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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈‚ÓÏ‡ÍÂÚ √ÛÔ ÓÚÍË ÌÓ‚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ-ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙
Отскоро компанията за индустриално оборудване и строителна техника Евромаркет Груп оперира в нов офис, разположен на източната дъга на
Околовръстния път, до с. Казичене. Сградата обединява демонстрационен
център с открита изложбена площ, офиси, складове и сервизни помещения
за едрогабаритна техника, дребна механизация и инструменти, зали за
срещи, обучения и столова. Официалното откриване бе уважено от кмета
на София Йорданка Фандъкова, министъра на регионалното развитие и
благоустройство Росен Плевнелиев, партньори на компанията и над 1000
гости от страната и чужбина. „В сградата се предлага всичко необходимо
за клиентите на Евромаркет Груп – техническа информация, проектиране,
консултации. Могат да бъдат направени проби и демонстрации, а също
така и директно закупуване на машини, всички видове сервизни дейности,
в това число – тежки ремонти на двигатели, ремонти на хидравлични
системи, шлосерско-монтажни работи, ремонт по механичната част, извършване на боядисване и много други“, коментираха от Евромаркет Груп.

Altium Ë

¿ƒ œÓÈÌÚ ˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÌÓ‚ÓÒÚË ‚ PCB ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ
На 9 юни т. г. в хотел Парк Инн, София ще се проведе семинар на фирма
Altium, съобщиха от КАД Пойнт – официален партньор на Altium за България.
Събитието ще бъде посветено на тенденциите в проектирането на печатни платки и по-конкретно новостите в Altium Designer R10 (популярен
у нас и под старото си име Protel). "Сред темите включени в презентационната програма са "Новите функции за PCB дизайн и симулация в R10",
"FPGA и проектиране на вградени (embedded) системи“, "Новата организация и начин на ползване на библиотеките от елементи" и "Съвместна работа на Altium Designer и NanoBoard", допълниха организаторите.

ÕÓ‚ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡ÏËÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë

»œ Ë ¿ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ —ËÏÂÌÒ

От 18 до 21 април т. г. направление Индустриална автоматизация и
Задвижващи технологии (IA&DT) на Сименс организира представяне на контролно-измервателни прибори и анализираща техника в България. За целите
на презентацията домакините бяха подсигурили оборудван в Германия демонстрационен камион. „Присъстващите специалисти се запознаха с широкия спектър индустриални продукти в областта на контролно-измервателните прибори и анализираща техника, основна част от трите водещи концепции за автоматизация – Totally Integrated Automation (TIA). Демонстрирани
бяха последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS от сериите
SITRANS, SIWAREX, SIREC, анализатори ULTRAMAT /OXYMAT и LDS 6, както
и новите сензори с WirelessHart комуникация. Устройствата са обвързани в
отворена система от типа SIMATIC PCS 7 с обща активна комуникация
помежду си, което значително допринася за оптимизацията на технологичните процеси във всяко едно производство“, коментираха от фирма Сименс.
„Гости на мероприятието в гр. Русе на 18 април бяха специалисти от РУ
Ангел Кънчев, инженерингови партньори и представители на индустриални
предприятия от региона. През следващите два дни демонстрационният
камион посети минни и медодобивни предприятия в Пирдоп, Панагюрище и
Мирково. На презентацията на 21 април в гр. София присъстваха специалисти от УАСГ, ТУ София, индустриални предприятия в района и наши инженерингови партньори“, допълниха организаторите.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ˜ÂÒÚ‚‡ 100-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 13 май т. г. по случай стогодишнината от основаването си ОБО
Беттерманн откри нов Специализиран център за метали в гр. Менден,
Германия. „За един век предприятието се превърна в световен лидер при
електроинсталационните технически решения с 40 дъщерни дружества в
над 60 страни и 2200 служители. Днес асортиментът наброява 30 000
артикула с приложение в електрическата инфраструктура“, заявиха от
компанията.
„С новопостроения Специализиран център ОБО документира, през своята юбилейна година, високите си изисквания за качество при продуктовите електроинсталационни системи. На повече от 30 000 кв. м. бяха създадени производствени мощности за електротехническа инфраструктура с
най-модерната в световен мащаб интегрирана поцинковъчна инсталация,
офисни и сервизни помещения. За една година тук ще бъдат произведени
над 15 милиона метра кабелоносещи системи. С това се доказват още две
важни качества на ОБО Беттерманн - смелост и широк кръгозор. В разгара
на световната финансова и икономическа криза с инвестицията за над 40
млн. евро, предприятието доказа, че и в бурни икономически времена трябва да се мисли за развитие“, допълниха от ОБО Беттерманн.

‡·ÂÎÍÓÏÂÒ - KNX Ô‡ÚÌ¸Ó
Фирма Кабелкомерс, съвместно със Сименс, проведе обучение по европейския стандарт KNX (EN50090) и международните стандарти за сградна
автоматизация (ISO/ IEC 14543). Обучението протече в рамките на една
седмица. „Двама специалисти от Сименс и десет от Кабелкомерс издържаха успешно теоретичния и практически изпит и получиха международен
сертификат за правоспособност за работа с KNX базирани системи. При
обучението бе използвана последната версия на най-новия професионален
софтуер на КNX асоциацията ETS4 и голямо разнообразие от продукти и
методи, позволяващи разгръщането на пълните възможности на KNX“, заявиха от Кабелкомерс.
„Преподавателите от един от най-старите европейски центрове на
Сименс за сертификация по този стандарт в Регенсбург, Германия, бяха с
богат опит и завидна практика. Доволни сме от бързата реакция и оказаната сериозна подкрепа от нашите партньори в лицето на фирма Сименс.
Кабелкомерс ще дистрибутира KNX съвместими продукти, за да отговори
на потребностите на пазара“, коментира управителят на Кабелкомерс.

ÃÂÚÒÓ ÃËÌÂ‡ÎÒ Â‡ÎËÁË‡ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ÔÓÂÍÚ ‚ ◊ÂÎÓÔÂ˜ Ã‡ÈÌËÌ„
През първото тримесечие на 2011 година Метсо Минералс въведе в
експлоатация нова полуавтогенна мелница в Челопеч Майнинг, съобщи за
сп. Инженеринг ревю Калин Григоров, управител на компанията. „Мелницата е с размери 8,53 х 5,26 м и мощност 5,4 MW. С нея ще бъде възможна
преработката на 2 млн. тона руда годишно. Управлението на инсталацията е с висока степен на автоматизация със съвременна компютърна техника. Това е най-голямата мелница за преработка на руда, инсталирана в
България и утвърждава Метсо Минералс като лидер в доставките на минно оборудване“, допълниха от компанията.

‘ËÏ‡ ¿ÚËÍÒ Ó„‡ÌËÁË‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ
На 14 април т. г. фирма Атикс организира презентация на тема „Намаляване на експлоатационните разходи във водния сектор с помощта на
софтуерните решения на ICONICS“. Събитието се състоя в Интер Експо
Център в рамките на конференцията Булаква 2011, организирана от Българската асоциация по водите. Лектор бе г-н Зденек Задак, мениджър на ICONICS
за Европа. Присъстваха мениджъри и специалисти на инженерингови, проектантски компании и експлоатационни дружества от водния сектор.
„По време на презентацията бяха изтъкнати възможностите за намаляване на разходите във водния сектор чрез използване на продуктите на
ICONICS, както и функциите за централизиран мониторинг, контрол и получаване на рапорти в реално време. Специално внимание бе обърнато на
вградените GIS функции, както и на възможностите за получаване на аларми и предупреждения чрез джобни PC-та или мобилен телефон. Бяха представени конкретни приложения и референции на продуктите на ICONICS
във водния сектор“, коментираха организаторите.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ŒÃ»Ã - ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ IDEMAG Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Отскоро фирма Офис за Минна Индустрия и Металургия (ОМИМ) е представител на испанската компания IDEMAG за България, съобщи за списание
Инженеринг ревю Ивайло Вакавлиев, управител на компанията. „IDEMAG е
лидер в производството и разпространението на постоянномагнитни и
електромагнитни сепаратори с изключително широк спектър от приложения, при отделянето на метални частици от други материали“, обясни г-н
Вакавлиев. „Компанията предлага магнитни и електромагнитни ленти и
плочи; барабани, решетки, магнитни тръби, сърцевини и ролки с постоянни
магнити - оборудване с доказано качество и ниски производствени разходи.
Те са приложими в минната, металургичната, химическата и хранителната индустрии, както и при рециклирането на материали, производството
на керамика, огнеупорни материали, цимент, стъкло, хартия, пулп, в дървообработващата промишленост, при сортиране на промишлени отпадъци и
др.“, допълни той.
Фирма ОМИМ е представител на седемнадесет компании – водещи
производители на технологично оборудване за минната, металургичната
и химическата индустрии и добива на инертни материали.

–Âı‡Û Ó„‡ÌËÁË‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó
На 14 април т. г. по време на международното изложение Булконтрола
2011 в Интер Експо Център, София, фирма Рехау организира презентация
на тема „Енергийно ефективно строителство – Бъдещето днес“. На презентацията, в конгресна зала Вихрен, присъстваха десетки партньори на
компанията. Гост-лектор бе инж. Берндхард Хаммер, управител на архитектурно бюро e2group, което е сред лидерите в енергийно ефективното
строителство в Австрия.
Основният акцент в презентацията бе използването на възобновяеми
енергийни източници като слънцето и геотермалната енергия за отопление и климатизация на жилищни и офис сгради, с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност и осигуряването на по-голяма енергийна независимост. В рамките на презентацията Бернхард Хаммер представи реално
изпълнени проекти на пасивни сгради, сред които банков офис (Райфайзенбанк) в австрийския град Стирия, централния офис на фирма Рехау във Виена
и сградата на българския офис на компанията в София. „В тези сгради за
осигуряване на комфортен микроклимат през цялата година се разчита на
слънчеви колектори и геотермални термопомпени инсталации“, сподели инж.
Хаммер.

ŒÚÍËÚ‡ ·Â Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ Á‡ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË
На 21 април т. г. официално бе открита първата национална лаборатория за изпитване на строителни продукти за „реакция на огън“ към Център
за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), гр. Стара Загора. Събитието бе открито от г-жа Динева, управител на Холдинг Загора и собственик на ЦИЕС, и г-жа Шинева, управител на компанията. Сред официалните
гости на мероприятието бяха Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството, който връчи разрешението, издадено
от МРРБ, за нотификация на лабораторията пред Европейската комисия,
директорът на дирекция „Технически правила и норми“ към МРРБ, заместник областният управител на Стара Загора Димитър Драчев, заместниккметът на града проф. Димитър Динев и много други.
„Нотифицирането на национална лаборатория за определяне „реакция на
огън“ е от изключително значение за българските производители на строителни продукти. Те ще могат да определят и декларират характеристиката, която се изисква за постигане на I до IV степен на огнеустойчивост
на сградите. По този начин ще се гарантира правилното използване на
строителните продукти и повишаване безопасността на строежите“,
заяви по повод на откриването г-жа Шинева.
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—Ã

ÓÌÒÛÎÚ‡ Ë Infor ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ERP ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Infor LN
На 15 април т. г. в София компаниите Infor и СМ Консулта, оторизиран
партньор на Infor за България, организираха семинар, посветен на ERP системите. В събитието взеха участие над 65 представители на водещи
български компании от областта на машиностроенето, уредостроенето,
електрониката, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, опаковъчната индустрия и полиграфията. Акцент в семинарната програма бе
представянето на решението Infor ERP LN Feature Pack 7. Моника Витаскова, регионален мениджър на Infor за Централна и Източна Европа, запозна
присъстващите с новата стратегия на компанията за предоставяне на
все по-голяма стойност за бизнеса чрез специфични индустриални решения
и непрекъснати продуктови иновации.
„Infor ERP LN 6.1 FP7 е нова мощна платформа за управление на ресурсите в производствени и проектно ориентирани компании. Infor ERP LN e найпознатото и най-внедрявано в България решение на Infor, фокусирано върху
оптимизацията на бизнес процесите планиране и управление на производството, управление на проекти, снабдяване и управление на складово стопанство, маркетинг и продажби, логистика, сервизна дейност, управление
на качеството, финанси и счетоводство“, заяви г-жа Витаскова. Системата Infor ERP LN е внедрена в множество български предприятия, сред които
Вапцаров Холдинг, Епик Електроник Асембли, Сензор Найт, Русенска корабостроителница, АЕЦ Козлодуй и др.

’‡ÌËÛÂÎ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚Â˜Â ÔÂ‰Î‡„‡ ˆˇÎ‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ ScanSource Europe
Отскоро подразделението Honeywell Scanning and Mobility на Ханиуел е
лицензирано да дистрибутира у нас всички продукти от портфолиото на
фирмите, представени в обединението ScanSource Europe.
„Клиентите ни, които се нуждаят от оборудване на APG Cash Drawer,
DataLogic Mobile, Datamax o’neil, ECD, Elo Touch System, Epson, Firish Enterprise
Co, IBM, Pixisoft, Intermec, Logic Controls, LXE, MCL, Mobilis, Motorola, Numer
Five, Printronix, Zebra Technology и много други, вече могат да се обръщат
директно към представителството на Ханиуел България и да получат
комплексна оферта“, заявиха от компанията. „ScanSource Europe, Honeywell
и всички компании, представени в консорциума, работят в една посока добра комуникация, лесна и бърза доставка, ценово изгодни оферти, навременна и адекватна помощ при възникнали повреди“, допълниха от Ханиуел
България.

