и
имаше изключително образовани и
знаещи специалисти. За съжаление,
в момента не е така. Машиностроенето не е атрактивно като професия за младите хора и има огромен отлив от тази специалност.
Това води и до липса на кадри на
пазара - особено инженерни специалисти, владеещи западен език.
Силно се надявам тенденцията за
развитие, която се забеляза през
изминалата година, да продължи и в
бъдеще, макар че ако сме честни, в
тази посока се развиват предимно
фирмите, които работят по
поръчки от западни фирми. Това
беше и причината в началото на

2011 г. да се отбележи ръст в развитието на машиностроенето.
Дано държавата да си даде сметка,
че това може да е печеливш бранш
и да насърчи младите хора към тази
специалност. Дано не се стигне до
положение, в което при пенсионирането на днешните специалисти, да
няма кой да ги замести и най-важното - да няма приемственост на
кадрите.
Милена Маринова,
управител на Гюринг България

Инвестирането в
модерни технологии ще
направи българските
машиностроители
конкурентоспособни на
световния пазар
Сред новите продукти, които
предлагаме за машиностроителния
бранш, е 5-осният вертикален обработващ център Kovosvit MAS модел
MCU 630VT-5X. През изминалата
2011 година бяха реализирани множество иновации, довели до разширяване на възможностите на модела MCU 630V-5X. Тази машина се характеризира с масивна носеща конструкция, която със своята здравина гарантира стабилност и постоянно качество на изработените детайли и повърхности. За всеки опитен техник е достатъчно само да
види тялото и конструкцията на машината (например портала или
въртящата маса), за да бъде повече
от убеден относно предимствата
на MCU 630V-5X. Основните й качества, в сравнение с конкурентни продукти, са ключовите компоненти от
конструкцията - вертикалната подвижна шейна, както и двуосната
маса, директно задвижвана от 3
отворени синхронни мотора с течно охлаждане и хидравлично застопоряване при каквато и да е позиция.
Машината намира своите клиенти
главно в областта на производството на сложни форми и матрици, високопрецизни детайли, както и в
областта на енергетиката и автомобилната промишленост. Например, във фирма VAMOZ – servis (в град
Острава, Чехия), която е типичен
поддоставчик за автомобилната индустрия, използват MCU 630V-5X,
вариант POWER за направата на
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WAGO Ethernet Controller 2.0
Ñúçäàäåí çà ñâåòà íà àâòîìàòèçàöèÿòà
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www.wago.com
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG
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матрици за изработка на детайли
от леки сплави като например алуминиеви джанти, предпазни решетки и различни други детайли.
Центърът е подходящ и за изработката на медицински изделия.
На базата на богатия си опит нашите партньори от KOVOSVIT MAS
решиха през 2011 г. да внедрят множество иновации в модела MCU
630V-5X. Желанието им бе да разширят производствената си програма
с една машина, която да може цялостно да обработи детайли като например един фланец. За тази цел бе
необходимо MCU 630 да се оборудва
с въртяща маса с възможност за високи обороти по ос C, както и със
застопоряващо се вретено. Множество наши клиенти се нуждаеха от
производствена машина, подходяща
едновременно за извършване на фрезови (напр. фрезоване, пробиване,
райбероване) и стругови операции,
която да е с повишена точност по
кръговите оси и да може да обработва детайли с диаметър до 1000 mm

Източник: ЕСД България

със скорост на въртене до 500 об./
мин. Всички тези възможности са
реализирани в новия ни модел MCU
630VT-5X. Тази нова машина се
предлага със системи за управление
HEIDENHAIN TNC 640 или Siemens
840sl.
По отношение на виждането ми
за българския машиностроителен
пазар, смятам че годишното потребление (закупуване) на металорежещи машини с ЦПУ до голяма
степен се движи от финансирането, осигурявано от Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българска икономика 2007-2013“. Ако се направи
статистика на закупените машини по тази програма през последни-
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те години, обаче, ще се окаже, че
българските фирми преобладаващо
купуват нисък клас машини (т. е.
евтини), които са с не особено добри технически и експлоатационни
характеристики. Само малка част
от закупените машини са от висок
клас. А би трябвало да е точно обратното, защото ако искаме
(българските машиностроители) да
сме конкурентоспособни на световния пазар, то това не може да се
постигне по друг начин освен с инвестиране в модерни технологии.
Надяваме се, че през следващите
години българските фирми все повече ще инвестират дългосрочно в
металообработващи машини от
висок клас.
инж. Стефан Мичев,
ръководител направление CNC
Технологии и Автоматизация,
ЕСД България

Предлагаме широка гама
сервозадвижвания, CNC
управления и роботи за
машиностроенето
Като лидер в света на индустриалната автоматизация, Mitsubishi
Electric предлага широка гама продукти и решения за машиностроенето.
С високите си функционални характеристики, Mitsubishi Electric налага стандарт в CNC управленията,
като в ниския си клас фамилията
М70 се явява и ценово ефективно
решение за задачи с интерполация
на 3 и повече оси. Роботите на
Mitsubishi Electric са с изключителни
показатели по отношение на повторяемост, бързодействие и олекотена конструкция. Гамата включва монтажни роботи до 5 кг (повторяемост ±0,005 мм), SCARA до
20 кг (повторяемост ±0,02 мм) и
вертикални артикулационни роботи с 5 и 6 оси (повторяемост ±0,02
мм). Всички контролери на роботи
ново поколение са с вграден Ethernet,
което ги прави лесни за програмиране и интегриране, без допълнително оскъпяване.
В категорията сервомотори
Mitsubishi Electric предлага стандартни мотори (oт 50 W до 55 кW),
линейни и DDM (Direct Drive Motor).
Сервомоторите на Mitsubishi Electric
са с малки габарити, висока скорост

Източник: Ехнатон

за реакция (900 Hz), 292 144 имп./
оборот енкодер, който е реализиран
изцяло с оптика без подвижни компоненти, абсолютен енкодер като
стандарт. Сервоуправленията на
Mitsubishi Electric допълват характеристиките на моторите – автотунинг, с възможност за непрекъснато действие в работен режим, потискане на осцилациите, на
вътрешни шумове и др. От контролерите ще спомена само IQ платформата, единствената на пазaрa
мулти CPU PLC система, в която
един контролер може да поеме управлението на цяла линия, комплекс
или завод, като наред със стандартния ЦП, на същия рак може да се
добави CNC ЦП, Робот ЦП. Всички
те управляват специфичните си
процеси, но делят общо адресно пространство и процесите са прозрачни един за друг. Към системата
може да се добави и MES модул за
автоматична връзка към ERP система, както и GOT HMI директно към
дънната магистрала за високоскоростно опресняване на данните.
Важно място в гамата ни за машиностроенето заемат и средствата за машинно зрение с марката Cognex. Сензорите за визуална
инспекция Checker са евтин, лесен
за използване и интегриране и безкрайно надежден способ за разпознаване и локализиране на обекти,
което ги прави подходящи за използване при ориентатори, подаващи
съоръжения и манипулатори. Систе-
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мите за визуална инспекция InSight
предлагат мощни алгоритми за
анализ на контури, повърхнини, геометрични размери. Камерите предлагат няколко типа калибрации, вкл.
нелинейна до 45° спрямо работната равнина. Това ги прави приложими при точни измервания, както и
при направляване на роботи.
Патентована технология IDMax,
работеща в четците на индустриални кодове DataMan, прави Cognex
доставчик на решения, на който повечето автомобилостроителни заводи в света се доверяват при четене на трудните DPM кодове. Уникален продукт е четецът за фиксиран монтаж DMR500, който Cognex
представи на пазара през 2011 г. –
скорост 95 декодирания/сек.,
1024х768 резолюция, декодира едновременно до 128 кода, VSoC ( Vision
System on Chip) технология. През изминалата година Cognex представи
и уникален продукт в категорията
преносими четци на ID кодове
DM8000 – отново ID Max технология, патентована технология на
течна леща, позволяваща настройваем фокус, патентована UltraLight
технология за по-добро формиране на
изображението на всеки вид маркировка и повърхност и комуникация на
модулен принцип (серийна или
Ethernet).
Илиана Айвазова,
ръководител направление
Cognex & Mitsubishi Electric,
Ехнатон

Изработваме малки серии
детайли за машини и
съоръжения
Фирма ИПО е официален дистрибутор за територията на България
на водещите световни производители на дизелови и газови двигатели CUMMINS и YANMAR, дизел генератори
CUMMINS
POWER
GENERATION, филтри и филтриращи
системи Fleetguard, автоматични
скоростни кутии Allison, генератори за авиацията Houchin Aerospace,
автомобилно оборудване и дизелови горивни системи BOSCH. Фирмата развива и собствено производство в сферата на металургията и
металообработването - отливки
от черни и цветни метали за енер-
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гетиката, корабостроенето, минната промишленост, земеделието
и др.; центробежно лети пръстени
от цветни метали с максимален
външен диаметър ∅2300 mm при
височина L 250 mm, центробежно
лети втулки от цветни метали с
максимален външен диаметър
∅1100 mm при височина L 650 mm.
Границите на единични тегла на
произвеждани отливки от черни метали са в рамките до 1200 kg стомана, манганова и въглеродна. Компанията произвежда и резервни части в малки и големи серии за минно-обогатителната индустрия,
енергетиката, земеделието и др.;
метални конструкции; мотокари,
гъвкави хидравлични и пневматични съединения с работно налягане
до 380 bar и температура от – 40
°С до +240 °С.
Георги Попов,
управител на ИПО

Фрезови инструменти
от Искар България

последните години, представя високоефективна и в същото време икономична поредица от фрези, базирана на използване на двустранни пластини с 6 режещи ръба и необичаен
преден ъгъл на геометрия.
Съществуват толкова много
универсално-специализирани фрезови инструменти, с които работи
клиентът, че тяхното съвместно
използване съвсем не случайно ни
води към следните въпроси: дали е
възможно да се направят режещите инструменти по-универсални и
дали можем да увеличим тяхната
функционалност и да ги адаптираме към такъв изключително изгоден
метод за обработка, какъвто е
HFM? Отговорът е "да" и практичното му решение е цялата група
твърдосплавни пластини със специфична геометрия, предназначена за
закрепване в универсално-специализираните фрезови инструменти на
ISCAR: H490 ANKX..-FF и H490 ANCXFF за HELIDO H490 група държачи;
APKT…-FF, ADKT…-FF и ADCT…-FF - за
HELIMILL; OFMW…-FF - за HELIOCTO.
Чрез монтирането на горепосочените пластини в подходящи 90°- и
45°-универсални държачи, клиентът
ги превръща в ефективни HFM инструменти. Буквите FF (за "fast feed
– бързо фрезоване") в означението
на пластините обозначава тяхното
директно назначение. Следователно, клиентът може да използва вече
закупени държачи в нова роля, отваряйки друга изгодна възможност при
операциите за грубо фрезоване.
Нещо повече, допълнително предимство е намаляването на склада за
режещи инструменти, използвани
от клиента, което е очевидно пре-