—ËÒÚÂÏÂ˙ ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡
По време на изложение Бултерм 2011 Systemair представи 18 нови продукта, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Кристина Машонова, изпълнителен директор на Системеър България.
„Сред новостите са термовентилатори с енергоспестяващи двигатели
и температурен обхват до 120 °С; изключително безшумните покривни
вентилатори DVS sileo; противодимните вентилатори MUB-F; MUB-EC –
оптимизирана система за диференциална вентилация на стълбища и аварийни изходи, с енергоспестяващи и бързодействащи ЕС вентилатори.
Интерес предизвикаха и високоефективните климатични камери за жилища и офиси с площ до 300 кв.м., както и комплексния модул Genius, подсигуряващ охлаждане, отопление, вентилация, рекуперация, топла вода“, заяви
инж. Машонова.
„Акцентирахме на безвъздуховодните решения за вентилация на паркинги. Сред показаните продукти на дъщерната ни фирма FRICO са нови серии
въздушни завеси за вертикален, хоризонтален и вграден монтаж, с висока
енергийна ефективност и оптимален комфорт в помещенията; инфрачервеното отопление; водни топловъздушните апарати. Всички продукти са
произведени в съответствие с високите стандарти на Systemair по отношение на качество, функционалност и енергийна ефективност“, допълниха
от Systemair.

12

май 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2011

13

Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÕÓ‚Ë ËÌÚÂ„‡ÎÌË LED ‰‡È‚ÂË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ZMDI
Наскоро ZMDI, водещ доставчик на аналогови, цифрови и mixed-signal
решения за автомобилостроенето, индустрията и медицината, представи два нови модела интегрални драйвери за мощни светодиоди, съобщиха
за сп. Инженеринг ревю от пресцентъра на компанията. „ZLED7020 и
ZLED7030 осигуряват 98% ефективност, което е предпоставка за постигане на висок светлинен добив на ват. Драйверите предлагат възможност
за димиране на осветлението в съотношение над 1200:1 и могат да управляват светодиоди с консумация до 1,2 ампера от захранване до 40 V. Сред
характеристиките на модела ZLED7030 е вграденият ключ за димиране с
три опции за конфигурация, който премахва необходимостта от външно
управление“, се казва в официалното съобщение.
„Двата нови драйвера са идеално решение за множество ценово чувствителни приложения, сред които светлинна сигнализация, улично осветление
и всички видове жилищно и офис осветление. ZLED7020 и ZLED7030 LED
драйверите имат вграден 40-волтов импулсен транзистор и дават възможност за измерване на тока на товара спрямо захранващия източник (т.нар.
high side current sensing). Изисквайки само токочувствителен резистор, диод,
индуктивност и кондензатор за окомплектоване на драйвера, двете устройства подпомагат намаляването на производствените разходи. Сред
предимствата им е и широкият температурен обхват - от -40°C до 105°C“,
заяви д-р Хендрик Алендорф, продуктов мениджър в ZMDI.

AltiumLive ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ Ï‡„‡ÁËÌ Ì‡ Mouser
Наскоро Mouser Electronics официално оповести сключването на стратегическо партньорство с разработчика на софтуерни решения за проектиране
Altium. В резултат Mouser свързва софтуера за проектиране Altium Designer
към интернет магазина си за електронни компоненти посредством платформата AltiumLive. Новата интерактивна функция оптимизира работата
на електронните инженери чрез рационализиране на процеса на проектиране
във всеки етап от разработката на продукта.
„За Altium е от съществено значение да създаде колкото се може повече
връзки с ключови доставчици на компоненти, обслужващи различни проектантски организации. Амбицията ни е AltiumLive да се превръща в портал за
професионални проектанти“, заяви Алън Смит, асоцииран директор Корпоративни комуникации в Altium. „Mouser е доказан международен дистрибутор,
чиято ежедневно обновявана продуктова гама включва над 7 милиона компонента. Благодарение на новото ни партньорство, всички наши клиенти имат
директна възможност за изтегляне на актуална информация за компоненти
и цени“, допълни Алън Смит.

œ‡‡‰‡ÈÒ ≈ÎÂÍÚËÍ

ÓÌÒÛÎÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
Наскоро Парадайс Електрик Консулт представи на български пазар нов
стабилизатop-редуктор на светлинния поток, съобщи за списанието Ернесто Стефанов, управител на компанията. „Новата технология ILUEST, разработена от испанския ни партньор фирма Salicru, спестява до 40% от
разходите за електроенергия. Стабилизатор-редукторът на светлинни
потоци не само гарантира една значително по-голяма сигурност и надеждност при стабилизирането на напрежението и редукцията на светлинния
поток, но и спомага за удължаване на експлоатационния срок на уличните
осветителни съоръжения. Това позволява интелигентно управление на общественото осветление, удължаване на живота на лампите и облекчаване
на процеса по поддръжката. Продуктът намира приложение в публичното
осветление (булеварди, улици, алеи, мостове и др.), както и в осветлението
на индустриални зони, търговски центрове, паркинги, болници, пристанища, гари и летища“, заяви г-н Стефанов.
„ILUEST понастоящем се използва по магистралите, улиците и шосетата в различни страни, сред които Китай, Франция, Полша, Тунис и Мароко.
През последните 15 години испанската компания Salicru е инсталирала 15
000 уреда стабилизатори-редуктори на светлинни потоци ILUEST на испанска територия с комплексен потенциал за икономия над 558 000 МГвч
годишно, което представлява редуциране на емисиите от СО2 на повече
от 130 000 тона и финансова икономия на над 50 милиона евро“, допълниха
от компанията.
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…ÓÍÓ„‡‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Â¯ÂÌËˇ
Á‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ,
·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ISA100
На 15 април т. г. в рамките на изложението Булконтрола в Интер Експо Център, София, фирма Йокогава
България организира презентация на
тема „Решения на Yokogawa за безжични полеви мрежи“. Инж. Явор Червенков, управител на Йокогава България,
приветства присъстващите, след
което Йозеф Шулц, продуктов мениджър на Yokogawa CEE, който бе
основен лектор на мероприятието,
установи акцента в семинарната
програма - представянето на стандартите за безжична комуникация
ISA100.11а, ISA100.12, ISA100.14,
ISA100.15 и ISA100.21, както и портфолиото от решения за безжични
мрежи на японския производител.
„ISA100.11а е отворен стандарт
за безжична комуникация, създаден от
International Society of Automation (ISA),
специално за нуждите на индустриалната автоматизация, съобразен с
изискванията на потребителите. Той
е многофункционален стандарт за
индустриални измервания, който осигурява надежден и защитен безжичен
пренос за множество приложения - от
обикновено наблюдение на процесни
променливи до управление на големи
контури. Стандартът дефинира безжична преносна среда за едновременно обслужване на различни протоколи, полеви мрежи и приложения към
съществуващи и нови кабелни контролни и управляващи системи.
Yokogawa е производителят на първите в света безжични решения за из-
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мерване на диференциално налягане и
температурни трансмитери, базирани на стандарта ISA100.11а“, заяви
лекторът.
„ISA100 притежава редица функционални предимства в сравнение с
WirelessHART, сред които бихме посочили по-голямата мащабируемост на
стандарта – WirelessHART оперира
само на локално ниво, докато ISA100
има възможност да интегрира всички
полеви мрежи и протоколи (благодарение на технологията Tunneling) в рамките на една универсална безжична
инфраструктура. Не се налага изграждане на отделни мрежи с отделни
изходи и преносна среда в ограничен
честотен ресурс. Също така ISA100
надгражда ограничените мониторингови функции на WirelessHART с
възможност за контрол на приложения в затворен контур“, заявяват специалистите от Yokogawa.
Сред предимствата на стандарта
домакините на семинара посочиха и
възможността една и съща безжична
система за индустриални полеви измервания, базирана на стандарта
ISA100.11a, да бъде изградена от устройства на различни производители. Всяко следващо разширение или
подмяна на дефектирало оборудване
също дава свобода за избор на оптималното пазарно предложение, без
изискване да се използват устройства от определени производители.
Като пример бе посочен химическият
завод Аркема в гр. Кросби, Тексас, в

който от 2009 г. успешно функционира базирана на ISA100.11а система,
изградена от продукти на различни
водещи производители, сред които
Yokogawa, Honeywell, Gastronics, Nivis и
Wilson Mohr.
Присъстващите на семинара се
запознаха и с гамата продукти на
Yokogawa, съвместими със стандарта. Лекторът акцентира върху серията АТЕХ сертифицирани безжични
трасмитери за налягане EJX за директен монтаж или инсталация на колектор, серията безжични температурни трансмитери YTA, безжичните
gateway с вграден рутер и др. Представени бяха и различни безжични
полеви инструменти и софтуерни
продукти – за управление и конфигурация на мрежата, както и решения
за измерване и визуализация.
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—˙ÒÚÓˇ ÒÂ ÙÓÛÏ "“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡
ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Ë Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÓˆÂÒË"
ПроСтрийм Груп проведе традиционния си голям технически форум,
който тази година премина под мотото „Технологично оборудване за
третиране на води и промишлени
процеси“. Събитието се проведе между 17 и 19 март в Сливен. „Темите
на семинара предизвикаха голям интерес сред инженерната общност.
На събитието присъстваха близо
100 експерти от водещи индустриални предприятия“, съобщиха от компанията-организатор.
Лектори от България и чужбина
представиха доклади по редица теми
като:
l Декантерни центрофуги и системи за сепарация на твърди частици
от течности, третиране на производствени утайки и суспензии, отделяне на примеси от течности,
сгъстяване и обезводняване на шлам
и утайки;
l Системи за филтрация и сепарация
на флуиди с различен вискозитет,
химически суспензии, минерални, синтетични и хидравлични масла, горива, отпадни води или процесни води;
l Химически помпи и вакуумни пом-
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пи с воден пръстен;
l Шнекови помпи за транспортиране на отпадни и промишлени суспензии с високо
съдържание на сухо вещество, плодови сокове, плодови каши, пастообразни продукти, течности;
l Дробилки и системи за раздробяване и смилане на едри
отпадъци в процесни и отпадни води;
l Решетки, пясъкозадържатели, пясъчни филтри, микрофлотатори и комбинирани съоръжения за изграждане
на ПСОВ, ПСПВ и промишлени процеси;
l Омекотители, инсталации за обратна осмоза и UV дезинфекция с приложение във всички случаи на водоподготовка и третиране на процесни води;
l Въздуходувки за аериране на биобасейни, миксиране и хомогенизиране на
изравнителни резервоари, инсталации за пневматичен транспорт на
прахообразни и насипни товари, както и за създаване на вакуум в сушилни инсталации, устройства за почи-

стване и системи за манипулиране и
транспорт.
„Вярваме, че форумът бе полезен
за обмяна на информация, мнения и
идеи, както и за поддържане на високо ниво на технически знания и компетенции“, споделиха от ПроСтрийм. „В рамките на презентацията бяха предоставени подробни
данни за предлаганите от нас продукти, техните предимства, както
и възможността да се използват за
повишаване на производствената
ефективност или отстраняване на
евентуални проблеми. Бяха обсъдени
специфични случаи и евентуалните
решения за тях“, допълниха те.
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ÀÓÍ‡ÚÓ- ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ
Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ÔÓÎÂÚ‡
На 28 април т. г. фирма ЛокаторК организира среща между представители на общините, Министерство на здравеопазването, регионални инспекции за опазване на общественото здраве, мобилните оператори и фирми, сертифицирани като
органи за контрол, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от офиса на компанията. Мероприятието се проведе в зала София на столичния хотел
София Плаза.
В първата част на форума бяха
разгледани новостите в законодателството на Република България по
отношение на защитата на човека
от електромагнитни полета в населените места, с лектори от Национален център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ). В рамките на представянето присъстващите имаха възможността да се запознаят с последния вариант на проекта за наредба, част от новото законодателство за защита на населението от електромагнитни полета.

В нея се определят максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в честотния
обхват от 0 Hz до 300 GHz,
излъчвани от стационарни източници, както и изискванията за тяхното прилагане и се
въвеждат минимални мощности на излъчване, при които не
се извършва контрол на стойностите на ЕМП.
Мероприятието продължи с
представянето на възможностите на преносимите и стационарни системи за контрол и мониторинг
на електромагнитни полета, производство на Wavecontol, които бяха
презентирани от мениджърите продажби и маркетинг на Wavecontrol –
Испания, и Локатор-К – България. По
време на дискусиите бяха засегнати
различни теми относно методиките
за измерване, насоките за повишаване компетентността на контролиращите, своевременната информира-

ност на населението за нивото на
електромагнитните лъчения, както и
хармонизирането на Българското законодателство с препоръките на ЕС
и Световната здравна организация.
„Сведения относно представените
решения на фирма Wavecontrol, както
и самите продукти, могат да бъдат
предоставени нагледно от изключителния представител на Wavecotrol
за България – Локатор-К“, увериха от
компанията-организатор.