Традиционно, използването на
стратегиите за груба обработка
ни убеждава, че фрезоването с максимална дълбочина и широчина на рязане, обезпечава най-голям обем на
отделен материал за единица време (MRR). Продължаващите проучвания за нови решения, увеличаващи
продуктивността и впечатляващите характеристики на модерните
инструменти за машинна обработка, ни показват една принципно различна концепция за фрезоване с големи подавания (HFM), с малка дълбочина на рязане и екстремално високо подаване на зъб. Комбинирането
на малка дълбочина на рязане с голямо подаване не само
обезпечава интензивното сваляне на метала, но
също намалява използваната мощност. Нуждата от производителни
стандартизирани фрезови държачи за такава изгодна производствена
техника за грубо фрезоване води до нови съвременни инструменти. Например, групата на
ISCAR - HELIDO UPFEED
H600, разработена в Източник: Искар България
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имущество за много производители. Трябва да се отбележи също, че обхватът на диаметри за универсалните фрезови държачи за грубо фрезоване, явяващ се
като резултат от многогодишна практика в рязането на метали, днес е много по-широк от този на HFM
държачите. Следователно, клиентът получава обещаващи възможности да подобри съществуващото производство без значителна промяна на CNC програмите и режещите инструменти.
Цветан Апостолов,
Искар България

Нова гама бързодействащи преси
Smartline SA от фирма ЛД
През м. ноември в завода на Schuler Group в Гьопинген, Германия бе демонстрирана новата гама преси
Smartline SA под мотото „Smartline SA машинна еволюция, осигуряваща Вашия успех“. Клиенти на Schuler от
цял свят проявиха интерес към презентациите, което
наложи удължаването им с една седмица. Бързодействащите преси Smartline SA-S са проектирани да отговорят напълно на съвременните икономически изисквания и технологични предизвикателства, и да демонстрират нови тенденции при обработката на динамоламарина. С новата гама преси се продължава философията на фирма Schuler да предлага и доставя на клиентите комплексни решения като развиване, водене и
подаване на материала, щанцоване, инструменти, подреждане на пакетите ламели, интегрирано управление
и визуализация на процеса. Виждайки линията в действие, клиентите имаха възможност лично да се убедят в основните й предимства: високо качество на
вложените компоненти, тяло от масивна чугунена
отливка, даващо възможност да се постигнат едновременно максимално пресово усилие и брой на ударите
(до 1000 за мин.), водене на щосела без хлабина, настройката със сервомотори, осигуряваща лесна и бърза
смяна на инструментите, лесна поддръжка и обслужване. Специално внимание бе обърнато на новото управление на щанцоването, благодарение на което се
постига икономия на материала от 10 до 30%, а патентованото регулиране на потъването на инструмента намалява износването и удължава живота му с
до 30%.
През следващите години машиностроенето ще
продължи да се развива в условия, които няма да се
различават съществено от тези на предходните 2010,
2011 г., а това означава конкурентна борба за всеки
клиент на всеки пазар. С цел оптимизиране на ограничените инвестиции е необходимо да се предлага найподходящата за целта машина без излишни екстри и
оскъпяване, а това означава гъвкави модулни решения
с възможност за по-нататъшно разширение на функциите и автоматизиране. Пред клиент и производител
стои една обща задача – да изберат най-доброто техническо решение, като изключително важно е преди
това да се направи анализ на продуктовата гама и при
възможност да се извърши унификация и технологична
оптимизация, да се подберат най-добрата в техничес-
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Източник: ЛД

ко и ценово отношение машина и инструментална екипировка. Все по-често от решаващо значение за избора ще бъдат енергоемкостта на машините, начинът
и необходимото време за сервиз, цената на консумативите. Обучението на обслужващия и сервизен персонал добива все по-голямо значение и ще бъде обект
на преговори и договаряне. С доставката на оборудването ще продължи съвместната работа между производител и клиент за оптимално организиране на производствения процес, обучение на технолози и конструктори, обслужващ и сервизен персонал. Голямо предизвикателство пред българските производители е да
участват заедно с водещи машиностроителни фирми
в търгове за доставка на оборудване, финансирано по
европейски проекти.
Здравка Дабижева,
управител на фирма ЛД

Постоянната развойна дейност
гарантира относителна сигурност в
развитието на отрасъла
Фирма Мойсбургер (Meusburger) винаги се стреми
да бъде в крак с потребностите и желанията на своите клиенти. След успешното въвеждане през 2011 г.
на инструментални пакети за щанци, фирмата
продължи развоя на нови продукти, свързани с инструменталното производство. Освен многобройните
малки подобрения, които постоянно се въвеждат в продуктовата ни програма, бяха пуснати и 2 основни продуктови групи, които са директно свързани с качественото производство и експлоатация на матриците.
Първата продуктова група са заготовки от графит
по зададени от клиента размери, които отговарят на
най-високите европейски стандарти за качество и се
предлагат в няколко разновидности. Графитът от
този тип се използва за изработването на електроди
за обемната ерозия, която е неизменна част от инструменталното производство. Друга изцяло нова продуктова група в асортимента на Мойсбургер са консумативите, свързани с поддръжката на самите матри-
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та ни за бъдещето
на инструменталното
производство, като неотменна част от машиностроенето
мога да споделя
само моето лично
мнение, което е резултат от наблюденията ми по време
на отминалата криза. Разбира се, и
Източник: Мойсбургер България
тази индустрия
ци. В това число се включват сма- претърпя спад и намаляване на прозочни, почистващи и защитаващи изводствените обеми, но като цяло
от корозия препарати, разработе- мащабът на кризата бе съвсем разни специално за инструменталната личен в сравнение с автомобилнапромишленост. Тези препарати, та промишленост, например. Ако
които са необходимо условие за ка- при автомобилната промишленост
чествен монтаж, експлоатация и спадът през 2009 година беше до
поддръжка на всяка щанца или 70%, то в инструменталното прошприцформа, се предлагат под раз- изводство спадът на европейско
лична форма, като някои от тях ниво бе не по-голям от 30%. Причимогат да се прилагат и при работ- ните за това са няколко, но основни температури от 250° С, а също ната е, че инструменталното протака и в хранително-вкусовата про- изводство е неотменна част от
много други отрасли на промишлемишленост.
Колкото до визията и прогноза- ността. Било то в електронната,
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автомобилната, хранително-вкусовата и почти всички други отрасли на промишлеността, за които се
сетите, а също така и при продуктите за бита. Друг фактор е, че по
време на криза добрите фирми се
опитват да пускат нови и по-добри
продукти, за да завземат пазарни
дялове и по този начин да компенсират загубите от спада на продажбите на вече съществуващите
им продукти. Именно тази нестихваща развойна дейност е пряко
свързана с производството на инструментална екипировка, което
гарантира относителна сигурност
в развитието на отрасъла. В този
ред на мисли, моята прогноза е за
едно позитивно развитие на бранша в България, което, разбира се, не
е гарантирано за никой и именно затова фирмите постоянно трябва
да инвестират в нови технологии,
да оптимизират процесите, времето и качеството на производството си.
Коста Стефанов,
търговски директор,
Мойсбургер България
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Многофункционален
фрезови център с
въртящ се заден шпиндел

фрезовите операции за същия детайл. Този модел стругов център
притежава стандартните за
В кризисните времена, в които такъв клас машини 2 шпиндела, но
се намира машиностроителният тук е вградена иновативната техсектор, производителите на маши- нология и предимството на
ни трябва да стават все по-гъвка- въртящ се заден шпиндел. Задниви и изобретателни. От машини- ят шпиндел има възможност да зате се очаква да бъдат все по-уни- ема 4 положения – 0° (работа като
версални, лесни за пренастройване обикновен стругов център); 25°
и достъпни за програмиране. Пора- (работа като 5-осна фрезова машиди тази причина и DMG, като една на; 90° (освобождаване на работот водещите машиностроителни ната зона, за по-едрогабаритни дефирми, се стреми да се развива в тайли); 195° (зона за оставяне на
тази насока и да успява да печели готовия детайл). Стандартно, машината разполага с
инструментален
магазин от 38 инструмента. Като опция може да се добави и стандартна
стругова глава, което допринася за поголямата производителност на машината и дава възможност за едновременна работа и на двата шпиндела.
Много е трудно
да се прогнозира какво ще стане с машиностроителния отрасъл в следващите
Източник: Полимета С
няколко години. Каквсе повече клиенти. Една от пос- то се вижда, икономическата ситуледните разработки е компактни- ация в цял свят е нестабилна, ният и многофункционален фрезови кой производител не иска да рискуцентър модел CTX alpha 450 TC. Ос- ва с фрапантни инвестиции. Това,
новните му предимства са, че в което може би е нужно да стане е
него се съчетава възможността за да се усъвършенстват съществуработа както на струговите опе- ващите на пазара технологии и да
рации за даден детайл, така и на се създават нови, много добре кон-
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цептуално оформени, да се създават все по-добри и комплексни решения.
инж. Ангел Тодоров,
Полимета С

Заваръчни апарати за
пластмаси от фирма
Профил
Фирма Профил предлага на
българския пазар машини за заваряване на листове – професионалното решение, което започна да измества преносимите екструдери
за спояване на пластмаси. Машините от серия RHINOWELD на италианската фирма RITMO заваряват
челно листове от PE, PP, PVC и PVDF,
като извършват хоризонтално заваряване (челна заварка), кръгообразно заваряване (направа на тръби или
цилиндри), както и заваряване под
ъгъл (листи, заварявани под ъгъл
90°). Серията машини извършва
операции с всякакви размери на заваряваните листи. Пневматичната
система на машините позволява
работа с максимална точност дори
и при листи с малки размери. Няма
ограничения при ширината на заваряваните плоскости. Всички машини се доставят с инсталирана база
данни с параметрите на процеса на
заваряване на различните производители на пластмасови заготовки.
По специални заявки се дава възможност на клиента да създаде и съхрани в менюто на машината собствен цикъл на заваряване. С машините RHINOWELD се сглобяват пластмасови резервоари за пречиствателни станции за вода, пречистващи резервоари, инсталации за пре-
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Източник: Профил

чистване на въздух, газове, пари и
химически вещества, вентилационни системи и др.
Милена Горбанова, Профил

Обръщаме изключително
внимание на
универсалността и
производителността на
машините
Най-новото ни технологично решение е в последната, разработена от нас машина, която вече има
и втора модификация – това е 5осният високоскоростен обработващ център GM5-350. С едновре-
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менната обработка по 5 оси машината решава много технологични
проблеми. GM5-350 е с нова за
РАИС базова конструкция, позволяваща изграждането на 3-, 4- и 5осни машини на единна база. Стабилната чугунена основа поема големи натоварвания при максимално гасене на вибрациите. Тъй като
направляващите по 3-те линейни
оси са разположени върху колоната
от тип затворен мост, в 3-осен
вариант върху основната маса могат да се обработват детайли с
много по-голямо тегло в сравнение
с машините от тип С (М400-М500

декември 2011

и др.). Аналогично, монтира се и поголям габарит и по-стабилна
въртящо-наклоняема маса в 5-осния
вариант.
Силната конкуренция в бранша ни
задължава да се стремим да повишаваме параметрите на машините. С цел по-голяма производителност, акцентът се поставя върху
по-сложните машини. Стремежът е
да се предлагат и произвеждат
машини като 5-осни обработващи
центри с палетни станции, а също
и с възможност за изпълняване на
стругови операции и стругови обработващи центри с 2 и 3 шпиндела, с 2 и 3 супорта. Изключително
се обръща внимание на универсалността и производителността на
машините.
Една от най-новите ни машини е
двушпинделен струг Т252-2S. Той е
специално проектиран да даде максимална гъвкавост при производството на сложни и точни детайли. Оборудван е с 2 револверни глави, програмирани за едновременна
обработка. Конструкцията с 2
противостоящи шпиндела, 2 револ-
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верни глави и 45° наклонена конструкция на шейната осигуряват максимална стабилност в процеса на
обработка и безпроблемно отмиване на стружките. При окомплектоване с прътоподаващо устройство,
машината се превръща в гъвкава
производствена единица. Ще отбележа, че има производители на подобни машини, но единици от тях
предлагат машината с напълно еднакви по размери и мощност главен
и втори шпиндел. Нашите клиенти
имат възможност да изберат и конфигурацията на машината според
своите нужди, например, първата
револверна глава да е с фрезови инструменти, а втората - с неротационни, само стругови инструменти или обратно, а също и вариант,
при който и двете револверни глави да са с въртящи инструменти.
Друго преимущество на машината
е, че на всички позиции на револверната глава при необходимост могат да се поставят фрезови инструменти с максимални обороти на
въртене 6000 об./мин.
За РАИС 2011 година беше тежка, но и успешна – реализирахме няколко планирани инициативи, пуснахме нови машини, привлякохме
нови клиенти. Кризата няма как да
не ни се отразява, колкото и да
искаме да не е така. Надяваме се,
обаче, на програма „Конкурентоспособност„ у нас, както и в съседните страни. Много наши потенциални клиенти кандидатстват по
тази програма, подготвили са проектите си, предвидили са да закупят оборудване от нас и това ни
кара да се надяваме, че ще имаме
една хубава година.
Нишан Бъздигян,
управител на РАИС

Високопроизводителни
режещи инструменти от
Seco Tools
Режещите инструменти често
са критична точка в търсенето на
по-висока производителност, пониски производствени разходи и подобро качество в цялостния процес
на механична обработка. За да отговори на всички тези изисквания и
да се справи с новите предизвикателства, през 2011 г. Seco стар-
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тира производството на продукти
с нова геометрия и подобрения в
покритията на базата на Duratomic
технология. Сред тях бих отличил
Minimaster Plus, достигащ най-високо ниво на прецизност и производителност. Сменяемите вложки за
различните дръжки позволяват подобро рязане с висока ефективност
на разходите. Turbo 10 е друг нов
инструмент, гарантиращ висока
производителност и прецизност
при рязането. Подходящ е за повечето операции по фрезоване, включително груби, полудовършителни
и довършителни работи. Square 604 е подходящ за малки и средни
фрезови машини. Вложките имат 6
режещи ръбове и, когато се комбинира максимален брой вложки на всеки режещ инструмент, това води
до подобрена ефективност и повишаване на производителността.
Highfeed2 е следващото поколение
решение за приложения с висока производителност и надеждност. Фирма Seco предлага и поликристални
диамантени (PCD) решения за механична обработка на композитни материали.
По-нататъшното развитие при
режещите инструменти ще донесе нови възможности за приложение
и специфични комбинации от функционални характеристики. Тенденциите в усъвършенстването на материалите са насочени към все помалки размери на частиците и посложни сплави, в които намалява
употребата на волфрамов карбид.
През последните няколко години,
размерът на частиците в карбидните прахове, използвани за производство на инструменти, се е свил
драстично от микрон до подмикронно ниво. В момента вече говорим
за „нано-фаза“ карбиди с частици в
размер на 0,1 - 0,2 микрона. Инструментите, изработени с материали от подмикронен карбид, имат
по-висока твърдост и издръжливост, отколкото инструментите,
произведени с използване на материали с по-голям зърнометричен
състав. Използването на различни
видове карбиди с разнообразни свойства ни позволява да приспособим
материалите за производство на
режещи инструменти, с което по-

добряваме високата им устойчивост на температурни деформации
и химическо износване.
Милош Враник, отдел
Маркетинг и техническа
поддръжка, Seco Tools

Нови технологични
решения за
машиностроененето от
Сименс
Нашата компания, освен доставчик на продукти и системи, е и новатор, който традиционно отговаря на високите изисквания на клиентите ни във всички сектори на машиностроенето и непрекъснато
лансира съвременни решения. В сектор Общо машиностроене, имайки
предвид голямото разнообразие и
типове машини, както и различни
технологични изисквания, SIEMENS
дава възможност за реализацията
на все по-гъвкави решения. През изминалата 2011 година, компанията
лансира успешно новата инженерингова платформа TIA Portal V11, която предлага единна софтуерна среда за пълен инженеринг на системи
за автоматизация, визуализация,
задвижвания, комуникация и безопасност на машини и хора. Платформата осигурява целия цикъл на проектиране, пуск, настройка и поддръжка на индустриални системи.
В автоматизираните системи успешно предлагаме новата гама микроконтролери S7-1200, които дават още по-добри възможности за
управление на машини от нисък и
среден клас. Значителни са иновациите в средния клас контролери
от гамата S7-300, като особено
внимание се обръща на S7-317TF с
голям набор от технологични функции и интегрирана безопасност. В
системите за визуализация бяха
лансирани 2 фамилии операторски
панели - Comfort и Basic, покриващи
диапазона от 4 до 22 инча, отличаващи се с иновативен дизайн, повишена устойчивост и съвременни интерфейси. Новият отворен стандарт за индустриална комуникация
Profinet предлага допълнителни
възможности като: I-Device, Shared
Device, Media Redundancy Protocol,
ProfiEnergy, които позволяват по-високи скорости на трансфер, пови-
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шена сигурност на оборудването и енергийна ефективност. Също така, беше лансирана и новата гама задвижвания SINAMICS G120C, насочена към машиностроенето, отличаваща се с компактен дизайн, опростено
параметриране и иновативни функции, позволяващи до
60% спестяване на електроенергия. През изминалата
година фокусът бе поставен и върху SIRIUS Inovation нова генерация апаратура за защита и контрол, новите компактни пускатели от фамилията 3RA6, както и
релетата SIRIUS Control.
В сектора Металорежещи машини, компанията ни
лансира иновативната система за машини от среден
клас - SINUMERIK 828D. Тя съчетава съвременен хардуер, модерни комуникационни възможности, както и определя нови стандарти в програмирането на металорежещи машини с ЦПУ с използването на платформата SINUMERIK Operate. Също така, в тази сфера сериозно развитие имат и задвижванията от фамилията
SINAMICS S120, позволяващи точност на обработка
80 бита, както и серводвигатели от последна генерация с вградени енкодери тип DQI.
Очакваме българските машинопроизводители непрекъснато да повишават качеството на произвежданите машини, влагайки модерно и надеждно оборудване с висока енергоефективност, отговарящо на изискванията за безопасност, което би довело до по-доброто им позициониране на Европейския пазар и повишаване на конкурентоспособността.
инж. Здравко Александров, инженер продажби
Индустриална автоматизация,
инж. Петър Кацаров, мениджър продажби
Задвижващи технологии, Направление
Индустриална автоматизация и задвижващи
технологии, Сименс

SMC предлага висок клас съвременни
комуникационни решения
Основна тенденция в областта на машиностроенето е прилагането на все по-достъпните високи цифрови информационни и комуникационни технологии. В
тази област SMC предлага висок клас съвременни комуникационни решения. Нашите предложения за сериен интерфейс се характеризират с голяма гъвкавост.
Приложими са при централизирано и децентрализирано опроводяване.
Достъпността на системите със сериен интерфейс
на SMC ги прави удобни не само за приложения с пневматика (блокове разпределители), но и за устройства
като електропневматични регулатори, електрически
задвижвания или други, които изискват дискретно или
аналогово управление.
Развитието на машиностроителния сектор ще бъде
в посока на все по-тясна специализация на производителите в определена технологична насока. Способността за усвояване на съвременните технологии и конкурентното им прилагане ще е решаващо за оцеляването на бранша в България.
Пламен Тюркеджиев,
управител на SMC Industrial Automation Bulgaria
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Предлагаме прецизни
лазерни датчици за
измерване износването
на валове
Най-новото технологично решение, което предлагаме за машиностроенето, е внедряването на прецизни лазерни датчици за измерване износването на валове. По отношение на прогнозата ни за сектора през следващите няколко години, смятаме, че развитието на
машиностроителния бранш е обвързано с ръста на инвестициите
за модернизация. В състояние на финансова криза очакванията не са в
полза на много голям растеж. Поскоро са свързани с умерен ръст в
резултат на програми за модернизация по проекти съфинансирани
от Европейския съюз.
Васил Василев,
Сороков Инструментс

SUHNER предлага три
нови инструмента за
повърхностна обработка
За нуждите на металообработката предлагаме 3 нови модела
шлайф машини. Ъглошлайфът UKC
3R с удължена работна глава е незаменим помощник при обработката
на заварки в ъгли и на труднодостъпни места. Специалната изработка на машината позволява да се
шлайфат и дори полират заварки на
места, на които досега се работе-

ше с киселини или байц.
Универсалният прав шлайф USG
33R на SUHNER е подходящ за зачистване на осенъци, премахване на
заварки, шлайфане на малки
повърхности, сатениране или про-
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сто дооформяне на малки детайли.
Моделът предлага 1050 W регулируема скорост от 12000 до 33000
оборота в минута. UPK 5R e универсален полиращ шлайф, с прецизно регулиране на скоростта от 2300 до
5000 оборота. Мощният 1530 W
двигател осигурява работа без прегряване, дори и при ниските обороти. От януари 2012, SUHNER ще
предлага и по лек вариант – UPG 5R,
с мощност 1050 W.
SUHNER се специализира в областта на повърхностната обработка, автоматизацията и изработката на двигатели и турбини. Тази
комбинация прави компанията единственият производител в областта на машините за шлайфане в три
направления, в зависимост от задвижването: електрически ръчни инструменти, пневматични инструменти и машини с гъвкави валове.
Богатата гама инструменти е
допълнена от голям набор абразиви,
необходими за металоообработката, от тежко рязане и шлайфане до
постигане на огледален финиш. Машините и абразивите все още се
произвеждат на място, в което се
отдава огромно значение на качеството: Brugg/Lupfig - Швейцария и
Bad Saeckingen – Германия.
Всички машини SUHNER се характеризират с професионално представяне и точност, ергономичен
дизайн и изключително здрава ръчна
изработка, и са предназначени за всекидневни тежки работни режими в индустриална обстановка.
Потребителите могат да избират от
трите вида задвижвания и да определят
оптималния вариант
за тях самите и за естеството на работата им. През 2012
година компанията
ще представи на клиИзточник: SUHNER
ентите си нови машини и абразиви, създадени да улеснят работата им и да предложат
качество, отговарящо на техните
изисквания.
Светлана Ралова, регионален
управител, Сунер България

Последно поколение
системи за ЦПУ от
FANUC
От момента на създаването на
FANUC през 1972 г. фирмата непрекъснато обновява своите изделия (ЦПУ, шпиндел, сервомотори и
задвижвания, роботи и робомашини)
и се старае да задоволява всички
изисквания на пазара за автоматизация на производството.
Последното поколение системи
за ЦПУ, което FANUC пусна скоро в
експлоатация, е FANUC Series 30i/
31i/32i/ –Model B. Системата
FANUC 30i- Model B е най-мощната
от тях. Тя може да управлява до 32
подавателни оси и 8 шпиндела, като
осигурява едновременна интерполация по 24 оси. Това е система, която се използва при управлението на
много сложни комплексни машини.
Към нея могат да се включат найновите модели αi и βi шпиндел и
сервомотори и регулатори. При
машини, изискващи много бързо
позициониране, се използват последно поколение линейни двигатели на
FANUC.
Смятам, че в следващите години ще се търсят високопрецизни
многофункционални машини, съвместяващи стругови и фрезови обработки на едно място. Те ще осигуряват много голяма скорост и точност на обработката на сложни
повърхнини и контури. Все по-често ще се използват машини с обработка едновременно по 5 оси.
Машините през следващите години ще са с подобрен и оптимизиран HMI (човек – машина) интерфейс. Ще използват високоскоростни вградени шпиндел мотори с
охлаждане през инструмента. При
тези машини ще се обръща все поголямо внимание за намаляване на
енергоемкостта им чрез минимизиране на дела на хидравличните агрегати за сметка на такива задвижвани със сервомотори. Организацията на производство ще използва машини, свързани в локална
мрежа за оптимизиране на обмена
на информация и мониторинг на
производствения процес. Диагностиката и анализът на дефектирали машини ще се извършват дистанционно. Роботизацията и авто-
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матизацията на процесите за обработка ще имат голямо значение
за понижаване себестойността на
продукцията.
Йордан Тодоров,
управител на
FANUC FA Bulgaria