œÓ‚Â‰Â ÒÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ ÙËÏ‡ Hermle ‚ √ÓÒı‡ÈÏ
От 13 до 16 април т. г. се проведе традиционното изложение на
фирма Hermle в град Госхайм, Германия. Над 800 фирми и повече от 1900
посетители от цял свят посетиха
годишното събитие.
По думи на организаторите, над
30% са посетителите от съседни
държави като Швейцария, Австрия,
Холандия, Чехия, Словакия, Франция,
Италия и Англия, както и от Русия,
Швеция, САЩ и Япония.
По време на изложението бяха
представени над 20 машини в учебно-технологичния център, предназначени за различни браншове, в които
се използва оборудване на Hermle.
Между тях са инструментална екипировка и формообразуване, медицина, автомобилостроене и състезателни спортове, енергетика, самолетостроене, оптична индустрия,
производство на междинни продукти и много други.
„Новостите на тазгодишното
вътрешнофирмено изложение бяха
роботизираната система RS 05 и
автоматизираната система за смя-
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на на палети PW 850“, разказва г-н Георги Цанков, мениджър
продажби в компанията. „Роботизираната система RS 05, която беше адаптирана към C 20
U, е нова стъпка в офанзивата
на Hermle в автоматизацията.
На площ от 2 м2 роботът с
двойното захващащо устройство сменя детайли/заготовки от палетите с матрици директно в работното пространство. До 16 матрични
палети намират място в интегрирания подвижен магазин. Системата
за автоматизирана смяна на палети
PW 850, адаптирана към високопроизводителен 5-осен обработващ
център C 42 U dynamic, може да манипулира транспортно тегло до 850
кг на страна, включително палет.
Системата се състои от подаващ
модул с компютърно управление и
завъртащ модул с двойно захващащо
устройство. Системата за смяна на
палети може да бъде оборудвана с
място за съхранение с две или три
гнезда“, допълва той.

На отделен щанд посетителите
имаха възможност да получат съвети за управление и обслужване на
обработващи центри Hermle. Бяха
презентирани и актуалните тенденции от областта на сервиза, като
например система за превантивна
диагностика и сервиз на шпиндела.
Част от събитието бе и специализираното изложение под мото „Техника на закрепване“ с повече от 50
участници от областите техника за
закрепване, CAD/CAM и технология на
управлението, които се представиха
със собствени изложбени щандове.
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œÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ·ˇı‡ ‰‚Â ÛÌËÍ‡ÎÌË
Ï‡¯ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Baykal Ë Akyapak-Akbend
Двудневното посещение на български компании се състоя в град Бурса
по инициатива на фирма Байeр-БГ

Õ

‡ 24 Ë 25 Ï‡Ú Ú. „. ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â
‰‚Û‰ÌÂ‚ÌÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ Ì‡ ÙËÏËÚÂ
Baykal Ë Akyapak-Akbend ÓÚ „‡‰
¡ÛÒ‡, “ÛˆËˇ. ÃÂÓÔËˇÚËÂÚÓ ·Â
ÔÓÒ‚ÂÚÂÌÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰‚Â ÛÌËÍ‡ÎÌË
Ï‡¯ËÌË Ë ·Â Ó„‡ÌËÁË‡ÌÓ ÓÚ ÙËÏ‡ ¡‡Èe-¡√, Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ ÚÛÒÍËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
"¬ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂÚÓ ‰Ó ÙËÏËÚÂ
Baykal Ë Akyapak-Akbend Û˜‡ÒÚËÂ
‚ÁÂı‡ Ï‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡¯ËÚÂ ÒÚ‡Ë ÍÎËÂÌÚË Ë ÙËÏË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Ú ÓÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ
Ì‡Ò Ï‡¯ËÌË, ‡ ÚÂ Ò‡ ÒÚÓ„Ó ÔÓÙËÎË‡ÌË - Ï‡¯ËÌË Á‡ ˇÁ‡ÌÂ Ë
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Ó„˙‚‡ÌÂ Ì‡ Î‡Ï‡ËÌË, ÔÓÙËÎË
Ë Ú˙·Ë", ‡ÁÍ‡Á‚‡ ËÌÊ. ¡‡ˇ
ƒÂÎËÏÂıÏÂ‰, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡
ÙËÏ‡Ú‡-Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ Ì‡ ÏÂÓÔËˇÚËÂÚÓ.

Уникална абкант
преса
—ÔÓÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡
ÙËÏ‡ Baykal, ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‡·Í‡ÌÚ ÔÂÒ‡, Ò˙Á‰‡‚‡Ì‡ ÌˇÍÓ„‡ ‚ Ò‚ÂÚ‡. Ã‡¯ËÌ‡Ú‡ Ò ÂÍËÔËÓ‚Í‡Ú‡ ÚÂÊË 920
ÚÓÌ‡, ‡ ÛÒËÎËÂÚÓ È Â 6500 ÚÓÌ‡.
¬ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Â 14
ÏÂÚ‡, ‡ ¯ËËÌ‡Ú‡ - 6,8. 5000 ˜‡Ò‡

Ò‡ ·ËÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ì‡ Á‡‚‡˜ËˆËÚÂ ‰‡ ÒÍÂÔˇÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË. Ã‡¯ËÌ‡Ú‡ Á‡ÏËÌ‡‚‡ Á‡ ‘ÎÓË‰‡, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ÔÓ˙˜‡Ì‡.
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ƒÛ„‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚
Ó·ËÍÓÎÍ‡Ú‡ - Akyapak-Akbend, Í˙Ï
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÎËÌËˇ Á‡ ÔÓ·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÙËÎË Á‡ »Ì‰Ëˇ.

Запознаване с
производството
œÓ ‰ÛÏË Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡, ˆÂÎÚ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ Â Í‡ÍÚÓ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌËÚÂ, Ú‡Í‡ Ë ÒÚ‡ËÚÂ
ÍÎËÂÌÚË Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ‰‡ ‚Ë‰ˇÚ
Ì‡ ÊË‚Ó ÔÓ Í‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ Ë ÔË Í‡Í‚Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ï‡¯ËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓÎÁ‚‡Ú ËÎË ˘Â ÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ·˙‰Â˘‡Ú‡ ÒË ‡·ÓÚ‡. "Õ‡
‚ÚÓÓ ÏˇÒÚÓ, ÒÚ‡ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË,
ÍÓËÚÓ ÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡¯ËÚÂ Ï‡¯ËÌË
„Ó‰ËÌË Ì‡Â‰, ËÏ‡ı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ‚Ë‰ˇÚ Ì‡ ÊË‚Ó Ò Í‡Í‚Ë ÚÂÏÔÓ‚Â ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ÏÂ Ë Í‡Í‚Ë ÌÓ‚Ë
ÔÓ‰ÛÍÚË ÒÏÂ ÛÒ‚ÓËÎË, Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡, ÔË ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ò
ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌËÚÂ ÌË ÍÎËÂÌÚË ‰‡
Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ú Á‡˘Ó ËÏÂÌÌÓ Ò‡ ËÁ·‡ÎË ‰‡ ‡·ÓÚËÏ Á‡Â‰ÌÓ. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡
ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ÙËÏËÚÂ Í˙Ï Ì‡Ò. ÕÂ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ, ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ
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Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚË ÔÓ
ÏÂÊ‰Û ÒË, ‚ËÊ‰‡Ú ÔÓ‡ÁÎË˜Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ë
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÚÛ‰, ÍÓËÚÓ
ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ˘Â ·˙‰‡Ú
ÓÚ ÔÓÎÁ‡ Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡Ú‡ ÌË ‡·ÓÚ‡ ‚ ·˙‰Â˘Â.
«‡ Ì‡Ò Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‡
‚Ë‰ˇÚ Ë ‰‡ ‡ÁÍ‡Ê‡Ú
‚Ë‰ˇÌÓÚÓ", ÍÓÏÂÌÚË‡
ËÌÊ. ƒÂÎËÏÂıÏÂ‰ Ë
‰ÓÔ˙Î‚‡: "¬ÒË˜ÍË Ì‡¯Ë
Ï‡¯ËÌË ËÏ‡Ú ‰‚Â „Ó‰ËÌË „‡‡ÌˆËˇ Ë 15 „Ó‰ËÌË
ÒÎÂ‰„‡‡ÌˆËÓÌÌÓ ÔÓ‰Основаната през 1952 г. фирма Baykal към
‰˙Ê‡ÌÂ. ŒÚ ÔÓ‰‡Ê·‡- момента има 4 площадки в индустриалните
Ú‡ ‰Ó ÒÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓ- зони на Бурса с площ от 70 000 кв. м. В нея
‡ÎÌÓ ÓÒÚ‡ˇÎ‡Ú‡ Ï‡- работят 650 души, от които 100 инженери.
¯ËÌ‡ ÒÏÂ ÔÎ˙ÚÌÓ ‰Ó Машините са предназначени за строителствоÌ‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË."
то, корабостроенето, самолетостроенето.
"Õ‡È-ÒËÎÌ‡Ú‡
ÌË
Akyapak-Akbend е създадена през 1972 г. и е
ÒÚ‡Ì‡ Â, ˜Â Â‡„Ë‡ÏÂ износител на продукция за 82 страни по свеÏÓÏÂÌÚ‡ÎÌÓ Ì‡ ÌÛÊ‰Ë- та. Компанията, по думите на нейния собствеÚÂ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË ник Левент Акяпак, е производител на първаË ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÏÂ ‚˙Á- та в Турция четиривалова машина.
ÌËÍÌ‡ÎËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË ‚
‡ÏÍËÚÂ Ì‡ 24 ˜‡Ò‡", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ÛÔ‡- ÚÓ‚‡ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ÏÂ ÓÚ Ì‡¯ËÚÂ
‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ¡‡ÈÂ-¡√. "“Ó‚‡ „Ó ÍÓÌÍÛÂÌÚË. ≈ÚÓ Á‡˘Ó ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡
‰˙ÎÊËÏ Ì‡ ÓÔËÚ‡ Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ- ËÏ‡ÏÂ Ì‡‰ 500 ÍÎËÂÌÚË ‚ ¡˙Î„‡Ú‡ Ì‡ ÒÂ‚ËÁÌËˇ ÌË ÔÂÒÓÌ‡Î, ÔÓ Ëˇ", Ò „Ó‰ÓÒÚ ÒÔÓ‰ÂÎˇ ÚÓÈ.
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√Ó‰Ë¯ÂÌ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ
ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ Honeywell
Õ

а 26 и 27 април т. г. се проведе едно от традиционните събития
в областта на индустриалната автоматизация у нас - годишният
международен семинар на фирма
Honeywell. Гости на мащабното
мероприятие бяха десетки КИП и А
инженери от различни индустриални предприятия, мениджъри, партньори и колеги на специалистите от
българския офис на мултинационалната компания. Лекционната програма бе организирана в хотел Фламинго Гранд, курортен комплекс Албена.
По отношение на неформалната
част от събитието, домакините не
изневериха на традициите и зарадваха гостите си с музикално-развлекателна програма в Казино Албена.
Семинарът бе открит от Владимир Ангелов, управител на Ханиуел
България, които представи накратко част от иновативните продукти на Ханиуел: „SmartCET- on- line/
real time corrosion measurement“;
„ProfitLoop - SISO optimal control“;
„OneWireless - multipurpose wireless
network“; „CPAS - Collaborative Process
Automation System“; „UniSim - the
universal simulator“. В уводното си
слово г-н Ангелов очерта и някои
тенденции в развитието на технологиите в следващите няколко години. „Безжичните технологии са бъдещето в системните комуникации.
До 5 години ще бъдат изградени производства, в които комуникациите
изцяло ще бъдат безжични. До 10
години всички нови производства
ще се проектират с безжична инфраструктура - както се проектира
електрозахранването или системите за въздух. Комплексните системи (CPAS) са бъдещето на системите за управление на непрекъснатите технологични процеси и производства. Според нас, до 5 години на
пазара ще се утвърдят 3 - 4 производители на комплексни системи и
техният пазарен дял до 10 години
ще надмине 80%. Инвестициите в
изследванията и разработване на
софтуер за комплексните системи
и особено за целите на оперативното управление се очаква да достигнат ръст над 10% в следващите
години“, заяви г-н Ангелов.
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Акценти в
семинарната
програма
В първата част на
семинара гост-лекторът Жан-Мари
Ален, Dir. Technology
Consultants, EMEA,
представи някои от
многобройните комплексни решения на Ханиуел и акцентира
върху добавената
стойност, която те носят на клиентите. „Ханиуел се стреми да развива продуктите си в няколко основни
насоки. От първостепенно значение
са безопасността, сигурността и надеждността на продуктите, които
ще осигурят непрекъснатост на процесите, редуциране на авариите и загубите вследствие на престой, увеличаване наличността на активните, необходими при поддръжка на системите и ремонт при аварийни ситуации. Концепцията на Ханиуел
включва още ефективност на предлаганите продукти - намаляване на
енергийните разходи и операции и
същевременно повишаване на производителността им; устойчивост
при изпълнението и експлоатацията
на системите и подобрен пуск на инсталациите - пускане в зададения
срок, минимизиране на риска, по-бързо
възстановяване на капиталовите
инвестиции“, заяви г-н Ален.
Във връзка с обслужването на системите през целия им жизнен цикъл
Ханиуел предлага специална система,
която осигурява денонощна онлайн
помощ на клиентите. Разработката
бе представена от Франс ван дер
Шеер, мениджър Open System Services
HPS, EMEA.
Голямото разнообразие от контролно-измервателни прибори, регулатори, видеорегистратори, сензори
и прекъсвачи, баркод и RFID скенери
на Ханиуел бяха представени от
Ивайло Иванов, акаунт мениджър
HPS Filed Products, Ханиуел, и Орлин
Велчев, мениджър продажби HPS
Scanning and Control.
Интерес сред присъстващите
специалисти предизвика и темата
за безжичните технологии в промишлената автоматизация и стандарта ISA100.11a. Лекторите под-

чертаха, че технологията за безжична комуникация в индустрията се
развива от 7 години и вече навлиза
в практиката, като за момента се
конкурират два основни подхода: еднопрофилни безжични мрежи само за
полево оборудване и многопрофилни
безжични мрежи за полево оборудване, Wi-Fi и Ethernet устройства
(OneWireless). Принципът на работа
и предимствата на многопрофилните безжични мрежи One Wireless на
Ханиуел бяха представени г-н Росен
Кръстев, специалист Wireless
Product&Solutions.