Полимерните плъзгащи
лагери предоставят
възможност за работа
без масла и греси
Фирма Хенлих представя полимерни плъзгащи лагери за ротационни, осцилиращи и линейни движения. Предназначени за работа без
смазване, те могат да работят във
вода, влага, както и в запрашени и
мръсни среди. Поради ниския си коефициент на триене щадят валовете. Полимерните лагери не корозират и с отсъствието на смазки запазват повърхностите чисти и
сухи (материали, подходящи за работа в ХВП). С тези им качества
практически отпада нуждата от
поддръжка и успешно изместват
конвенционалните сачмени лагери в
много приложения.
Малките размери на полимерните плъзгащи лагери спомагат за намаляване обема на лагерните възли,
а оттам и за по-компактни конструкции и по-ниски разходи при производство. Отпада нуждата от
смазващи линии, специални лагерни
кутии за постоянно мазане, както
и използването на уплътнения и семеринги.
Поради по-голямата контактна
площ, при линейните плъзгащи лагери отпада нуждата от скъпите и
трудни за обработка закалени валове. Могат да работят с твърдо
анодирани алуминиеви валове нещо, с което сачмените линейни
лагери не могат да се похвалят.
Така конструкцията може да бъде
олекотена, като в същото време се
намалят и разходите за съответните валове, както и производствените разходи.
Притежаваме над 30 вида материали, плод на дългогодишни изследвания. С подбор на правилните материали се осигурява работа в среди, неподходящи за конвенционалните лагери от плъзгащ и търкалящ
тип – работа във влажни среди,
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изцяло под вода, в контакт с киселини и основи, при температури до
250 °С и т. н. Можем да предложим както лагери за ротационни,
осцилиращи и линейни движения,
така и готови решения за линейно
водене - винтови и ремъчни модули.
инж. Венцислав Чалов,
отдел Лагери и линейни
направляващи в Хенлих

Европейските програми
са добър повод за
инвестиция в найдоброто оборудване

въртящите оси (A - хоризонтална
ос на въртене и C - вертикална ос
на въртене). Лагеруваната в леглото на машината А-ос гарантира
много голяма стабилност. В С-оста
на мястото на обикновената NC
маса, която служи само за позиционирането на детайла, сега се намира пълноценна кръгла въртяща се
NC маса, която достига при C 42 U
MT dynamic 800 оборота за минута, а при по-голямата C 50 U MT
dynamic - 500 оборота за минута.
По този начин могат да се правят
прецизни обработки чрез струговане и комбинирани обработки чрез
фрезоване/ струговане.
Във връзка със засилената политика на подкрепа за усвояването на
средства от Европейските фондове очакваме засилен интерес към нашите машини. Всички от бранша
знаят, че ние произвеждаме може би
най-устойчивите и прецизни машини в световен мащаб. Не е тайна
също, че и инвестицията в една
такава машина не е малка и е доста трудоемка за българските мащаби. Европейските програми са един
добър повод за инвестиция в найдоброто. С помощта на субвенционирането клиентът получава на
цената на една нискобюджетна машина най-доброто и увеличава многократно шансовете си за завоюване на нови европейски и световни пазари.
Георги Цанков,
Хермле България

Знакови иновации за Хермле са
създаването на моделите С22, С42
и на гиганта С60. Новите CNC високопроизводителни обработващи
центри от Хермле са перфектна
симбиоза от гъвкавост, компактност, динамика и екипировка. Абсолютната новост от последната
година в Хермле е т.
нар. МТ концепция (Mill
and Turn – фрезоване и
струговане), техническа иновация за надеждно и цялостно обработване на прецизни детайли. Обработващите центри C 50 U MT
dynamic, C 60 U MT
dynamic и C 42 U MT
dynamic сега са и с
напълно интегрирана
функция за струговане
за цялостна обработка.
Познатата модифицирана портална/Gantry
конструкция предлага
идеални предпоставки
за интегрирането на Източник: Хермле България
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Продуктовата програма
на Хаберкорн Улмер с
широко приложение в
индустрията
Фирма Хаберкорн Улмер предлага
търкалящи лагери Rollix, които се
отличават с устойчива механична
част, големи диаметри и тънък профил. Търкалящите лагери Rollix са
добре познати в света и с възможностите за постигане на най-високи скорости на въртене и постоянен контрол на температурата при
24-часова работа. За нуждите на машиностроенето предлагаме и сачмени, ролкови и иглени лагери на FAG,
INA и SNR; задвижващи елементи (редуктори, зъбни колела, гребени, ремъци, вериги и др.) на Bonfiglioli, Gates,
Megadyne, Sati; уплътнителни елементи (o-пръстени, шнурове и семеринги) на Simrit и NAK; електроапаратура на Schneider Electric, Siemens
и Eaton; машиностроителна система от алуминиеви профили на ITEM;
отрезни машини Kasto и др.
Освен висококачествено оборудване, Хаберкорн Улмер предоставя
на своите клиенти и техническа
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консултация при подбора на необходимите елементи, бърза и навременна доставка и при необходимост - съдействие при монтаж.
Отскоро предлагаме и нова услуга отрязване на стандартни зъбни и
поликлинови ремъци в ширини по
желание на клиента.
Д. Делев, управител на
Хаберкорн Улмер

Мехатроника за
ротационни и линейни
движения предлага
Schaeffler Bulgaria
Schaeffler Group със своите марки
INA и FAG е един от водещите световни производители на търкалящи
и плъзгащи лагери и линейни системи за машиностроенето, самолетостроенето и ракетостроенето, както и на прецизни елементи за двигатели, скоростни кутии и трансмисии за автомобилостроенето. Продукти с марките INA и FAG се срещат от много десетилетия като
водещи на световния пазар в лагерните възли на въртящи се маси, подавателни шпиндели, главни шпинде-
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ли и линейни оси. Прецизни и с дълъг
експлоатационен живот, с минимална поддръжка и готови веднага за
монтаж. Schaeffler Group Industrial
може да обслужи всички лагерни
възли на една металорежеща машина от консултирането до поддръжката с богатата си съгласувана продуктова програма.
Най-новото попълнение в групата е в областта на мехатрониката - от специалиста в директни
задвижвания INA Drives &
Mechatronics (IDAM). Чрез мехатрониката могат да се реализират и
оптимизирани съобразно приложението комплексни решения за ротационни и линейни движения. За производителите на машини се откриват напълно нови технически и икономически възможности.
Относно прогнозата ни за развитието на сектора през следващите
няколко години, смятам, че предстоят интересни и динамични години и
само най-гъвкавите и иновативни
компании в бранша ще оцелеят.
Алексей Гешев, инженер
продажби, Schaeffler Bulgaria
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Хидравличните филтри защитават хидравличните
системи от различни замърсявания, намиращи се в маслото, които могат да се образуват в резултат от триенето на отделните елементи на хидравличната машина
и тяхното износване, както и поради химическата деградация на самото масло. Основно тяхно предназначение е
отделянето на тези замърсявания от системата, като
по този начин способстват за намаляване на износването на механизмите и осигуряват оптимални условия за
експлоатация на хидравличната система. Също така повишават надеждността на системата, зависеща до голяма степен от свойствата на маслото и устойчивостта на отделните й елементи, които са подложени на действието на високи налягания, изтриване и ерозия, предизвикана от възникването на кавитация.
Ефективността на работа на хидравличните филтри
и обезпечаването на безпроблемната работа на хидравличната система, от своя страна, зависи от използваните филтрационни материали. С използването на подходящи материали може да се намалят загубите на енергия,
да се повиши работният срок на хидравличната течност
и да се намали необходимостта от извършването на
ремонтни дейности. От успешното улавяне и премахване на замърсителите зависи постигането на необходимото ниво на чистота в дадена хидравлична система. Това
определя и необходимостта от периодична поддръжка и
редовно почистване на филтърните елементи. В същото
време е необходимо филтрирането да се извършва по
начин, който да не нарушава потока масло или да води до
прекомерен спад в налягането в рамките на системата.

Според специалисти в областта, развитието на филтрацията на хидравличните системи е основно в три посоки:
разработване на по-фини влакна за филтърната материя,
организирането на различни слоеве и подредба на влакната, така че да се постигне оптимален ефект и подобряване на цялостната конструкция и дизайн на филтъра за
постигане на повече полезна филтрираща площ, с цел
повишаване на производителността.

Филтриращи елементи
Те се явяват основният елемент на филтъра, от който пряко зависи качеството на неговата работа. Видът
на филтърните елементи и материалите, от които се
изработват зависят преди всичко от необходимата
степен на филтрация. Филтърните елементи могат да
бъдат във формата на торба, мрежеста структура,
подобна на кош или касета. Те могат да бъдат изработени от стоманена мрежа, целулоза или хартиена материя, стъклени влакна, синтетични влакна, активирана глина, водоабсорбиращи или магнитни материали.
Корпусите на филтрите се изработват от алуминиеви
сплави, PVC, черна или неръждаема стомана.
В хидравличните системи, изискващи точно очистване, предпочитано решение са порестите филтърни елементи, които обикновено съчетават неорганичен филтърен елемент с органичен такъв като например стъклени влакна с импрегнирана целулоза.
Според специалисти, избор на филтрационен материал за филтър с филтрационна преграда се явява компромис между трите основни параметъра: ефективност на
филтриране, т. е. способността на филтъра да прихваща възможно най-голямо количество замърсявания,
съдържащи се във филтрираните течности; абсорбционна способност на филтъра, т. е. количеството замърсявания, които филтърът може да задържи, докато настъпи необходимост за смяна и потокови съпротивления. Принципно, идеалният филтрационен материал е
добре да има 100% ефективност, безкрайна абсорбционна способност и нулеви потокови съпротивления. За
съжаление, това е идеализиран случай и реалните материали не биха могли да постигнат тези параметри. Необходимо е да се направи компромис чрез подбор на
материал с възможно най-добрите характеристики за
филтриране за всяко вещество.

Порестите филтрационни материали
теоретично могат да се разглеждат като сита с много
малки отвори, през които текат филтрираните течности. Конструктивно те представляват филтърни елементи с преграда, изработена от специална хартия или филтърно влакно, често на гънки, заедно със стоманена мрежа с дребна плетка. Филтрите с порести филтрационни
материали се характеризират с много добри филтрационни свойства и с висока устойчивост към механични натоварвания. Използването на подобни филтърни елементи, осигурява на филтъра много добра филтрираща способност и висока механична устойчивост, тъй като в порестата среда при филтрирането на течността се
включва цялата структура на филтъра. Замърсяващите
частици преминават през вътрешния слой на филтърния
елемент. Добре е да се има предвид обаче, че в процеса на
използване на филтъра, той постепенно се замърсява,
вследствие от което съпротивлението му нараства и е
необходима смяна на филтърния елемент.