Софтуер за процесна
симулация UniSim
Във втората част на семинара
Иван Иванов, проектен инженер, HPS
Honeywell, представи комплекс от
софтуерни продукти за симулиране
на непрекъснати производствени
процеси през целия жизнен цикъл на
производството- от концептуалното проектиране до оптималното
управление. „UniSim подпомага концептуалното и работно проектиране на непрекъснатия процес и оборудването. Продуктът е интегриран с
библиотека за физико-химическите
свойства и характеристики на материалите.
Пакетът се базира на известните HYSYS, ComThermo, Hx- Net, Distil
and HTFS на Aspen и интегрира в
себе си комплекс от симулатори на
различни процеси и стратегии на управление, системни интерфейси и
т.н. Очаква се UniSim, който вече се
използва за повече от 900 инсталации в над 375 промишлени предприятия, да се приеме като стандарт
в симулирането на процесите, както е SAP за ERP“, коментира инж.
Иванов.
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Ò˙·ËÚËˇ

≈ÎÂÍÚ‡ œÓÏÔ ÓÚÍË ÌÓ‚ Ï‡„‡ÁËÌ
‚˙‚ ¬‡Ì‡
На 21 февруари т. г. фирма Електра Помп откри официално новия, поголям магазин на компанията в град
Варна, на ул. Бяла мура 2.
„Преместването ни бе част от
дългосрочната ни инвестиционна
програма и бе продиктувано както
от желанието да бъдем по-близо до
клиентите ни, така и от осигуряване възможност да разполагаме с поголяма складова и изложбена площ и
с лесен транспортен достъп. Убедени сме, че ще успеем да гарантираме това, тъй като новият обект е с
площ от 115 кв. м, от които 40 кв.
м складово помещение“, заявява Димитър Киров, мениджър продажби на
фирмата. „Освен това, мястото е с
отлична локация, в централната
част на града и в непосредствена
близост до сградата на ВиК – Варна“, допълва г-н Киров.
Магазинът е зареден с цялата
гама помпи с мощности от 0,37 кВт
до 15 кВт, подходящи за битово и
индустриално приложение, а в скла-
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довата база в Западна промишлена база фирмата поддържа
налични помпени агрегати с
мощност до 190 кВт, уверяват от Електра Помп.
В новия си обект фирмата,
специализирана в търговията
с помпи и помпено оборудване,
предлага продукти на SAER
Elettropompe, Faggiolati pumps,
SEF, MATIC и планира да разнообрази и увеличи номенклатурата си,
като добави към предлаганите досега изделия и пълната гама ВиК тръби
и фитинги, маркучи, кабели, както и
омекотителни инсталации, филтри,
манометри, разширителни съдове,
ел. двигатели и други. В новия си
обект фирма Електра Помп приема
за ремонт на помпи и ел. двигатели
от всички марки. „Сред основните ни
приоритети е предлагането на качествени продукти и цялостни технически решения на разумни цени, доставени бързо до клиента, с компетентна техническа помощ при избо-

ра, монтажа и поддръжката им“, коментира г-н Киров.
От компанията допълват също, че
в инвестиционната програма за годината е включено и допълване на складовите наличности с най-новите продукти на производителите, с които
Електра Помп си партнира, а именно
– нови серии помпи SAER с честотен
регулатор, нова серия потопяеми помпи Faggiolati, специално разработена
за зоотехнически приложения и др.
Фирмата планира и участие в Международен технически панаир в Пловдив през септември.
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ËÌÚÂ‚˛

—Ú‡‡ÂÏ ÒÂ ‰‡ ‡Á·Ë‡ÏÂ
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚËÚÂ Ë ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡
Юрген Шефер, прокурист, и Кристиан
Иршик, мениджър на WAGO Kontakttechnik
за България, Румъния и Сърбия,
пред сп. Инженеринг ревю
От колко време WAGO
Kontakttechnik оперира на местния пазар и как е организиран
бизнесът на компанията тук?

Юрген Шефер: През 2006 година
открихме собствен офис в България.
Работата ни тук е организирана
чрез съдействието на Кристиян Иршик, който отговаря за дейността
на местния пазар, но също така и за
целия регион, в това число Сърбия и
Румъния. Към момента мога да кажа,
че разполагаме с широка мрежа и
имаме надеждни партньори в повечето страни от Югоизточна Европа.
Кристиан Иршик: Бих искал да
добавя, че от 2006 година, когато за
първи път стъпихме на местния пазар, успяхме да създадем добри партньорства и това е сериозно основание да мислим, че бизнес климатът
тук е много позитивен и отворен.
Доколко важен е българският
пазар за управляваната от вас
компания?

Ю. Ш.: WAGO разполага с доста
внушителен пазарен дял в Западна
Европа, но сме убедени, че бизнесът
ни в Югоизточна Европа все още
има потенциал за развитие. Това е,
защото, както всички виждаме, тук
се влагат свежи средства, хората
повишават стандарта си и следователно очакванията им по отношение на сградите, в които работят, живеят или се забавляват, нарастват. Освен това, налице са
множество инвестиции поради факта, че България е част от ЕС. Наскоро бяха анонсирани проекти в областта на пречистването на отпадни води, което е част от настоящите ни планове – да инвестираме в този сектор, както и като
цяло в проекти в областта на повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ. Очакванията ни са, че
възможностите на този пазар ще
продължат да се увеличават и това
е за нас причината да инвестираме тук.
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Кои са основните
специфики на българския пазар, сравнен с останалите в
региона или пазарите в Западна Европа?

Ю. Ш: Мисля, че
обемът на бизнеса в Западна Европа е по-голям, Кристиян Иршик, управляващ директор за България,
което е и основното раз- Румъния и Сърбия и Юрген Шефер, прокурист, WAGO
личие с местните паза- Kontakttechnik.
ри. Това, което виждаме тук, е голям ята ни, достигайки 500 млн. евро
брой крайни потребители, които са оборот. Именно в този период досважни за нас. Най-важното за бизне- та компании успяха да излязат от
са ни е наличието на потенциални кризата. Забелязва се, обаче, че за
партньори – в минната промишле- компаниите в Югоизточна Европа е
ност, например, хранително-вкусова- необходимо по-дълго време. Въпреки
та промишленост - области, които това, благодарение на високите ни
също се нуждаят от нашите продук- резултати от предходната година,
ти. Други важни сектори за дейнос- ние очакваме още по-добри постижетта ни са в областта на инфра- ния през 2011 г. Може би е важно да
структурата.
спомена, че дори през най-трудната
Кои са последните новости в
година за бизнеса 2009 г. компанияпортфолиото ви?
та ни отбеляза ръст в региона.
Ю. Ш.: Една от най-новите ни проВ кои бизнес сектори виждате
дуктови линии за България е
потенциал за развитие в БългаJUMPFLEX, която включва както унирия?
версални честотни преобразуватели,
Ю. Ш.: Това е сложен въпрос, тъй
така и преобразуватели на ток. Чес- като WAGO разполага с твърде шитотният преобразувател 857-500 рока гама продукти, което освен
конвертира сигнали от сензори, на- предимство, се явява и предизвикапример, NAMUR, NPN или PNP, в стан- телство за нас. Затова се стараем
дартни аналогови сигнали. Преобразу- да разбираме потребностите и спевателят на ток 857-550 измерва цификите на местния пазар и да конправ и променлив ток в диапазона от центрираме усилията си в правилна0 до 1 A и от 0 до 5 A. Държа да отбе- та посока. Строителният сектор,
лежа, че непрекъснато разработваме например, се нуждае от повишаване
нови продукти, затова и портфолио- на енергийната ефективност, порато ни постоянно се разраства. Спо- ди което инсталаторите трябва да
ред мен е важно да навлизаме в нови познават нашите продукти. Сградобласти с нови продукти. През есен- ната автоматизация и системните
та на т. г. планираме представяне- интеграции са посоки, които също са
то на нов продукт, който бих опре- акцент в дейността ни, както и
делил като революционен за специа- индустрията като цяло - нашите палистите, работещи в областта на нели са приложими навсякъде - траелектротехниката.
фик контрол, машини. Друга сфера на
Каква година очаквате да бъде
приложение са инфраструктурните
2011-та за бизнеса ви в светопроекти - тази област е важна за
вен мащаб и в частност за
нас, както и областта на транспорЮгоизточна Европа?
та. Общо взето, това са сегментиЮ. Ш.: 2010-та беше най-успешнате, които се опитваме да разберем
та година в историята на компани- и развиваме.
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ÕË‚ÓÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
‚ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
‡ÒÚÂ Ò ‚ÒÂÍË ËÁÏËÌ‡Î ‰ÂÌ
Любен Паскалев, инженер продажби в
ифм електроник, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Паскалев, отскоро ифм електроник
предлага на нашия пазар нова система за диагностика на машини. Бихте ли представили спецификите на технологията?

Повечето сериозни производители в България и по света имат закупени мобилни тестери, които мерят състоянието на лагерите в моторите, редукторите и др. За
съжаление, тези измервания се правят през определен
период и не се знае какво се случва във времето от едното до следващото измерване. Случва се доста често моторът да е в машина, покрит с капаци, и достъпът до
него да е много труден. Всички знаем какво се случва,
когато блокира лагер, или просто не сме подготвени за
неговата своевременна смяна. Всичко това коства големи загуби. По тази причина ифм създаде система за постоянен мониторинг на състоянието на лагерите по машините, както и едновременно следене на вибрации и дис-

баланс. Това позволява своевременно
планиране на ремонти и свеждане
на авариите до минимум.
В какви производства е подходяща за приложение новата система?

На практика, системата е приложима във всяко едно
производство, но се предполага, че би трябвало да следи
предимно възлови и отговорни места, като помпи, вентилатори, компресори и други.
Какви други новости в областта на автоматизацията ще предложите на клиентите си през
тази година?

ифм е изключително иновативна фирма, съобразяваща се с нуждите на нашите клиенти и партньори. Постоянно се разработват нови продукти, които водят
сами по себе си до конкретни решения на проблеми. Тази
година фирмата залага на нови модели фотодатчици,
системи за сканиране на баркодове, системи за откриване на дефекти в краен продукт, както и най-различни
позициониращи и флуидни сензори.
Кои характеристики на вашите продукти се ценят най-високо от клиентите ви в индустриалния бранш?

В днешно време най-ценното са постоянните контакти с нашите клиенти, както и решаването на техните
индивидуални проблеми. За ифм на първо място е надеждността на нашите продукти. Нашите клиенти са доволни от бързината, с която успяваме да предложим
решение, както и че във всеки момент могат да разчитат на нашия огромен склад, бързи доставки и компетентно мнение.
Какво според вас е технологичното ниво на производствената автоматизация в българските
предприятия, в сравнение с останалите страни?

В България нивото на автоматизация расте с всеки
изминал ден. Това налага да поддържаме постоянни контакти с нашите настоящи клиенти, както и непрекъснато да търсим нови. Днес една фирма разполага, например, с един малък цех, с една поточна линия. Утре същата фирма се разраства и прави цял завод. България страда в момента от липсата на квалифицирани специалисти и инженери. За съжаление, това ни бави в бързото
развитие на индустрията, както са например нашите
колеги в Румъния, Полша, Чехия и др. Аз съм оптимист и
мисля, че един човек може да постигне дори и най-смелите си мечти, стига да е постоянен и мотивиран.
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¡˙Î„‡ÒÍËˇÚ ·ËÁÌÂÒ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÓÚ‰ÂÎˇ
ÔÓ‚Â˜Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌËÚÂ
Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÚÛ‰
Елизабет Лазова, управител на фирма Елфида, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Лазова, бихте ли представили дейността на фирма Елфида пред читателите на
сп. Инженеринг ревю?
Фирма Елфида е изключителен представител на немската фирма NiKa-Umwelttechnik за България, чиято дейност е
производство и търговия с екологична техника и уреди за
околната среда. Асортиментът обхваща както измервателни панели за мониторинг и контрол на параметрите на
околната среда, така и газсигнализатори, играещи ролята
на лични предпазни средства.
Фирмата развива паралелно и друга дейност - официален
представител сме на немските фирми INDIGO и BOGNER за
България, специализирани в производството на ски и сноуборд оборудване от най-висок клас.
Кои други чуждестранни компании представлявате на българския пазар и как се приемат продуктите им у нас?
Сред останалите ни партньори са Schmidt Technology –
Германия; Crowcon – Великобритания; GT Analytic – Австрия
и KANOMAX – САЩ. Тези фирми са добре познати у нас и
интересът към продукцията им нараства непрекъснато.
Причината е, че хората в България започват да отдават
все по-голямо значение на условията, при които живеят и
работят. Като пример ще посоча неотдавнашната ни среща с ръководството на една от многобройните винарски
изби в страната, в която работниците се оплакваха от
главоболие, липса на концентрация и отпадналост. Причината се оказа високата концентрация на СО2, която на
подобни места може да достигне до 20 000 ppm или повече
и, за съжаление, това може да доведе до фатален изход.
За какви приложения са предназначени предлаганите продукти и кои са основните ви клиентски
групи?
Приложенията на предлаганите продукти са различни, но
могат да се обособят в няколко основни направления: монитори за качеството на въздуха в затворени помещения (IAQ
Monitor), които се използват от фирми при проектиране и
монтаж на вентилационни или климатични инсталации; СО2
контролери – контролни уреди за управление на вентилационни, климатични, горивни и други инсталации в зависимост
от концентрацията на въглероден диоксид, влага и температура на въздуха. Тук основните ни клиенти са хотели,
оранжерии, складове, производители на замразени храни,
безалкохолни напитки, пивоварни, винарни и др. Също така
предлагаме измервателни панели за мониторинг на параметрите на околната среда на открито или в затворени
помещения. Те намират приложение в банки, голф игрища,
хотели, класни стаи, фитнес центрове, бизнес сгради и др.
Портфолиото ни включва още газ детектори/сигнализатори, датчици за поток на газове и уреди за измерване на
по-нестандартни величини като ултравиолетовия индекс
на слънцето, киселинност и електропроводимост на водата, радонова радиоактивност в жилищни сгради, фина прах
и „чисти помещения“.
От няколко месеца предлагаме и т. нар. SICADE станции
– швейцарски патент за премахване на свободните органични компоненти (VOC) и неприятни миризми при производството на бои и лакове в химическата промишленост,
при пречистването на отпадни води и третирането на
техните утайки, в животновъдството и птицевъдство-
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то, в козметичната и фармацевтична промишленост и др.
Трудно ли се продава техника за околната среда у
нас и кои фактори, според
вас, ще повлияят на пазара в близко бъдеще?
За съжаление, техниката за
околната среда все още не е
толкова популярна в България,
така, както е например в страните от Западна Европа и Америка. По-скоро тя бива налагана
чрез предписанията на Европейската комисия в Брюксел. Няма да забравим първия ни реализиран проект, за който родителите на шестокласниците
от известно столично училище събираха пари в продължение на седмици, но само след броени дни се убедиха в предимствата, които донесе на децата им. Очевидно е, че с навлизането на новите технологии, и особено на онези, занимаващи се с т. нар. възобновяеми енергийни източници, интересът ще се засилва. Ето защо смятаме, че природосъобразният начин на живот трябва да се превърне във философия
на всеки един от нас и се надяваме бъдещето да го докаже.
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Инженеринг ревю представя:

‘‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
—ÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ - »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛, ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÂÍÚÓË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. Õ‡ÒÚÓˇ˘ËˇÚ ÔÂ„ÎÂ‰ ‚ Û·ËÍ‡ "¬˙‚ ÙÓÍÛÒ" Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò
ËÌÚÂ‚˛ Ì‡ ‰- ÛÌ˜Ó “ËÙÓÌÓ‚, ÏÂÌË‰Ê˙ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ IMS Health,
ÍÓÈÚÓ ‰‡‚‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ˆËÙË Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÌËˇ ·ËÁÌÂÒ Û Ì‡Ò. »ÌÚÂ‚˛ÚÓ Â ÔÓÒÎÂ‰‚‡ÌÓ ÓÚ
ÔÓ‰Â‰ÂÌË ÔÓ ‡Á·Û˜ÂÌ Â‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌËˇ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-ÁÌ‡˜ËÏËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. ¬ ÔÓÙËÎËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ - ‚Ó‰Â˘Ë ËÏÂÌ‡ ‚ ÚÓÁË ÁÌ‡˜ËÏ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡ ÒÂÍÚÓ, Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡, ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÒÔÓÂ‰ GMP (ƒÓ·‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡) Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌËÚÂ ÌÓ‚ÓÒÚË Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.

¡˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Â Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ÌË‚Ó
Д-р Кунчо Трифонов, мениджър за България, IMS Health
Д-р Трифонов, представете
дейността на IMS Health в световен мащаб и в частност
тази в България на читателите на сп. Инженеринг ревю.

IMS Health е доставчик на проучвания на фармацевтичния пазар, бизнес анализи, прогнозиране и услуги по
управление на продажбите в световната фармацевтична промишленост. С информационни служби в над
100 страни, компанията има широк
поглед върху лекарствооборота навсякъде по света. Като неутрален и
независим наблюдател, IMS Health
предоставя данни и решения на бизнес задачи на организации, работещи
в сферата на здравеопазването. В
световен мащаб IMS HEALTH се занимава с одит на фармацевтичния
аптечен и болничен пазар от 1953
г., а в България - от началото на 90те години. Компанията тук следи
динамиката и представянето на компаниите на аптечния и на болничния
пазар и одитира тяхната промоционална дейност сред прескрайберите,
т. е. лекарите. Голяма част от дейността ни е консултантска – в области като ефективност на пред-
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ставителите, управление
на продуктовото портфолио, различни типове сегментация и таргетиране и
пр.
Какво е състоянието
на българския фармацевтичен пазар към момента?

Българският фармацевтичен пазар се развива добре през последните 5 години. Зад стабилния двуцифрен ръст в проценти обаче стоят
малки числа в сравнение със средните стойности в ЕС поради недостатъчното финансиране. Различни
проучвания установяват, че само
40% от общите нужди от здравеопазване са удовлетворени, което е
най-слабият показател за ЕС.
Как се вписва българското фармацевтично производство в
световния пазар и как потребителите приемат българските лекарствени продукти?

Лекарствените продукти са силно
регулирани, стандартизирани и контролирани стоки от агенциите по
лекарствата, които използват общи
качествени стандарти, т. нар. GMP
стандарти (Добра производствена

практика). За един лекарствен продукт, произведен в условията на GMP,
на практика няма значение дали е
произведен в Германия или в България.
Всички български фармацевтични производства са GMP сертифицирани и
като илюстрация на това фармацевтичните заводи в България произвеждат определени серии медикаменти
за реномирани международни фармацевтични компании. Така че, от гледна точка на качеството, българската фармация е на европейско ниво.
Кои са основните компании-лидери, опериращи на местния
пазар?

Основните български фармацевтични компании на родния пазар (с
общ обем от 1 876 547 389 лв.) за
2010 година са: Актавис 145 523 928
лева (7.8%), Софарма - 109 353 876
лв. (5.8%), Чайкафарма - 38 790 843
(2.1%) и Медика Сандански с дял от 4
233 515 лв. (0.2%).

май 2011
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С какво се характеризира фармацевтичното производство в
България? Какви са неговите
основни специфики – плюсове и
минуси?

Фармацевтичното производство в България разчита на опитни кадри, съвременни технологии и
ниски производствени разходи –
три елемента, които са ключови за
неговото бъдеще. А то е силно зависимо от експортните му възможности. Защо – местният пазар в
България е един от най-малките в
ЕС и ограниченият му капацитет
лимитира по естествен начин размера на бизнеса. А малкият, ограничен бизнес не може да работи
ефективно, не реализира икономии
от мащаба и в крайна сметка отмира поради неконкурентоспособност. Така че, малкият пазар е ми-

нус за местния бизнес и предизвикателство, изискващо развитие
извън границите на България.

751; VITAMIN C (Софарма) - 2 403 907
опаковки и ENALAPRIL (Чайкафарма) 2 178 880 броя.

Кои са най-успешните продукти на местния и на чуждите
пазари? На кои компании принадлежат те?

Каква година е 2011-та за
българските фармацевтични
производители?

Най-успешните 5 български фармацевтични продукти на местния пазар за 2010 година в стойност са:
ANALGIN (Софарма) - 15 345 942 лева,
ENALAPRIL (Чайкафарма) - 7 323 780
лева; VICETIN (Софарма) - 6 436
189лева; RENAPRIL (Актавис) - 5 708
144 лева и RANITIDIN (Софарма) 5 571
279 лева.
Най-успешните 5 български фармацевтични продукти на местния пазар за 2010 година в опаковки са:
ANALGIN (Софарма) с 8 845 898 броя;
ACETYSAL (Актавис) - 3 878 763;
NATRIUM CHLORID (Актавис) - 3 327

Очаквам 2011 да е предизвикателна за българските фармацевтични
производители – не по технологични, а по пазарни причини. Предстоят
много промени в начина на работа
на НЗОК при реимбурсирането на медикаментите, улеснен и бърз е
входът в системата на реумбурсиране и оттук е засилена конкурентната активност, повишават се разходите за реализация на единица продукция на вътрешния пазар, а това
налага особено внимание към промоционалните планове. Като цяло, няма
да има драми, но ще има усложнени
правила на играта.

¿ÍÚ‡‚ËÒ ¡˙Î„‡Ëˇ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
ÒË ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË
Актавис е водеща международна компания за разработване, производство и продажба на генерични фармацевтични продукти. Компанията има дейности в над 40
страни по света и 14 производствени мощности в САЩ,
Европа и Азия. В България Актавис осъществява дейността си чрез две самостоятелни структури – търговска
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компания (Актавис) и производствена компания (Актавис Оперейшънс). Актавис
Оперейшънс управлява двата завода на Актавис в
България, които са в Дупница и Троян. Заводите са
утвърдени български фармацевтични производители,
създадени още в началото
на 50-те години на миналия
век. Приватизирани са през
1999 г. и са собственост на
Урумов, управляващ диАктавис от 2000 г. В мо- Иван
ректор на Актавис Опемента заводите произвеж- рейшънс и изпълнителен дидат около 160 продукта в ректор на завода на Актавис
1200 различни презентаци- в Дупница
онни форми. Около 35% от
продукцията им се реализира на българския пазар, а останалата част е предназначена за външни пазари.
Заводът в Дупница е специализиран в производството на твърди лекарствени форми: таблетки (обвити и
необвити) и капсули. 70% от продукцията на Балканфарма Дупница се изнася за страни от Европейския съюз,
Русия, Украйна, ОНД.
„През периода 2003-2009 г. в завода в Дупница бе
реализирана мащабна инвестиционна програма за реконструиране и изграждане на нови мощности на площадката“, коментира г-н Иван Урумов, управляващ директор
на Актавис Оперейшънс и изпълнителен директор на
завода на Актавис в Дупница. „Заводът е изцяло обновен
и модернизиран в съответствие с изискванията на международните стандарти за производство на лекарствени продукти. Успоредно с обновяването и модернизирането на производствените мощности, заводът в Дупница въведе и изгради изключителни стриктни системи
по контрол и осигуряване на качеството, в пълно съответствие с европейските и национални изисквания за
Добра производствена практика. Тези системи гарантират високо качество, безопасност и ефикасност на продуктите, произвеждани в завода“, допълва той.

май 2011
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„Днес Актавис Дупница е най-големият и модерен завод в Югоизточна
Европа за твърди лекарствени форми и е основна производствена мощност на Актавис Груп в Европа. Плановете за по-нататъшното му развитие включват: въвеждане на нови
технологии; разработване на нови
продукти; инсталиране на автоматизирани системи за управление на производството и качеството; изпреварващо въвеждане на най-добри практики от сферата на фармацевтичното производство, с оглед на очакваното завишаване на регулаторните
изисквания в бъдеще; увеличаване на
производствения капацитет.
Планираме производството да се
увеличи почти двойно в рамките на
следващите 2 до 3 години чрез
въвеждане на нови за завода продук-
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ти, продукти с наскоро изтекъл патент и трансфер на такива, които
в момента се произвеждат от други заводи в Групата. Това говори ясно
за отговорността, която поема заводът в рамките на Актавис Груп и
мястото му в развитието на българската фармацевтична индустрия.“
„Производственият процес се осъществява в Интегрирана производствена мощност (ИПМ), представляваща свързани помежду си два производствени цеха, производствен
участък за централно размерване на
суровини и материали и високостелажен, напълно автоматизиран склад
за суровини, материали и готова продукция“, разказва г-жа Антоанета
Грънчарска, директор Техника, Актавис Дупница и допълва: „В завода е
изградена

автоматизирана система за
контрол на технологичния
процес
Тя обхваща управлението на производствените машини и гарантира повторяемост на процесите,
съгласно запаметени рецепти за всеки отделен продукт. Тя дава възможност за бъдещо въвеждане на елект-
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ронна производствена партидна документация. В процес сме на въвеждане и на автоматизирана система за
производство в участъка за централно размерване на
суровини и материали. Тази система осигурява пълен
контрол върху процеса на претегляне, предотвратява
риска от човешка грешка, придава гъвкавост на производството.
Работим и по въвеждането на система за автоматизиране на процеса на обработване и съхранение на данни
от аналитични изпитвания и складови наличности в лабораториите за контрол на качеството. С нея ще оптимизираме срока за проверка и обработване на данни от
аналитични изпитвания и ще редуцираме до максимум
работата с хартиени документи в лабораториите.“
По думи на г-жа Грънчарска, в цеховете се поддържат
постоянни следните параметри: температура, влага,
разлика в наляганията на помещенията. Климатизацията в тях отговаря на изискванията на европейски стандарт Cleanroom Standard EN ISO 14644-1, Class ISO 8. В
производствените помещения въздухът (както подаваният, така и рециркулационният) се филтрира през

филтри с ефективност HEPA 13
(съгласно EN 1822-1). Също така се осигурява диференциална разлика в налягането между помещенията с цел
предотвратяване на кръстосано замърсяване на производствените помещения.
В 35% от производствените зони има инсталирано
жълто осветление, необходимо за производството на
светлочувствителни продукти. Обособени са три зони с
различни параметри на работната среда, които се следят постоянно от система за сградна автоматизация:
l класифицирана зона, съгласно европейски стандарт
Cleanroom Standard EN ISO 14644-1, Class ISO 8;
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l некласифицирана зона, но с контрол на температура и

влажност;
l некласифицирана зона – технически помещения и офиси.