Мрежести филтриращи елементи
В хидравлични системи, в които не се изисква висока
точност на очистване на маслото, е възможно използва-
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нето на мрежести филтриращи елементи, в които филтрационната
преграда е изработена от метална
мрежа с много дребна плетка. Те показват относително малка ефективност на очистването, тъй като са
способни да прихващат само големи
замърсявания, които се отлагат на
повърхността на филтърния елемент. Частиците с малки размери
преминават свободно през филтриращия материал. Продължителното
използване на този тип филтри причинява запушване на филтърния елемент и намалява полезната площ за
филтрация. Експлоатационният срок
на филтъра и качеството на филтрацията зависи именно от нивото на
замърсяване на филтриращия елемент. Съответно, с нарастване на
степента на замърсяване намалява
филтриращата способност на филтъра. Основно предимство на този тип
филтриращи елементи е възможността за повторна употреба след точно очистване на филтрационната
преграда.

Повърхностни и обемни
филтри
Целулозата (хартия), преплетените стоманени влакна и преплетените влакна от полипропилен са сред
най-често използваните материали
за производство на повърхностни
филтри. Срещат се и повърхностни
филтри, изградени от метална ниш-
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ка, намотана във формата на цилиндър. При тези филтри филтриращият материал обикновено е под
формата на тънки пластове, които
са многократно нагънати и извити
във вид на звезда с няколко лъча.
Подобна конструкция обезпечава голяма работна повърхност в малък
обем. Тънките пластове са богати
на пори, които задържат твърдите
частици при преминаването на флуида през филтъра. Самият филтър
може да е поместен в цилиндричен
корпус, заедно с който да се заменя
или да представлява сменяем филтърен елемент. Други широко използвани филтри – обемните, обикновено са изградени от целулоза, синтетични влакна, метални влакна,
стъклени влакна, синтеровани метални гранули. Тези материали обикновено формират дебел пласт с
тесни проходи (пори), през които
флуидът преминава (подобно на пясъчен дренажен слой). Частиците на
замърсителя попадат и се задържат
в проходите, формирани от плътно
подредените гранули, образуващи
цилиндрична структура или от влакната, пресовани в тръбовидна форма.

Пътища за повишаване на
ефективността
Сред най-често използваните форми на филтриращ материал са филтриращите материи, изработени
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от множество нишки с различна
форма и големина, разположени на
пластове, при което образуват многопластова мрежеста структура.
Обикновено пътищата за повишаване на тяхната ефективност са насочени в две посоки. Едната е прибавяне на повече слоеве в опит да се
реализира пълно задържане на частиците, които преминават през слоевете, а другата - по-добро уплътняване при производство с цел да се
получат по-фини пори. В конструкцията на съвременните филтри често
се обединяват материали за груба
филтрация с такива за по-фина, с
идеята по-едрите частици да бъдат
задържани на повърхността, а пофините - вътре в самия материал.
Подобряване на ефективността
чрез увеличаване на слоевете или
чрез по-фини пори може да има и
нежелани последствия. И двата метода могат да доведат до увеличаване на пада на налягане във филтъра, което може да скъси живота на
филтъра и да доведе до необходимост от ранната му подмяна.
Според специалисти, за повишаване на експлоатационния срок на елементите и за да се намали падът на
налягането във филтърния елемент,
е необходимо използването на пофини влакна, с които да се постигне
повече пространство за улавяне на
частиците, а в същото време да се
улесни преминаването на потока.
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ногото области на приложение на регулираща арматура определят и многообразието от предлагани конструкции. Основното й предназначение е да управлява параметрите на работната среда като температура, налягане и топлинна мощност на инсталациите.
Известно е, че принципът на работа на регулиращите вентили се
основава на изменението на дебита на преминаващия през вентила
флуид, чрез промяна в положението
на затварящото му устройство.
Принципно, регулиращите вентили
са подходящи за стъпално и непрекъснато регулиране. Обикновено
се състоят от две функционално
свързани части: регулиращ орган –
вентил, непосредствено въздействащ на преминаващия поток работна среда посредством изменение на пропускателната му способност и изпълнителен (управляващ)
механизъм, предназначен за създаване на управляващо въздействие на
регулиращия орган. Във вентилите,
границата между вътрешността
на арматурата и околното пространство се явява уплътнението.
Това е и единственото място във
вентила, в което е налице движение – предава се движението на задвижването към регулиращия орган.
Всичките останали уплътняващи
места са стационарни. Именно поради това, то се явява и мястото,
което е най-чувствително към просмукване на работната течност.
В редица случаи уплътнеността на
използваните уплътнения се явява
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критичен фактор определящ качеството и възможните приложни области за даден регулиращ вентил.
Доброто уплътняване е важен фактор от гледна точка на недопускане на изтичането на флуид. Това е
особено важно при работа на регулиращата арматура с агресивни
среди, например. Естествено, изтичането е нежелателен процес при
транспортирането на които и да
е флуид, тъй като това в повечето случаи е свързано и с финансови
загуби.
Един от основните фактори оказващ влияние върху експлоатационния срок на арматурата е материала използван за уплътнението. Ефективността и надеждността на уплътнението се определя именно от
материалите, от които то е изготвено. При различни условия се препоръчва съответно използването
на различен вид уплътнения.

Използвани материали
За регулиращата арматури предназначена за работа с по-ниски параметри на работния флуид, като
например топла вода или пара с
температура до 150 оС се използват предимно гумени уплътнения.
Сред широко използваните са гумените уплътнения от EPDM. Те се характеризират с продължителна и
надеждна работа при подходящи
условия на работа. Добре е да се има
предвид, че при тях от особена важност е осигуряването на добро смазване. По този начин могат значително да се понижат пасивното
съпротивление на уплътнението и
износването му и да се подобри

неговата издръжливост спрямо
въздействието на протичащия флуид.
За по-високи температури в порядъка до над 250 оС за подходящи се
считат уплътненията от тефлон
(PTFE). Те се характеризират с добра
химическа устойчивост и неутралитет, висока температурна устойчивост, добри плъзгащи свойства. За
преодоляване на някои недостатъци
на тефлона, обикновено към чистия
тефлон се прибавят различни примеса, като стъклени влакна, бронз, графит, въглеродни влакна и др., разработени специално за тази цел. Но
също така добавянето на примеси
често води до намаляване на уплътнителната способност на тефлона.
За температури надвишаващи
260 оС обикновено се използва графитно уплътнение. Сред посочваните предимства на този вид уплътнение обикновено са високата температурна устойчивост, химическия
неутралитет и устойчивост срещу
агресивни флуиди. Графита като уплътнение се характеризира и с много добри плъзгащи се качества.
За изработване на предназначените за арматура силофонни уплътнения, обикновено се използва неръждаема стабилизирана стомана. С тези
уплътнения се постига много добра
уплътненост спрямо околната среда, което ги прави приложими за използване за агресивни, отровни, избухливи или други опасни среди. Подходящи са също така за ниски и високи температури от порядъка на
от -50 оС до + 550 оС. Като техен
недостатък обикновено се посочва
по-големия им размер, както и фак-
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та, че при повреда на силфона веднага се повишава неуплътнеността.

Видове конструкции
За уплътняване на регулиращата
арматура се използват и различни
профили уплътнения. Гумените уплътнения обикновено са под формата
на различни профили уплътнителни
пръстени. Сред широко използваните са О-пръстените, представляващи гумен пръстен с кръгло сечение.
При използването на О-пръстен той
обикновено се поставя в канал, височината на който винаги е по-малка
от диаметъра на пръстена. След
монтиране на спрегнатия детайл,
пръстенът се деформира (смачква) и
вследствие на тази еластична деформация, между пръстена и уплътнявания детайл се създава контактна зона. Работната среда прониква
между уплътняваните повърхнини,
притиска страничната повърхнина
на деформирания пръстен и с това
увеличава деформацията му. Едновременно се наблюдава и преразпределение и увеличаване на контактното налягане. Дължината на контактната площ може да се променя,
като изменението й е в зависимост
от налягането на работната среда
и твърдостта на гумата. По този
начин се наблюдава ефект на самоуплътняване, който подобрява херметичността на съединението.
Като недостатък на уплътняването
с О-пръстен може да се посочи навлизането на материала на уплътнителя в уплътняваната хлабина, под действие на налягането на работната

среда, което води до разрушаване на
пръстена.
Сред използваните профили уплътнителни пръстени са и Х-пръстените, които имат четири контактуващи повърхнини. Празнините между двата издатъка служат за резервоар на работния флуид, който изпълнява функциите на смазка и намалява триенето. Предимство на тези
пръстени спрямо О-пръстените е помалката контактна повърхнина, както и отсъствието на превъртане и
усукване в каналите. Х-пръстените
могат да се монтират в същите
канали, както О-пръстените, но използването им се ограничава поради
по-голямата сложност на пресформите за изработване.
От тефлоновите уплътнения
една от най-често използваните конструкции е комбинацията на Vпръстените, подпрени и разпънати
с аксиална стоманена пружина. Това
уплътнение се характеризира с много добри уплътнителни свойства
благодарение на големия брой уплътнителни ръбове, но също така и с
неустойчивост спрямо температурните цикли. Негативно се проявява
аксиалната сила на пружината, която, благодарение на студеното протичане и колебаенето на размерите
на тефлона по време на температурните цикли, с времето предизвиква
невъзвратими деформации на уплътнителните пръстени, което се проявява най-вече при спирането на
съоръжението и при студено състояние, при подаване на налягане уплътнението започва да тече. След заг-
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ряване обикновено отново се доуплътнява и работи нормално.
От графитните уплътнения също
се използват различни конструкции.
Сред наложилите се в практиката се
явява уплътнението с пресовани
кръгчета от експандиран графит.
Това уплътнение има изключителни
качества преди всичко за затварящи
вентили. Съвременна тенденция при
графитните уплътнения се явяват
плетените графитни въжета. С механичните си качества те приличат
на традиционните азбестови въжета. Сравнени с твърдите кръгчета
от експандиран графит, те са поприспособими към уплътняваното
пространство и с по-голяма еластичност. Коефициентът им на предаване на аксиалните към радиалните
сили е по-добър.

Изискванията към
уплътненията
на регулиращата арматура са много
по-големи от тези към затварящите арматури. Това се определя преди всичко от значителния брой движения на регулиращия орган, по време на които уплътнението не трябва да загуби уплътнеността си. Друг
важен параметър е малката сила на
триене в уплътнението, която е
особено важна при задвижвания с
малка осова сила. Сред изискванията
са и да не се променят качествата
на уплътнението по време на експлоатационния период, да има добра
издръжливост към температурни
промени и минимални изисквания за
поддръжка.