„Заводът в Дупница е в процес на въвеждане на някои
изключително съвременни технологии, които основно се
използват при оригиналните фармацевтични компании
и чрез които са разработени последни поколения оригинални лекарствени продукти. Първата е производство
на пелети, които се използват за производство на капсули и таблетки, а втората - въвеждане на продукти,
разработени чрез технологии на сухо гранулиране, при
които не се използват разтворители в процеса на производство“, споделя Антоанета Грънчарска.
В завода е въведена

система за енергиен мониторинг (СЕМ)
Тя е измервателна система, която обхваща всички
използвани енергии: ел.енергия, природен газ, вода, производство и разход на сгъстен въздух. СЕМ е диференцирана система, измерването се осъществява в реално време на основните производствени участъци/единици и в
цялост за фирмата. СЕМ също извършва архивиране на
данни, оценка на параметрите на енергийните ресурси,
енергийни баланси и т. н.
„Едно от основните изисквания за фармацевтично
производство е поддържането на средата в строго
фиксирани параметри – температура и относителна
влажност и огромна част (около 85%) от енергията се
потребява за удовлетворяване на това изискване“, припомня директор Техника на завода. „С други думи, дори и
когато не се извършва производствен процес, мощностите консумират значителни количества енергия за
поддържане на работната среда. С чисто организационни мерки, без инвестиции в оборудване или технически
средства, за една година от стартирането на този енергоефективен проект направихме значителни спестявания на електрическа енергия и природен газ.“
„Цеховете са от затворен тип, без естествена светлина в производствените помещения и изкуственото
осветление е определящо за тяхната осветеност. В един
от работните центрове, който е с приблизително 13
000 кв. м. РЗП, осветлението е изпълнено изцяло с енергоспестяващи осветителни тела с луминесцентни
тръби от модела Т5 (по-ниска мощност, при еквивалентен светлинен поток с Т8). Периодично подменяме и в
други производствени помещения по-стари типове осветителни тела с нови енергоспестяващи модели.
Заводът изпълнява задълженията си по Закона за енергийна ефективност. През 2009 г. внесохме доклад от енергийно обследване на сградния фонд и промишлено оборудване в Агенцията по енергийна ефективност. В бюджета
за 2012 г. са предвидени средства за нов одит и оценка
на енергоефективността“, заяви г-жа Грънчарска.
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¡ËÓ‚ÂÚ ÓÔÚËÏËÁË‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË
‡ÁıÓ‰Ë ˜ÂÁ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Биовет е фармацевтична компания, която произвежда продукти предимно за ветеринарната медицина
като антибиотици, растежни фактори, примеси, ензими, биологично
активни вещества, както и чисти
продукти за готови лекарствени и
инжекционни форми. Продукцията се
изнася в целия свят, но част от нея
се предлага и на вътрешния пазар.
„Благодарение на програмата за
автоматизация ние успяхме да постигнем едно цялостно, завършено управление на технологичния процес от
самото начало до края, което включва от зареждането на суровините
във ферментатора, през контрола на
нормалния процес, автоматичен посев, включително, и в крайна сметка
слив на ферментатора с последваща
обработка на културалната течност. Мисля, че това е един голям
успех в сферата на автоматизацията“, коментира инж. Иван Мичев, директор Техническа дейност в Биовет.
„Целта на

въвеждането на системата
DeltaV
беше да се подобри ефикасността на
фирмата, защото в условията на
нарастваща конкуренция в световен
мащаб е необходимо фирмата да произвежда продукция с много добро
качество и с добра себестойност. За
тази цел ние предприехме мерки да
въведем системи за автоматично
управление на производствените
процеси, по-специално на фермента-

Инж. Иван Мичев, директор
Техническа дейност, Биовет

ционните“, разказва той.
„Сега, след като тази система
работи повече от 10 години, мога да
кажа, че действително ние постигнахме това, което целяхме. Ние успяхме значително да подобрим производствените си разходи както в областта на човешките ресурси, така и в
постигането на по-добри производствени резултати. Защото ако се
приема, че целта е единствено да намалим разходите като работна сила,
действително по-големите ползи от
тази система се получават в управлението на процеса, в едно много
стриктно негово водене в точни параметри и граници, възможността да
имаме непрекъснат контрол, непрекъснат запис и на база на тази информация, която получаваме от системата, да вземем най-точните технологични решения, така че да получим повисок добив от една операция“, споделя преките ползи от въвеждането на

ПОЛИМАТ ООД

системата инж. Мичев и продължава:
„Да, ние действително изчисляваме
ползите, които получаваме от въвеждането на системите за автоматизация и аз мога да кажа, че ползата
като намаляване на разходите, първо
като човешки ресурси, е повече от
10%. Това се отнася и за всички производствени цехове, където се въведоха тези системи. Но имаме още поголеми ползи в повишаването на добивите от операции, които са значителни и са повече от 20% в този
процес. Това значително съкращава
себестойността и ние получаваме
предимство в продажбите на нашите продукти на международните пазари, тъй като Биовет произвежда и
продава продукция в световен мащаб
– в размер на повече от 94% от произвежданата продукция“.

Ефективност на системата
„Оборудването, което се въведе,

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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намалява нашите проблеми, както
и аварийните спирания. Тъй като
процесът на ферментация изисква
много голяма сигурност, осигуряването на неговата стерилност, тъй
като най-малък пропуск, най-малка
ненадеждност на оборудването предизвиква големи загуби във фирмата, аз мога да кажа, че след въвеждането на тази система се намалиха изключително много нашите непредвидени спирания и загуби от
тези престои“, разказва инж. Мичев.
Директор Техническа дейност е
категоричен, че изчисленията, които
се правят, и решенията, които се
взимат, се базират на прогнозите,
които се получават от въвеждането на системите за автоматизация.
„За разлика от старите системи за
управление, които бяха едноконтурни регулатори, новата система с
нейните възможности за диагностика в реално време на периферните инструменти и изпълнителните механизми позволи на едно по-високо ниво,
само с един инженер в цеха, да бъдат
изпълнявани всичките функции и
задължения по калибрирането и проверка на настройките на периферните прибори. Бих определил това
като голямо предимство, но и също
така огромно предизвикателство за
инженерно-техническите специалисти във фирма Биовет, тъй като изисква познания на едно по-високо ниво.
Същевременно обаче дава възможност за една много по-добра поддръжка, за едни много по-добри и поточни калибриране и настройка на
приборите, а оттам и много по-точното водене на процесите в техните граници.
Плановете ни за автоматизация
са свързани с

цялостно обхващане на
процесите
във фирмата, не само в директното
производство и технологии, но и в
съпътстващите производства, които са много в нашата фирма - производство на пара, производство на
електроенергия, когенерация. Във
всички тези проекти ние виждаме
приложението на DeltaV като система за управление“, уверен е Иван
Мичев.
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—ÓÙ‡Ï‡ ÔÎ‡ÌË‡ 12%
˙ÒÚ Ì‡ ÔËıÓ‰ËÚÂ ÒË
Софарма е един от водещите производители на генерични фармацевтични
продукти в България. Правоприемник на фабрика Галенус, по-късно преименувана
в Химико-фармацевтичен
завод, от 2000 година Софарма е частна компания. Към момента

компанията разполага с 15 завода
за производство на медикаменти в страната и чужбина, сертифицирани според изискванията на GMP. Компанията предлага широка продуктова гама с традиционни
и нови продукти и е единствен производител на ампули
и супозитории в България.
По думи на изпълнителния директор на Софарма Огнян Донев, в рамките на бизнес форум, посветен на добрите практики от българския бизнес в областта на
фармацията, компанията се стреми непрекъснато да
обновява производствените си мощности. През 2008
година Софарма увеличава капацитета на ампулния си
цех. Въведената нова линия за дозиране и запойка е с

капацитет 24 хиляди ампули на час
Оборудването е снабдено с RABS (Restricted Access
Barrier System), даваща възможност да бъде осигурено повисоко ниво на стерилност на продукта. През 2010 г.
стартира изграждането на завод за производство на
твърди лекарствени форми в България и Сърбия.
„Целта на Софарма е да реализира ръст на приходите
от около 12% през 2011 година - толкова, колкото и през
последните две години“, заяви главният изпълнителен директор и основен собственик на компанията Огнян Донев
при представяне на годишните резултати на дружеството на третата годишна среща с инвеститорите.
Стана ясно още, че компанията е приключила предходната 2010 година с 209 млн. лв. приходи. Софарма отчита около 12-13% ръст на приходите от продажби в резултат на по-силния износ. От компанията посочват
като основни чужди пазари Русия, Украйна и Казахстан,
а все по-голяма тежест имат балтийските страни и
Полша, като Софарма продължава модернизацията на
дъщерната си компания в Украйна, както и увеличаването на пазарното присъствие в Беларус.

◊‡ÈÍ‡Ù‡Ï‡ ÔÎ‡ÌË‡
ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Ú‡·ÎÂÚÂÌ
ˆÂı ‰Ó Í‡ˇ Ì‡ 2011 „.
Чайкафарма е български производител на лекарствени
продукти. Компанията е част от групата на Търговска
лига и съществува от 2000 година. На пазара е от 2001
г., като към момента разполага с около 80 продукта, които са регистрирани и пуснати на българския пазар. Чайкафарма е нова компания, с нова структура и не разполага
с традицията и връзката на фармацевтичните заводи
отпреди 1989 година. Компанията е с годишен оборот
от 31 – 32 млн. лева, което я нарежда на трето място
сред фармацевтичните производители на българския пазар. Към момента компанията разполага със 100 души персонал, от които около 30 са заети в производството.
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Красимир Виделов, изпълнителен директор на Чайкафарма

„Важна особеност на фармацевтичното производство е, че то е
изключително регулирано, както и
целия фармацевтичен пазар“, коментира г-н Красимир Виделов, изпълнителен директор на Чайкафарма. „Освен това, то е партидно, т. е. това
не е непрекъснат технологичен процес. Партидността се изисква от
гледна точка на възможността за
проследяване на лекарствения продукт на пазара и евентуално изтегляне на конкретната партида при
възникнал проблем. Обект на анализ
във фармацевтичното производство е всяка една партида. За сравнение, в козметичната промишленост, в производството на хранителни добавки няма такова изискване. Изискванията за оборудването и
по-скоро за валидирането му, т. е.
поддържането му във вид, при който можем да докажем, че винаги
прави едно и също, са много високи,
така че малко компании си позволяват да работят със старо оборудване. При нас, например, най-старото оборудване е от 2000 година, а
по-новите – от 2006 година, като
средно приемливата възраст на оборудването във фармацевтичното
производство е около 20 години.
Поради големите първоначални инвестиции за фармацевтичното производство, както и спецификата на
фармацевтичната регулация и особеностите на българския фармацевтичен пазар, ние започнахме поетапнo
изграждането на производствените
мощности, стартирайки с опаковъчния процес. Имаме 6 опаковъчни линии. За десетина години регистрирахме 80 продукта и инвестирахме
в маркетинг за заемане на достатъчен дял от фармацевтичния пазар.
Следващата стъпка е

изграждането на нов
таблетен цех в Пловдив
с който ще добавим още един
етап от производството – от субстанции и помощни вещества ще
произвеждаме таблети – това, кое-
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то е основният бизнес на генеричните производители“, разказва изпълнителният директор на Чайкафарма.
По думи на г-н Виделов, изграждането на фармацевтично производствено помещение е обект на високи
изисквания и ако цената на квадрат
при стандартното промишлено
строителство е около 500 евро на
квадрат, то тук става дума за 1000
- 1500 евро. Освен това, и оборудването е изключително скъпо – една
опаковъчна линия е над 1 млн. евро.
Лабораториите за контрол също са
много скъпи, например течният хроматограф е от порядъка на 40 хил.
евро.
„Основният проблем във фармацевтичната промишленост е едромащабността му, т. е. от една
партида се правят 2 или 3 млн. единици и няма начин как всяка таблета
да бъде проследена, тъй като анализите са деструктивни“, коментира
Красимир Виделов и допълва: „Затова, за да гарантираш качеството на
всички таблети от една партида и
всички партиди от един и същ продукт, се използват стандартни условия на производство, които са
дефинирани в т. нар. Добра производствена практика (GМP). Изпълнението на изискванията се следи чрез
проверки от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата или от
субконтрактори. За първичната опаковка, т. е. там, където таблетата
е в контакт с околната среда, ние
използваме т. нар. D зона, където се
контролира броят на частиците - 3,
5 млн. на куб. м за частици до 0.5
микрона, контролира се температурата и влагата, и самата зона е
направена от подове, стени и тавани, които нямат ъгли, от материали, които не отделят частици и са
лесни за почистване - стените са
праховобоядисани, метални или други, от определени полимери, които
са твърди и гладки. Таваните са
твърди и гладки, с вградени в тях
лампи, а от тавана е въздуховодът,
който осигурява 20-кратен обмен на

въздуха на час. В ампулното производство изискванията са още построги – те се помещават в т. нар.
C, B и А зони, където се поддържа
стерилност с цел да се намали контаминацията на продукта от микроорганизми.“
Г-н Виделов припомня, че по изискванията на GМP има зониране на
различните производствени помещения, а в международния стандарт за
чисти стаи са дефинирани кратностите на обмен на въздуха. След като
стаята е готова, се прави замерване на частици със специален уред,
който трябва да покаже наличие на
частици до 0.5 микрона. След получаване на разрешение за производство,
на определен период от време се
правят вътрешни замервания за
микробиологична чистота, които се
съхраняват в архив и при следваща
инспекция на агенцията се изискват,
както и ако се случи някакъв проблем
с продукта, се прави вътрешно разследване. Персоналът е внимателно
подбран, изисква се поддържането на
определен вид хигиена, наблюдава се
непрекъснато здравословното
състояние.
По отношение на контрола на
качеството и условията на производството, изпълнителният директор на компанията е категоричен:
„Регулярно се правят валидационни
протоколи на стаята и Изпълнителната агенция по лекарствата, когато идва на инспекция, ги изисква,
всички тези контроли са документирани с фишове, които се издават от
самия уред.“
„За таблетния цех, който изграждаме в момента, закупуваме машини, които са произведени тази година, т. е. са последно достижение на
производството на оборудване. Планираме, след пускането му в експлоатация към края на годината, да изградим и развойна лаборатория, която да подготвя технологиите и да
ги внедрява в производството. С
отварянето на новия цех

ще разкрием 15 нови
работни места
категоричен е той.
„В областта на вентилацията използваме т. нар. термопомпи, чрез
които се използват подземни води за
загряване и охлаждане, което намалява разходите за електричество. В
организационен аспект се стремим да
групираме производството така, че
да го оптимизираме, и въпреки това,
обаче, за гарантиране на условията в
чистите зони вентилацията работи
постоянно, макар и при различен режим“, разкрива успешните опити за
постигане на енергийноефективно
производство г-н Виделов.
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Стефан Куцаров

два ли има област от съвременната техника, в която да не се използват сензори, като получените
от тях сигнали задължително се обработват по подходящ начин за подаване на измервателни и управляващи устройства, записване или предаване на разстояние. Това изисква
наличието на съответните електронни блокове за обработка на сигнали от сензори (Sensor Signal Conditioner) SSC, чието разнообразие непрекъснато нараства. Те трябва да
имат голяма надеждност, ниска постояннотокова консумация и малки
размери, което налага реализацията
им като интегрални схеми (ИС), на
които е посветена статията. В огромната си част това са специализирани ИС, предназначени за определен тип или няколко типа сензори,
като класификацията им в материала е направена в зависимост от вида
на изходния сигнал, който може да е
аналогов или цифров. Освен за обработка на сигнали, SSC често имат
допълнителни функции, например за
осигуряване на работния режим на
сензорите и частично компенсиране
на някои техни недостатъци.

SSC с напрежителен
изход
Това е най-голямата група SSC с
аналогов изход, която включва няколко разновидности в зависимост от
вида на сензорите. Първата са предназначените за свързване на Уитстонов мост, съдържащ от 1 до 4 сензора със съпротивление, зависещо от
измерваната величина и захранван с
неизменно напрежение UB или неизменен ток IB. Възможните свързвания
са показани на фиг. 1, като сензорът
е означен с R+∆R. Схемата на фиг. 1а
се използва най-често за измерване
на температура с линеаризирани
термистори или съпротивителни
температурни прибори (Resistance
Temperature Devices) RTD и на меха-
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a

б

нични деформации с тензорезистори (Strain Gage), като между точка А
и маса се свързва захранващият източник. Напрежението UB в измервателния диагонал не е линейна функция на ∆R/R, което се оценява чрез
грешката в линейността (Linearity
Error) LE на моста с относителна
стойност приблизително равна на
0,5∆R/R при захранване с напрежение
и два пъти по-малка при захранване с
ток. Схемата на фиг. 1б използва два
еднакви сензора, монтирани така, че
съпротивлението им да се променя
от физичната величина в една и съща
посока. Изходното напрежение е 2
пъти по-голямо в сравнение с предната (мостът има 2 пъти по-голяма
чувствителност, Sensitivity, SB),
стойността на LE при захранване с
напрежение е същата, а при захранване с ток е 0. В моста на фиг. 1в
съпротивлението на сензорите
трябва да се изменя в противоположни посоки, а LE е 0 независимо от
вида на захранването. В моста на
фиг. 1г съпротивленията на сензорите горе вдясно и долу вляво трябва
да се изменят в една посока, а другите два – в обратна посока, чувствителността е 4 пъти по-голяма от
схемата на фиг. 1а и LE = 0. Мостовете могат да работят и с магниторезистори, пиезорезистивни сензори и сензори за влажност. Чувствителността представлява отношение на максималното UB в mV и напрежението между точка А и маса
във V, което определя мерната единица mV/V.

в

г

За увеличаване на чувствителността напрежението UB се подава на
измервателен усилвател, почти винаги с програмируем коефициент на
усилване (Programmable Gain Amplifier)
PGA и несиметричен (както е показано на фиг. 2) или диференциален
изход. Често последният е снабден с
линейни драйвери за връзка на ИС с
двупроводна линия, обикновено имаща характеристично съпротивление
100-120 Ω. При коефициент на усилване G на PGA, чувствителността
на комбинацията мост-SSC е S=GxSB.
При класическото свързване на изхода на ИС, известно като нерадиометричен изход (Nonradiometric Output), изходното напрежение зависи не
само от UB , но и от захранващото
напрежение UCC на ИС. За избягване
на последната зависимост, която
води до грешка, то трябва да е добре стабилизирано. В батерийни, автомобилни и някои индустриални системи се предпочита радиометричен изход (Radiometric Output), при
който изходното напрежение на PGA
се подава на радиометричен аналоговоцифров преобразувател, чието
изходно число не зависи от UCC. То
чрез цифровоаналогов преобразувател се преобразува обратно в напрежение.
Зависимостта на изходното напрежение на PGA от температурата му (offset) въвежда грешка при измерването. Пример за компенсирането й е даден на фиг. 2, където с
прекъсната линия са оградени блоковете на ИС. Чрез сензор за темпера-
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Таблица 1. SSC с вход за Уитстонов мост и напрежителен изход.

UCC, V G; [fH, kHz] АЦП Обем Цифрови
(ICC, mA) (Ri, M ) (ЦАП) памет входове
3-5,5
0,7 - 708
I2C;
1
iC-TW3
iC-Haus
3 диф.
(25max) [1200]; (2,5)
оптичен
2 MAX1455EAE MAXIM 1 диф. (5-40) 4,5-5,5 (3) 3[39,2-];2(414) (41xx186bb) 768 B
1
3 MAX1464AAI MAXIM н2есдиимф.(1и-л10и040) 4,5-5,5 (4) (00,,90936- -24247) (12xx1166bb) 412k8B B+ 2xSGPPI;IO
1x14b
4 ZSC31015
ZMDI
1 диф. (1-80) (20,,72-55-,15)
6 - 48
(1x12b) 20 B ZACWire
SB-граници на чувствителността на моста; fH и Ri - горна гранична честота и входно
съпротивление на PGA; GPIO- изводи с общо предназначение, ползвани като вход и изход
№

Модел

Производител

Канали
(SB, mV/V)

тура TS, вграден в ИС, се формира пропорционално на
температурата напрежение, то се преобразува от аналоговоцифровия преобразувател ADC в число, като някои
производители наричат комбинацията TS+ADC преобразувател температура - напрежение (Temperature-to-Digital
Converter). Числото се сравнява в паметта МЕМ (EEPROM
или Flash) с данни от таблица и се формира друго число,
което чрез цифровоаналоговия преобразувател IRQDAC
създава компенсиращо напрежение, сумирано в Σ с UB.
Температурата влияе и върху G на PGA грешката,
поради което може да се компенсира като захранващото напрежение или ток на моста се направят зависими
от температурата. Това се постига чрез генериране
от паметта на друго число, което чрез BDAC се преобразува в постоянно напрежение и то чрез блока BS осигурява захранването на моста. Чрез управляващия блок
CPU и интерфейса I (обикновено някой от стандартните) се осигурява връзката на ИС с други блокове и устройства при скорост на обмен на данните от няколко
kbps до няколко десетки kbps. В каталозите на ИС се
дават подробно описание на структурата на МЕМ и
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управляващия блок и командите за работата им. Осцилаторът OSC осигурява работата на МЕМ, другите цифрови блокове и обменът по интерфейса I, като честотата му е няколко MHz.
Схемата на фиг. 2 дава идея за структурата на едноканален SSC, като в някои от реалните ИС тя може да
е различна, включително да съдържа допълнителни блокове. Например за разширяване на приложенията в немалко ИС се вграждат един или два операционни усилвателя със самостоятелни входове и изходи. За едновременното обработване на сигнали от няколко моста се
използват SSC с повече канали, чиито брой достига до
8. В табл. 1 са дадени основни параметри на няколко
характерни ИС, като тази в ред 1 е предвидена за работа с външна EEPROM.
Втора разновидност са SSC за измерване на температура, част от които са мостовите, използващи като
сензор термистори или RTD. Освен това се използват
ИС, включващи SSC и сензор на основата на температурната зависимост на напрежението база-емитер на
биполярни транзистори. Те осигуряват постоянно напрежение с линейна зависимост от температурата и имат
като основен параметър температурния коефициент
(Scale Factor, Temperature Sesitivity) SF, представляващ
промяната на изходното напрежение при изменение на
температурата с 1 °С. Патентованата структура на
МСР9700 на Microchip е 3- или 5-изводна ИС позволяваща
измерване на температура между -40 и +150 °С с SF=10
mV/°С и грешка ±2 °С. Захранването е 2,3-5,5 V при консумация 6 µA, а малкият изходен импеданс позволява
работа с товари с голям капацитет. Други примери са
ТМР36 на Analog Devices с SF=10 mV/°С в температурен
обхват от -40 до +125 °С, типична грешка ±2 °С и
UCC=2,7-5,5 V, от което се консумират 50 µA, и ТМР20
на Texas Instruments с SF=11,8 mV/°С в температурен
обхват от -55 до +130 °С, типична грешка ±2,5 °С и
същото UCC, но с консумация 2,6 µA. Към тях се прибавя
DS600 на MAXIM с SF=6,45 mV/°С в обхват от -40 до
+125°С, типична грешка ±0,75°С и UCC=2,7-5,5 V при
максимална консумация 0,14 mA.
Температури в границите от -270 до +1700 °С могат да се измерват с термодвойки от различен тип,
всеки от които е за част от този обхват и ползва
определен вид ИС на SSC. Тяхното напрежение е твърде
малко (стойността на SF е около 10 µV/°C) и зависи
нелинейно от температурата, а самото измерване реално представлява сравняване на напрежението на измерващата термодвойка и на такава, поставена при 0
°С (задължително условие, следващо от ефекта на Зеебек). Последното е очевидно неудобство и избягването се постига чрез специфична структура на SSC, идея
за която е дадена на фиг. 3а. Измерващата термодвойка се свързва на входа IN, напрежението й се усилва от
G1 и се подава на суматора Σ. Блокът СТ създава постоянно напрежение, което "имитира" това от термодвойката при 0 °С, усилва се от G2 и също се подава на
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суматора. Разликата на двете напрежения допълнително се усилва
от G3 за осигуряване на достатъчен SF на комбинацията термодвойка-SSC, а поради споменатата нелинейна зависимост в каталозите на
SSC се дава таблица с типичните
стойности на изходното им напрежение при различни температури.
Пример за ИС на SSC е AD597, предназначена за термодвойки тип К (обхват –200 ÷ +1250 °С), с типичен
SF=10 mV/°C и грешка на измерването ±4 °С. Захранва се с напрежение +5 ÷ +30 V, от което консумира
0,16 mA. Специфична е LT1025 на
Linear Technology, чието изходно напрежение замества термодвойката
при 0 °С. Тя има изходи за свързване
на термодвойки тип E, J, K, R, S и Т
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в съответствие със схемата на
фиг. 3б, където TD е измерващата
термодвойка, а А е усилвател за осигуряване на желания SF, например 10
mV/°С.
Трета разновидност са SSC за
работа с променливи диференциални
трансформатори за измерване на линейни премествания (Linear Variable
Differential Transformer) LVDT и на ъгъл
на завъртане (Rotary Variable Differential Transformer) RVDT. Тъй като те
могат да са с 4 или 5 извода, съществуват съответните видове SSC.
Заградената с прекъсната линия
част на фиг. 4 представлява структурата на SSC за 5-изводни трансформатори. Генераторът OSC (напрежение между няколко V и няколко
десетки V и честота от няколко
десетки Hz до няколко десетки kHz)
и усилвателят А1 осигуряват между
изводи 1 и 2 необходимото напрежение за първичната намотка на
трансформатора. Променливите напрежения в неговите две вторични
намотки (U3 между изводи 3 и 4 и U5
между 5 и 4) са пропорционални на
механичното преместване d на
сърцевината и чрез преобразувателя CONV се получава постоянно напрежение, пропорционално на (U3-U5)/
(U3+U5) със стойност до няколко десетки V, което се филтрира от F и

усилва от А2. Изходното напрежение
Uo зависи линейно от d, като в каталога на SSC се дава съответният
израз. Той има вида Uo=IRSd, където
I е задаваният от SSC ток през резистора R и S е чувствителността на
трансформатора. Пример за SSC е
AD598 с максимално Uo, равно на ±11
V, което се използва за изчисляване
на R така, че с даден трансформатор да се осигури желано dmax. Има
двойно захранване между ±6,5 V и ±13
V при консумация 12 mA.
За трансформатори с 4 извода
(без извод 4 от фиг. 4) се използват
SSC с подобна структура, но CONV
осигурява Uo, пропорционално на U3/
U5. Пример е AD698 със захранване и
консумация както на AD598.
За измерване на магнитна индукция В, най-често създавана от преместването на постоянен магнит,
се използват ИС с SSC и вграден
сензор на Хол. Тяхното постоянно
изходно напрежение зависи линейно
от В, а основният им параметър е
чувствителността S, представляваща неговата промяна при изменение
на В с 1G или 1mТ. Примери са
AD22151 с S=0,4 mV/G и TLE490 на
Infineon, чиято S може да се програмира на 8 стойности между 14 mV/
mT и 140 mV/mT.
Друг тип са SSC за електрохимич-

май 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡

Фиг. 4.