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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—ÂÔ‡Ë‡ÌÂ
Ì‡ Û‰Ë, ‚˙„ÎË˘‡
Ë ÏËÌÂ‡ÎË
—

ÎÂ‰ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ Ì‡ÚÓ¯‡‚‡ÌÂ, ÒÏËÎ‡ÌÂ Ë ÔÂÒˇ‚‡ÌÂ, Ò ÍÓËÚÓ ‚Ë
Á‡ÔÓÁÌ‡ıÏÂ ‚ ÔÂ‰Ë¯ÌË ·ÓÂ‚Â Ì‡
ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛, ‰Ó·ËÚËÚÂ
ÔÓÎÂÁÌË ËÁÍÓÔ‡ÂÏË ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú
ÔÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË Ù‡ÁË Ì‡ ÒÂÔ‡‡ˆËˇ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÙËÁË˜ÌËÚÂ ÒË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. ¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÚÓ‰‡. —Â‰ Úˇı
Â „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰, ÔË
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‡ÁÎË˜ËÂÚÓ ‚
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ, Â‰ËÌ‡Ú‡ Ë ÙÓÏ‡Ú‡, Ú. Â. ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ô‡‰‡ÌÂ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ Ë ÒÍ‡ÎÌ‡Ú‡ Ï‡Ò‡. “ÓÈ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ‚ ÚÂ˜Ì‡
ËÎË „‡ÁÓ‚‡ ÒÂ‰‡ Ë ÒÂ ‰ÂÎË Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÌ. ’Ë‰‡‚-
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ÎË˜ÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Ì‡ÏË‡ „ÓÎˇÏÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙„ÎË˘‡, ÊÂÎÂÁÌË, Ï‡Ì„‡ÌÓ‚Ë, ‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚Ë, Í‡Î‡ÂÌË ‡ÁÒËÔÌË Û‰Ë Ì‡
Â‰ÍË Ë ·Î‡„ÓÓ‰ÌË ÏÂÚ‡ÎË. œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
„Î‡‚ÌÓ ÔË Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙„ÎË˘‡.
œË ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌËˇ ÏÂÚÓ‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‡ÁÎË˜ËÂÚÓ ‚˙‚ ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ‰‡ ÒÂ
Á‡ÍÂÔ‚‡Ú Í˙Ï ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ‰‚Â Ù‡ÁË - ÚÂ˜Ì‡ Ë
„‡ÁÓÓ·‡ÁÌ‡. —ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ıË‰‡ÚË‡ÌÓÒÚ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ ÒÂ Â„ÛÎË‡ Ò ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌË Â‡„ÂÌÚË. »ÁıÓ‰Ì‡Ú‡ ÒÛÓ‚ËÌ‡ ÒÂ ÒÏËÎ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‚˙‚ ‚Ó‰Ì‡ ÒÂ‰‡ Ë ÒÂ ÔÓ‰‡-

‚‡ ‚˙‚ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡,
Á‡Â‰ÌÓ Ò Â‡„ÂÌÚËÚÂ. ˙Ï ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÏÂıÛ˜ÂÚ‡ ÒÂ Á‡ÍÂÔ‚‡Ú
ÚÛ‰ÌÓÓÏÓÍˇ˘ËÚÂ ÒÂ ˜‡ÒÚËˆË Ë
ÒÂ ËÁÌ‡ÒˇÚ ‚ ÔÂÌÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ, ‡ ÒÍ‡ÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ Í‡ÏÂÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ. ƒÛ„ ÔÓÔÛÎˇÂÌ
ÏÂÚÓ‰ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ˆËˇ Â Ï‡„ÌËÚÌËˇÚ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ËÂÚÓ ‚ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡
ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ Ë ‡ÁÎË˜Ì‡Ú‡ ËÏ Ú‡ÂÍÚÓËˇ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ Ï‡„ÌËÚÌÓ
ÔÓÎÂ. ÃÂÚÓ‰˙Ú Â ÔËÎÓÊËÏ ÔË
Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎÂÁÌË, Ï‡Ì„‡ÌÓ‚Ë Û‰Ë Ë Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ Ì‡ Ï‡„ÌÂÚËÚÓ‚Ë ÒÛÒÔÂÌÁËË. ŒÒ‚ÂÌ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ
Ì‡˜ËÌË Ì‡ ÒÂÔ‡‡ˆËˇ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë
ÒÓÚË‡ÌÂ ÔÓ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ, Â‰ËÌ‡ Ë
ÙÓÏ‡ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÌˇÍÓË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÒÓ-
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ÚË‡ÌÂ ÔÓ ˆ‚ˇÚ, ·ÎˇÒ˙Í, ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ, Ò‚ÂÚÂÌÂ, Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ ÔÓ
ÚËÂÌÂ, ‡‰ËÓÏÂÚË˜ÌÓ, ıËÏË˜ÌÓ Ë
·‡ÍÚÂË‡ÎÌÓ-ıËÏË˜ÌÓ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ. —Ú‡ÚËˇÚ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ÌˇÍÓË
ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â Ï‡¯ËÌË, Ò
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÒÂÔ‡‡ˆËˇÚ‡ ‚ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÔÓˆÂÒË.

Колесни сепаратори
ÓÎÂÒÌËÚÂ ÒÂÔ‡‡ÚÓË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ Â‰ÓÁ˙ÌÂÒÚË
‚˙„ÎË˘‡. –‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ Ò Ì‡ÍÎÓÌÂÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÍÓÎÂÎÓ. ¬
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ˆËˇ ËÁıÓ‰ÌËÚÂ
‚˙„ÎË˘‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ‚‡Ì‡Ú‡,
Á‡Ô˙ÎÌÂÌ‡ Ò ÚÂÊÍ‡ ÒÛÒÔÂÌÁËˇ. ¬
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇ Ì‡ ÎÂÍ‡ Ë ÚÂÊÍ‡
Ù‡ÍˆËˇ. ÀÂÍ‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ Ì‡ ÒËÚÓ, Í‡ÚÓ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ È ÒÂ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÓÚ „Â·ÎÓ‚Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. “ÂÊÍ‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ
ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ë Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÂÎÂ‚‡ÚÓÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ Í‡ÚÓ ÓÚÔ‡‰˙Í.
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Барабанни сепаратори

Винтови сепаратори

œË ÒÂÔ‡‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ÓÁ˙ÌÂÒÚË Û‰Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ·‡‡·‡ÌÌËÚÂ ÒÂÔ‡‡ÚÓË. ¡‡‡·‡Ì˙Ú Â Á‡Ô˙ÎÌÂÌ ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ
ÌË‚Ó, Í‡ÚÓ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÏÛ
ÒÚ‡Ì‡ ËÏ‡ ÒÔË‡Î‡ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÍ‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ. ÀÂÍ‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ ÔÂÎË‚‡ ÔÂÁ ÛÎÂÈ, ‡
ÚÂÊÍ‡Ú‡ ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ˜ÂÁ ÂÎÂ‚‡ÚÓÌÓ ÍÓÎÂÎÓ.

¬ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÒÂÔ‡‡ÚÓË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÛÓ‚ËÌË Ò Â‰ËÌ‡ ÔÓ‰ 12 mm. ƒÓÎÌ‡Ú‡
„‡ÌËˆ‡ ‚ Â‰ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ
Â 0,07 mm Á‡ ÎÂÍËÚÂ Ë 0,02 mm Á‡
ÚÂÊÍËÚÂ. Ã‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ ‰Â¯Î‡ÏË‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ‡ ÏÛ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÒÂ ¯ËÓÍÓ Á‡ ËÁ‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡ ÁÎ‡ÚÓ ÓÚ
ÁÎ‡ÚÓÒ˙‰˙Ê‡˘Ë ÔˇÒ˙ˆË, Â‰ÍË
ÏÂÚ‡ÎË, Í‡Î‡È, ÒÎ‡·ÓÏ‡„ÌËÚÌË
ÊÂÎÂÁÌË ÏËÌÂ‡ÎË, ‰ÓËÁ‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÊÍË ÏÂÚ‡ÎË ÓÚ ÓÚÔ‡‰˙Í‡ Ë ‰.
”ÎÂˇÚ Â ‚ËÌÚÓÓ·‡ÁÂÌ, Í‡ÚÓ ·ÓˇÚ
Ì‡ ÒÔË‡ÎËÚÂ Â ÓÚ 4 ‰Ó 6. œÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ıË‰ÓıËÏË˜ÌË, ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ËÎË ÒËÎË Ì‡ ÚËÂÌÂ, ˜‡ÒÚËˆËÚÂ ÒÂ ‡ÁÒÎÓˇ‚‡Ú. ÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ ‚ÎËˇÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ ÒËÎ‡Ú‡
Ì‡ ÚÂÊÂÒÚÚ‡. “ÂÊÍËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË
ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú ÔÓ-·‡‚ÌÓ ÔÓ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡
ÛÎÂˇ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ·Ó‰, ‡
ÎÂÍËÚÂ ÔÓ-·˙ÁÓ Ë ÒÂ ËÁÌ‡ÒˇÚ Í˙Ï
‚˙Ì¯ÌËˇ. —ÎÂ‰ Ô˙‚‡Ú‡ Ì‡‚Ë‚Í‡
˜‡ÒÚËˆËÚÂ ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡Á-

Конусни сепаратори
ÓÌÛÒÌËÚÂ ÒÂÔ‡‡ÚÓË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÒÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÌÓÁ˙ÌÂÒÚË Û‰Ë Ë ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË ÒÛÓ‚ËÌË. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÍÓÌÛÒÌ‡
‚‡Ì‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÂÁ ÛÎÂÈ. —Ú‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÒÛÒÔÂÌÁËˇÚ‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ˜ÂÁ
·˙Í‡ÎÍ‡. ÀÂÍËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ ÔÂÎË‚‡ ÔÓ ÔÂËÙÂËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÛÒ‡ Ë ÒÂ
‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ÔÂÁ ÛÎÂˇ, ‡ ÚÂÊÍËˇÚ
ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ˜ÂÁ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ
‡ÂÓÎËÙÚ. ¬ ‡ÂÓÎËÙÚ‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡
Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÔÂÁ ‰˛Á‡ Á‡ ÔÓÎÂÒÌÓ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÍ‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ.
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Ï‡¯ËÌË
ÏÂ‡, ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ë ÙÓÏ‡Ú‡ ÒË
Ë Á‡ÂÏ‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÏˇÒÚÓ ÏÂÊ‰Û
·Ó‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡ ÛÎÂˇ Ë ÔÓ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡
ÔÓÚÓÍ‡. ¬ ‰ÓÎÌËÚÂ ÒÎÓÂ‚Â ÒÂ ÍÓÌˆÂÌÚË‡Ú ÚÂÊÍËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓËÂÌÚË‡Ú Í˙Ï ÓÒÚ‡ Ì‡
‚ËÌÚ‡ Ë ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ ÍÓÌˆÂÌÚ‡Ú. “ÓÈ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ˜ÂÁ ÓÚÒÂÍ‡ÚÂÎË, ‡ ÒÎÂ‰ 2-3 Ì‡‚Ë‚ÍË ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ
ÏÂÊ‰ËÌÌËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ Ë Ì‡Í‡ˇ ÓÚÔ‡‰˙Í˙Ú ‚ Í‡ˇ Ì‡ ÛÎÂˇ. œÛÎÔ˙Ú
Â Ò˙Ò Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ Ú‚˙‰‡Ú‡
Ù‡Á‡ 20-40%. ”ÎÂËÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú
ÓÚ ÒÚ˙ÍÎÓ, ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ ËÎË ‡ÎÛÏËÌËÈ.

Магнитни сепаратори
Ã‡„ÌËÚÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Ì‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ËÂÚÓ
‚ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ. Œ·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ, Ò˙Á‰‡‚‡ÌÓ ÓÚ Ï‡„ÌËÚÌË ÒÂÔ‡‡ÚÓË.
œË ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡ ÓÚ ÏËÌÂ‡ÎË Ò ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡„ÌËÚÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÔÂÁ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓËÚÂ, ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ Ò ÔÓ‰Ó·Ë Ï‡„ÌËÚÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ ÔË‚ÎË˜‡Ú ÓÚ Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ Ë ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ Ï‡„ÌËÚÌ‡ Ù‡ÍˆËˇ, ‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÒÂ
ÍÓÌˆÂÌÚË‡Ú Í‡ÚÓ ÌÂÏ‡„ÌËÚÌ‡
Ù‡ÍˆËˇ. œË ÌˇÍÓË Ï‡„ÌËÚÌË ÒÂÔ‡‡ÚÓË ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â Ï‡„ÌËÚÌË Ù‡ÍˆËË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÔÓ Ï‡„ÌËÚÌË
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. œÓÌˇÚËˇÚ‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡
Ë ÌÂÏ‡„ÌËÚÌ‡ Ù‡ÍˆËˇ ËÏ‡Ú ÛÒÎÓ‚ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. œË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‚˙ıÛ Û‰‡ Ò˙Ò ÒÎ‡·Ó Ï‡„ÌËÚÌÓ
ÔÓÎÂ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ Ò‡ÏÓ ÒËÎÌÓÏ‡„ÌËÚÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ Ï‡„ÌËÚÌ‡ Ù‡ÍˆËˇ, ‡ ‚ ÌÂÏ‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÒÎ‡·ÓÏ‡„ÌËÚÌË Ë ÌÂÏ‡„ÌËÚÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. —ÎÂ‰
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÏ‡„ÌËÚÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ ÔÂÁ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡ Ò˙Ò
ÒËÎÌÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ
Ë „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÎ‡·ÓÏ‡„ÌËÚÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË. Õ‡Â‰ Ò Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ ÔË‚ÎË˜‡ÌÂ ‚˙ıÛ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú
ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÎË, Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ˘Ë ÒÂ ÓÚ
Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË,
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÒËÎË ÔË Í˙„Ó‚Ë
Ú‡ÂÍÚÓËË, Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÒÂ‰‡Ú‡ (ÔË ÒÂÔ‡‡ˆËˇ ‚˙‚ ‚Ó‰Ì‡
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ÒÂ‰‡), ÒËÎËÚÂ Ì‡ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ (ÔË
ÙËÌË ˜‡ÒÚËˆË ‚˙‚ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒÂ‰‡)
Ë ‰.
œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ÒÂÔ‡‡ÚÓË Á‡ ÒÛı‡ Ë
ÏÓÍ‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡ ÒÂÔ‡‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÎÌÓ- Ë ÒÎ‡·ÓÏ‡„ÌËÚÌË Û‰Ë. Ã‡„ÌËÚÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Ì‡ÏË‡ ¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÊÂÎÂÁÌË, Ï‡Ì„‡ÌÓ‚Ë Ë ıÓÏÓ‚Ë
Û‰Ë, Á‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ Ì‡ Ï‡„ÌÂÚËÚË‚Ë Ë ÙÂÓÒËÎËˆËÂ‚Ë ÒÛÒÔÂÌÁËË,
Á‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ¯Î‡ÍË, ÔËËÚÌË ÛÚ‡ÈÍË, ÏÂÚ‡ÎÛ„Ë˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚË Ì‡ Â‰ÍË ÏÂÚ‡ÎË, ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Í‡Î‡ÂÌÓ-‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚË Ë ‰.

Механични флотационни
машини
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Ë‰‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ï‡¯ËÌË.
Ã‡¯ËÌËÚÂ ÚËÔ "ÃÂı‡ÌÓ·˙" ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË Û‰Ë ÔË
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ Ú‚˙‰‡Ú‡ Ù‡Á‡ ‚
ÔÛÎÔ‡ 45-50%. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÓÚ Ò‰‚ÓÂÌË Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË Í‡ÏÂË, Ô˙‚‡Ú‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ Â Á‡ÒÏÛÍ‚‡˘‡, ‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ - Ô‡‚ÓÔÓÚÓ˜Ì‡. ¬
ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÍÎÂÚÍ‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚‡Î, ‚ ‰ÓÎÌËˇ Í‡È Ì‡ ÍÓÈÚÓ
Â Á‡ÍÂÔÂÌ ËÏÔÂÎÂ. Õ‡‰ ÌÂ„Ó Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÒÚ‡ÚÓ Ò Í˙„ÎË ÓÚ‚ÓË
Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Á‡ÍÂÔÂÌË ÎÓÔ‡ÚÍË.
¬‡Î˙Ú ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚ Ú˙·‡ Ë Â ıÂÏÂÚË˜ÌÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ Î‡„Â‡ Ì‡ ·ÎÓÍ‡ "ËÏÔÂÎÂ-ÒÚ‡ÚÓ".
»ÁıÓ‰ÌËˇÚ ÔÛÎÔ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÍÎÂÚÍ‡Ú‡ ÔÓ Ú˙·‡ ‚ ‰ÓÎÌËˇ Í‡È Ì‡
ÍÎÂÚÍ‡Ú‡ Ë ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ ÓÚ ËÏÔÂÎÂ‡. œÓ‡‰Ë ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ
‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÏÔÂÎÂ‡ ÓÒ‚ÂÌ ÔÛÎÔ ÒÂ
Á‡ÒÏÛÍ‚‡ Ë ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ú˙·‡. ŒÚ‚Ó˙Ú Á‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÛÎÔ ‚ Ô‡‚ÓÔÓÚÓ˜Ì‡Ú‡
ÍÎÂÚÍ‡ Â Á‡Ú‚ÓÂÌ Ò Ú‡Ô‡. ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌËˇ ÔÛÎÔ ‚ÎËˇÂ
‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌË‚Ó ‚˙ıÛ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı.
“ËÔ "‘‡„Â„ÂÈÌ" - ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÚÓ‡ Ë ÒÚ‡ÚÓ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ „ÓÌËÚÂ
ÚËÔÓ‚Â. “Â Ò‡ „ÛÏÂÌË ËÎË ÔÓÎËÛÂÚ‡ÌÓ‚Ë, Í‡ÚÓ ÒÚ‡ÚÓ˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ˆËÎËÌ‰˙ Ò Ó‚‡ÎÌË ÓÚ‚ÓË Ë Â ÓÂ·ÂÌ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡

ÒÚ‡Ì‡. –ÓÚÓ˙Ú ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ 6
‰Ó 10 ‡‰Ë‡ÎÌË ÎÓÔ‡ÚÍË, Á‡‚˙¯‚‡˘Ë Ò Û‰Â·ÂÎˇ‚‡ÌÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÒÔÓÍÓÈÌ‡ ÁÓÌ‡ Á‡ ÔÂÌÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ, Ì‡‰ ‡Â‡ÚÓ‡ Í˙Ï ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ú˙·‡ Â Á‡ÍÂÔÂÌ ÍÓÌÛÒÂÌ ÔÂÙÓË‡Ì ÛÒÔÓÍÓËÚÂÎ. ¬ ‰ÓÎÌËˇ
Í‡È Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ú˙·‡
Â ÏÓÌÚË‡ÌÓ Î˙ÊÎË‚Ó ÔÂÙÓË‡ÌÓ ‰˙ÌÓ Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÛÎÔ‡ Ë Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ
ÛÚ‡ˇ‚‡Ú Â‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË. œÓ
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
Í‡ÏÂ‡Ú‡ Â Ú‡ÔÂˆÓ‚Ë‰Ì‡. “‡ÁË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‡Â‡ÚÓ˙Ú ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Ì‡ ÔÓÏ‡ÎÍ‡ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡.
“ËÔ "¡ÛÚ" - ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÚÂÁË
Ï‡¯ËÌË Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡ ËÏÔÂÎÂ‡, ÏÓÌÚË‡ÌË Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÌË‚‡.
ƒÓÎÌËˇÚ ËÏÔÂÎÂ ËÏ‡ Á‡ Á‡‰‡˜‡ ‰‡
‰ËÒÔÂ„Ë‡ ÔÛÎÔ‡ ‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë ‰‡ „Ó Ì‡ÒÓ˜‚‡ Í˙Ï
„ÓÌ‡Ú‡. √ÓÌËˇÚ ËÏÔÂÎÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Í˙ÒÚ‡˜Í‡, Ì‡‰ ÍÓˇÚÓ Â
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÒÚ‡ÚÓ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘
‰ËÒÍ Ò ‡‰Ë‡ÎÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÎÓÔ‡ÚÍË. œÂÍËÚÂ Ì‡ „ÓÌËˇ ËÏÔÂÎÂ
Ò‡ Ú‡ÔÂˆÓ‚Ë‰ÌË Ò ¯ËÓÍ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
Í˙Ï ÒÚ‡ÚÓ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë
‰ËÒÔÂ„Ë‡ÌÂÚÓ ÏÛ. “ÓÁË ÚËÔ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ.
ŒÒ‚ÂÌ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌË
Ï‡¯ËÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË, ÔÌÂ‚ÏÓÏÂı‡ÌË˜ÌË Ë ÍÓÎÓÌÌË ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ï‡¯ËÌË.

Пневматичните
флотационни машини
ÌˇÏ‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÛÎÔ‡ Ë ‰ËÒÔÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. ¬˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ ËÎË ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÓÚ ÔÛÎÔ‡.
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ÍÓÏÔÂÒÓË, ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË
ÔÓÏÔË, ‡ ÔË Ï‡¯ËÌËÚÂ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÚÂ˜Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡ ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË. —ÔÓÂ‰ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡
ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ë ‰ËÒÔÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌË
Ï‡¯ËÌË ·Ë‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Ë‰‡. Õ‡ÈÒÚ‡ËˇÚ ‚Ë‰ Ò‡ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
Ï‡¯ËÌË Ò ÔÓÂÒÚ‡ ÔÂ„‡‰‡, ÔË
ÍÓËÚÓ ‚˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÂÁ
‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÔÂ„‡‰Ë, ÙËÎÚ˙-
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Ï‡¯ËÌË
Ì‡ Ú˙Í‡Ì, „ÛÏÂÌ‡ ÔÂ„‡‰‡ Ò ÙËÌË
ÓÚ‚ÓË Ë ‰.
¿ÂÓÎËÙÚÌËÚÂ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌË
Ï‡¯ËÌË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓÒÚ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÎÂÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
Ë ÂÏÓÌÚ, ÌˇÏ‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÌË ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ˜‡ÒÚË Ë ËÏ‡Ú Ï‡Î˙Í ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡ ÌËÒÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Ò‡ Í˙Ï ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ë
Á˙ÌÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ
ÔÛÎÔ. œË Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÛÎÔ‡ ÒÂ ‚ÎÓ¯‡‚‡ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ë ‰ËÒÔÂ„Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÌÂ„Ó. “ÂÁË Ï‡¯ËÌË ·Ë‚‡Ú
ÔÎËÚÍË Ë ‰˙Î·ÓÍË.
ÓÎÓÌÌËÚÂ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ï‡¯ËÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Í‚‡‰‡ÚÌ‡ ËÎË
Í˙„Î‡ Í‡ÏÂ‡.
‡ÏÂ‡Ú‡ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‰ÓÎÌ‡ ˜‡ÒÚ Ò ÏÓÌÚË‡Ì
‰ËÙÛÁ¸Ó, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‰ËÒÔÂ„Ë‡ ‚˙Á‰Ûı. œÂÁ Ú˙·‡ ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ÓÚÔ‡‰˙Í˙Ú ÓÚ ÙÎÓÚ‡ˆËˇÚ‡. ¬
ÒÂ‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÛÎÔ˙Ú,
ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ Ò Â‡„ÂÌÚË. ¬ „ÓÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÏËÌÂ‡ÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ÔˇÌ‡ ÒÂ ÓÓÒˇ‚‡ Ò ‚Ó‰‡ ÔÂÁ
Ú˙·‡ Ë ÔÓ Ú˙·‡Ú‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ
ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÍÓÌˆÂÌÚ‡Ú. œË
‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡
Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÔÎÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÏÂıÛ˜ÂÚ‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Á‡‰˙ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎÓÌ‡Ú‡.

Утаечни машини
”Ú‡ˇ‚‡ÌÂÚÓ Â „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÂÌ
ÔÓˆÂÒ, ÔË ÍÓÈÚÓ ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ ÒÂ
‡Á‰ÂÎˇÚ ÔÓ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ‚˙‚ ‚Ó‰ÂÌ
ÔÓÚÓÍ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ÒÍÓÓÒÚ. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Â Á‡ ‚˙„ÎË˘‡ Ò Â‰ËÌ‡ 0,5 250 mm, ÊÂÎÂÁÌË, Ï‡Ì„‡ÌÓ‚Ë, ‡ÁÒËÔÌË Ë ‰Û„Ë Û‰Ë Ò Â‰ËÌ‡ 0,2 - 50
mm. ÃËÌÂ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÏÂÒ ÒÂ ‡ÁÒÎÓˇ‚‡ ÔÓ ‰‚‡ Ì‡˜ËÌ‡. œ˙‚ËˇÚ ÓÚ
Úˇı Â ÔËÎÓÊËÏ Á‡ ÒÏÂÒË ÓÚ ‰‚‡
ÏËÌÂ‡Î‡ Ò Â‰Ì‡Í˙‚ ‡ÁÏÂ, ÌÓ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ. œË ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ì‡‰ÓÎÛ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘‡ ‚Ó‰Ì‡ ÒÚÛˇ Ë ÎÂÍËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÒÂ ËÁÌ‡ÒˇÚ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ë ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ‚ ÔÓ-„ÓÌËÚÂ
ÒÎÓÂ‚Â Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. œË ıÓ‰ Ì‡
·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ì‡„ÓÂ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÌËÁıÓ‰ˇ˘ ‚Ó‰ÂÌ ÔÓÚÓÍ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÚÂÊ-
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ÍËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú ÔÓ-·˙ÁÓ
Ì‡‰ÓÎÛ. ¬ÚÓËˇÚ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ‡ÁÒÎÓˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ÌÂÍÎ‡ÒË‡ÌËÚÂ
Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‰ÂÎˇÚ ÔÓ
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ë Â‰ËÌ‡. œË ÌÂ„Ó ÒÂÔ‡‡ˆËˇÚ‡ ÔÓÚË˜‡ ‚ ÚÂÊ˙Í, ÏÂÊ‰ËÌÂÌ Ë ÎÂÍ ÒÎÓÈ, Í‡ÚÓ ÚÂÊÍËˇÚ Ó·‡ÁÛ‚‡ ÎÂ„ÎÓ, ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ Â¯‡‚‡˘Ó
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‡Á‰ÂÎˇÌÂ.
«‡ Â‰Ë, ÒËÚÌË Ë ÌÂÍÎ‡ÒË‡ÌË
‚˙„ÎË˘‡, ÊÂÎÂÁÌË, Ï‡Ì„‡ÌÓ‚Ë, Í‡Î‡ÂÌË, ‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚Ë Ë ‰. Û‰Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ·ÂÁ·ÛÚ‡ÎÌË ÛÚ‡Â˜ÌË
Ï‡¯ËÌË, ÔË ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘Ó-ÌËÁıÓ‰ˇ˘‡ ÒÚÛˇ ÓÚ Ò„˙ÒÚÂÌ
‚˙Á‰Ûı. ¬˙Á‰Û¯ÌËÚÂ Í‡ÏÂË ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ËÎË ÔÓ‰Â¯ÂÚÌÓ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡. ¬˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ÔÛÎÒ‡ÚÓË,
Í‡ÚÓ ÓÚÓËÚÂ Ì‡ ÔÛÎÒ‡ÚÓËÚÂ
ËÏ‡Ú Ó·˘Ó Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ. Ã‡¯ËÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚË ·ÂÁ ËÎË Ò˙Ò ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓ
ÎÂ„ÎÓ. œË ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÎÂ„ÎÓÚÓ, ÔÓÔÎ‡‚‡Í˙Ú ÒÂ ÔÓ‚‰Ë„‡ Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡
ÓÚÓÌËˇ ‡ÁÚÓ‚‡‡˜, ÔË ÍÓÂÚÓ
ÚÂÊÍ‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡
Ë ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡˘‡Ú‡
ÙÛÌËˇ. ¬ Ô˙‚ÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇ ÚÂÊÍËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ, ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚˙‚ ‚ÚÓÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.
ÃÂÊ‰ËÌÌËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ‚
ÌÂ„Ó ˜ÂÁ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓ ÎÂ„ÎÓ Ë ÔÂÁ
ÔÓˆÂÔ. “ÂÚÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Â Á‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÏÂÊ‰ËÌÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ, ‡ ÎÂÍ‡Ú‡ Ù‡ÍˆËˇ,
Á‡Â‰ÌÓ Ò ‚Ó‰ÌËˇ ÔÓÚÓÍ, ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ÔÂÁ ÔÂÎË‚ÌËˇ Ô‡„ Ë ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë ÛÚ‡Â˜ÌË Ï‡¯ËÌË Ò ÔÓ‰‚ËÊÌÓ Â¯ÂÚÓ, ÍÓËÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎÂÁÌË Ë Ï‡Ì„‡ÌÓ‚Ë
Û‰Ë. –Â¯ÂÚÍ‡Ú‡ Â ÏÓÌÚË‡Ì‡ Ì‡
‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ Ò‡Ì‰˙Í, ËÁ‚˙¯‚‡˘ ÍÓÎÂ·‡ÚÂÎÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ, ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï.
ƒ‚ËÊÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ‰˙„ÓÓ·‡ÁÌË, Í‡ÚÓ
‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡
‡ÁÓıÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÎÂ„ÎÓÚÓ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î ‚˙ıÛ Â¯ÂÚÍ‡Ú‡, ‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Í˙Ï ‡ÁÚÓ‚‡‚‡˘Ëˇ Í‡È Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
ÃÂÏ·‡ÌÌËÚÂ ÛÚ‡Â˜ÌË Ï‡¯ËÌË
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Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Û‰Ë Ò Â‰ËÌ‡ ÔÓ‰
15 mm, ÒÎÂ‰ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂ ËÎË ·ÂÁ Ú‡ÍÓ‚‡. “ÓÁË ÚËÔ Ï‡¯ËÌË ·Ë‚‡Ú Ò „ÓÌÓ, ‰ÓÎÌÓ Ë ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚Ó‰‡Ú‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÍÓÎÂ·‡ÚÂÎÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ
ÓÚ ÔÛÎÒ‡ˆËËÚÂ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ Ë
ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‡ÁÒÎÓˇ‚‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡.

Концентрационни маси
ÓÌˆÂÌÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ï‡ÒË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÁÎ‡ÚÓÒ˙‰˙Ê‡˘Ë,
‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚Ë, Í‡Î‡ÂÌË Ë Â‰ÍÓÏÂÚ‡ÎÌË Û‰Ë Ë Á‡ ÒËÚÌÓ Á˙ÌÂÒÚË
‚˙„ÎË˘‡ Ë ‡ÌÚ‡ˆËÚË. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ì‡ÍÎÓÌÂÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ËÁ‚˙¯‚‡˘‡ ‡ÒËÏÂÚË˜ÌË ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ, ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌÓ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î. –‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÔÓ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ
ÒÚ‡‚‡ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ËÌÂˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ë ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ÒËÎ‡ Ì‡ ‚Ó‰ÌËˇ
ÔÓÚÓÍ. ‡ÚÓ ‚Ë‰ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú
ÔˇÒ˙˜ÌË, ¯Î‡ÏÓ‚Ë, Â‰ÌÓ-, ‰‚Û-,
ÚË-, ¯ÂÒÚ- Ë ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ ÔÎÓÒÍÓÒÚÌË, Â‰ÌÓ- Ë ÚËÂÚ‡ÊÌË. –‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ËÏ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Â Ú‡ÔÂˆÓ‚Ë‰Ì‡ Ï‡Ò‡, ÔÓÍËÚ‡ Ò ÎËÌÓÎÂÛÏ,
„ÛÏ‡, ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚ ËÎË ‰. Ã‡ÚÂË‡Î˙Ú ÓÚ ÔËÂÏÌ‡ ÍÛÚËˇ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚˙ıÛ Ï‡Ò‡Ú‡,
Á‡Â‰ÌÓ Ò ‚Ó‰‡ ÓÚ ÛÎÂˇ. œÓ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ ËÏ‡
Ú˙ÌÍË ÎÂÚ‚Ë, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÛÒÔÓÂ‰ÌË Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. “ˇıÌ‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ
Â‰ËÌ‡Ú‡ Ë Ù‡ÍˆËÓÌÌËˇ Ò˙ÒÚ‡‚
Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. ¬ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÎÂÚ‚ËÚÂ ÓÚÍ˙Ï Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â
ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡, ‡ ‚ ‰Û„Ëˇ Í‡È Â ÌÛÎ‡.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ó‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡
˜ÂÁ ÔÎ‡ÌÍË. Ã‡Ò‡Ú‡ ÒÂ ‰‚ËÊË Ò
ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
ÔÂ‰ÌËˇ ıÓ‰, Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ‚ Í‡ˇ
ÏÛ. œË Á‡‰ÌËˇ ıÓ‰ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Â
Ó·‡ÚÌÓ. ◊‡ÒÚËˆËÚÂ Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú ÔÓ-·‡‚ÌÓ, ‡
˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ
- ÔÓ-·˙ÁÓ. ◊‡ÒÚËˆËÚÂ Ò ‡ÁÎË˜Ì‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡Ú Ì‡ ‰‚Â
‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÒÚ‡ Ë Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ
‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ‚˙ıÛ Ï‡Ò‡Ú‡ ‚ÂÚËÎÓÓ·‡ÁÌÓ.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâ SMD ZigBee ìîäóë
XBee ZB SMT / XBee-PRO ZB
SMT
Ñúâìåñòèìîñò ñ
äðóãè ZigBee 2.4GHz
óñòðîéñòâà
l Îáíîâÿâàíå íà
ôúðìóåð ïðåç UART,
SPI èëè ïî ðàäèîêàíàë
l Ïúëåí êîíòðîë íà
íàñòðîéêèòå ïðåç
ïðîñòè AT êîìàíäè èëè API êîìàíäè
l Ñêîðîñò íà äàííèòå ïî ðàäèî 250 Kbps, íà ñåðèéíèÿ èíòåðôåéñ äî 1 Mbps
l Ðàçñòîÿíèå â ñãðàäè äî 60 ì çà XBee ZB SMT è äî 90 ì çà XBeePRO ZB SMT
l Íàëè÷íè 10-bit ÀÖÏ âõîäîâå è äî 15 I/O.
l Îïöèè çà àíòåíà  âãðàäåíà, U.FL êîíåêòîð èëè ïëîùàäêà
l SMT êîðïóñ ñúñ ñòðàíè÷íè Castellation ïèíîâå çà ëåñåí ìîíòàæ
l Ïðîãðàìèðóåìà âåðñèÿ íà ZigBee SMT.
l

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ - îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà DIGI

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