ни сензори, най-вече такива за измерване на съдържанието на определен газ в дадена смес. За работата на
сензорите е необходимо постоянно напрежение, осигурявано от блок на SSC, а техният ток IS (пропорционален на съдържанието на газа) се преобразува от усилвател на импеданс в постоянно изходно напрежение
Uo=Rt IS , където Rt е предавателното съпротивление на
усилвателя. Пример е LMP91000 на National
Semiconductor за работа с 2- и 3-полюсни сензори, на
които се осигурява IS до 10mA, а усилвателят е със 7
програмируеми стойности на Rt между 2,75kΩ и 350kΩ.
Работата на SSC се управлява чрез интерфейса I2C, а
захранването и с UCC между 2,7 и 5,25 V при консумация
между 6,2 mA и 14,9 mA в зависимост от използвания
сензор.
Типичен пример за ИС на акселерометър е ММА2260
на Freescale, която включва сензор и SSC и може да измерва ускорение в обхват ±1,5 g при линейна зависимост
на изходното напрежение от него и чувствителност 1,2
V/g. При липса на ускорение изходното напрежение е 2,5
V, захранването е с 4,75-5,25 V при консумация 2,2 mA.
Съществуват и ИС за измерване на налягане, пример
за каквато е MPX4250D - също на Freescale, съдържаща
патентован пиезорезистивен сензор и SSC. Изходното
й напрежение зависи линейно от налягането и достига
максималната си стойност от 4,9 V при 250 kPa. Захранващото напрежение е 4,85 - 5,35 V при консумация
7 mA.

SSC с токов изход
Този тип SSC се използват сравнително рядко, защото изходният им ток Io трябва да се преобразува в
напрежение, с което схемата на SSC се усложнява. Изходното им съпротивление е голямо, те имат поведение на източник на ток и най-често между изхода им и
маса се свързва резистор R за получаване на напрежение Uo = RIo. Пример за измерване на температура е
ТМР17 с вграден сензор и SSC, измервателен обхват
от -40 до +125 °С и максимална грешка ±2,5 °С. Изходният ток нараства линейно с температурата, а чувствителността е 1 µA/°C. За измерване на интензитета Е на светлината в границите от 3 до 70 000 lx
може да се използва APDS-9007 на Avago Technologies,
съдържаща SSC и фотодиод със спектрална характеристика, практически съвпадаща с тази на човешкото око.
Изходният ток е логаритмична функция на Е, като се
променя между 5 и 45 µA, захранващото напрежение е
2-3,6 V при консумация 0,23 mA. С линейна зависимост
Io(E) е APDS-9800 на същия производител, като Е може
да е между 10 и 1100 lx при захранване 2,4-3,6 V и консумация 0,5 mA. Освен блока за осигуряване на I o, в ИС
са вградени PIN фотодиод като сензор за приближение
и SSC с примерно приложение за автоматично изключване на дисплея на мобилен телефон при приближаването му към ухото.
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Таблица 2. Цифрови термометри с вграден сензор.
№

Модел

Производител

1

ADT7320

Analog Devices

2

DS18B20

MAXIM

3

DS7505

MAXIM

4

TC72

Microchip

5

MCP98243

6

CAT6095

7

STTS751

Microchip
ON
Semiconductor
ST
Microelectronics

Темп.обхват, Разредност, b
Време на
UCC, V
Интерфейс
(грешка,oС) (разр.способн.,oC) преобр., ms (ICC, A)
(fmax, kHz)
13 или 16
-40 +150
6
2,7-5,5 (230)
SPI
(0,0625 или 0,00781)
(+0,2/-1)

oС

-55

+125 (±0,5)
-55 +125
(±0,5max)
-55 +125
(±3max)
-40 +125 (±1)

9-12

750

9-12 (0,5 - 0,0625)

25-200

10 (0,25)

150

12

65

-40

+125 (±3)

12

100 max

-40

+125 (±2)

9-12 (0,5-0,0625)

21

Фиг. 5.

Фиг. 6.

SSC с цифров изход
Изходът е последователен и почти винаги е един или два от стандартните интерфейси, а в зависимост от вида на сензорите и измерваните величини има 3 основни разновидности. Първата са SSC за
свързване на външен Уитстонов
мост с основна структура на фиг. 5.
Чрез мултиплексора MUX един от
входовете се свързва към PGA. В SSC
с един вход също може да има MUX
за периодично включване на PGA към
калибриращо напрежение. Преобразуваното от ADC напрежение се подава на управляващия блок СВ, който
често съдържа и EEPROM. Чрез него
се програмира усилването на PGA,
осигурява се захранващото напрежение на мостовете и се осъществява
непрекъсната калибровка за повишаване на точността на измерване. Буферът IB формира изходния сигнал за
съответния интерфейс.
Първият пример е ZSC31014 на
ZMDI с един вход за мостове със
съпротивление между 200 Ω и 100
kΩ, PGA с 8 стойности на коефициента на усилване и 14-разреден ADC.
Осигурено е измерването на температурата на самата ИС с вграден в
нея мостов сензор и температурата на външния мост. Интерфейсът
е I2C, а захранващото напрежение е
2,7-5,5 V при максимална консумация

50

3-5,5 (1500)
1,7-3,7
(750 max)
2,65-5,5
(250)
2,7-5,5 (200)
3,3±10%
(200 max)
2,25-3,6
(50 max)

1-проводен
2-проводен
(400)
SPI
I2C (400)
I2C/SMBus
(10-400)
SMBus (400)

2 mA. На същия производител е интегралната схема
ZSCI21013 за едновременно
измерване с 3 моста, 16-разреден аналоговоцифров преобразувател, интерфейс SPI
и захранване 2,2 - 5,5 V.
Втората разновидност
са SSC за измерване на температура, като в зависимост от мястото на използвания сензор има 2 основни
типа. Първият и вероятно
най-масово разпространен е
цифровият термометър
(Digital Temperature Sensor,
Temperature-to-Digital Converter), представляващ ИС с
диоден сензор (използва се
температурната зависимост на напрежението върху отпушен PN-преход) и SSC и имащ типичната структура на фиг. 6. Напрежението на сензора DTS се преобразува от ADC, за
работата на който е необходимо постоянно опорно напрежение от REF.
Полученото число се запомня в регистъра TREG, след което блокът IB
формира сигнала на интерфейса. Изходът Alert е в значителна част от
ИС и на него се получава определено
логическо ниво, когато измерваната
температура надхвърли или намалее
под дадена стойност, обикновено
програмируема. Прието е 0 в старшия разред на изходното число на
ADC да означава положителна температура, а 1 - отрицателна температура.
В табл. 2 са дадени основните
параметри на цифрови термометри,
като разрешаващата способност
означава на колко °С съответства
младшият разред на числото на ADC.
При използването на цифровите
термометри разредността може да
се намалява чрез пренебрегване на
част от младшите разреди на числото, при което разрешаващата
способност намалява. Като грешка
е дадена стойността в целия температурен обхват, докато в определени по-тесни граници тя може да е
значително по-малка. Термометърът

в ред 5 съответства на нормите
JC2.4-TSE2002B3 и JC2.4-TSE3003B3
за контрол на температурата на
платки с памети. С изход Alert са ИС
от редове 1, 3 и 5 - 7.
Вторият тип са термометрите
с външен сензор, който най-често
представлява маломощен NPN или
PNP със свързани накъсо база и колектор. Те отново са реализирани по
схемата на фиг. 6, като в ИС на SSC
липсва блокът DTS. Самите сензори
могат да са самостоятелни транзистори или вградени в микропроцесори, програмируеми логически матрици (FPGA), специфични интегрални
схеми (ASIC), такива за обработка на
графика (GPU) и други. В табл. 3 са
дадени основните параметри на няколко SSC, като се има предвид, че
по принцип температурният обхват
на измерване (колона 4) и работният температурен обхват на самата
ИС (последната колона) могат да са
различни. Тези с повече от един
външни сензори могат да измерват
температурата на различни места
и именно грешката от това измерване е посочената в табл. 3. Дадените SSC в редове 1, 3 и 4 измерват и
собствената си температура, три
от каналите на тази в ред 3 са за
диодни сензори, а другите три – за
термистори тип NTC. Особеност на
SSC от ред 5 е собственият адрес
от 3-разредно число, който позволява към шината на интерфейса да се
свързват до 8 SSC. Пример за
свързването на този тип термометри е даден на фиг. 7, като трите резистори R са поставени заради трите изхода с отворен дрейн,
захранването се филтрира с RF-CF и
CD не позволява проникването на
шумове във входа Temp.
Към този тип спада и МАХ6682
на МAXIM, предназначена за измерване на температури 0 – 50 °С с
един външен термистор NTC. Грешката е ±0,125 °С, правят се две измервания в секунда, интерфейсът е
SPI, а консумацията е 21 µA при захранващо напрежение 3 - 5,5 V. Със
същия интерфейс, но с вход за термодвойка тип К и с вграден блок за
симулиране на термодвойката с 0 °С
е МАХ6675. Разрешаващата способност е 0,25 °С, измерването в обхвата 0-700 °С е с грешка до ±2,25
°С, а при 700-1000 °С тя е до ±4,75
°С. Температурата се преобразува в
12-разредно число, интерфейсът е
SPI, а захранването е с 3-5,5 V при
консумация 0,7 mA.
Третата разновидност условно
може да бъде наречена "други SSC",
тъй като не включва вече разгледаните, а разделянето на типове се
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Таблица 3. SSC за цифрови термометри с външен диоден сензор.

1

MAX6642

Производител
MAXIM

2

MAX6602

MAXIM

0-125 (±3)

8-11

4 (250)

3-5,5 (500)

SMBus (400)

3

MAX6698

0-125 (±3)

8-11

6 (250)

3-5,5 (500)

SMBus (400)

4

ADM1023

0-120 (±3)

8-11 (0,125)

1 (115)

3-5,5 (225)

SMBus (400)

5

TMP103

MAXIM
ON
Semiconductor
Texas
Instruments

-40 +125 (±1)

8 (1)

1 (26)

1,4-3,6 (3)

I2C/SMBus

№

Модел

Темп.обхв. на
Разредност, b Време на
UCC, V
изм.,oС (грешка,oС) (разр.спос.,oC) преобр., ms (ICC, A)
0-150 (±3,5)
10 (0,25)
1 (125)
3-5,5 (260)

Интерфейс
(fmax, kHz)
SMBus (100)

Фиг. 8.

Фиг. 7.

прави според вида на измерваната
величина. Първият тип са ИС с вградени фотодиоди и SSC за измерване
на интензитета Е на светлината
(Light-to-Digital Ambient Light Photo
Sensor) и са предназначени основно
за автоматично регулиране на подсветката на дисплеи в зависимост
от околната светлина, на осветителни тела (за подържане на определена осветеност в помещения) и
индикаторни табла. Основната
структура на фиг. 8 съдържа обикновен фотодиод VIRD и такъв за инфрачервени лъчи IRD. Поради своята
характеристика първият реагира и
на част от невидимия за човешкото око инфрачервен спектър, който
е особено силно застъпен в слънчевата светлина и тази от лампите
с нажежаема нишка. Поради това
токът на VIRD не е пропорционален
само на видимата светлина и за
получаване на електрически сигнал,
зависещ само от нея е прибавен IRD.
След преобразуването от ADC1 и
ADC2 на токовете на двата фотодиода в числа те се изваждат в IB в

съответствие със специални изрази (обикновено давани в каталозите)
и резултатът съответства само
на Е на видимата светлина.
Друга функция на IB е да формира
изходните числа в съответствие с
някой или някои от последователните интерфейси. Пример е APDS9301 на Avago Technologies с 16-разредни ADC1 и ADC2, интерфейс I2C
и захранване с 2,7-3,6 при консумация 0,24 A. Аналогична е APDS-9303,
но тя е с интерфейса SMBus. Последният пример е МАХ9635 на MAXIM
също с 16-разредни ADC1 и ADC2,
като измерва Е между 45 mlux и 188
000 lux. Интерфейсът е I2C, а захранването 1,7-3,6 V при консумация
0,65 µA.
Втори тип са ИС за измерване на
налягане, които съдържат сензор
(Уитстонов мост с пиезорезистори
или MEMS) и SSC. Последният е с
класическа структура – PGA, аналоговоцифров преобразувател (АЦП),
блок за захранване на моста и блок
IB за формиране на изходните числа
в съответствие с желания интер-

фейс. За компенсация на влиянието
на температурата е вграден и сензор за температура, а в IB има памет с корекционни коефициенти.
Основните приложения са за преносими барометри и висотомери и за
вграждане в GPS устройства и
спортни часовници. Пример е
MPL015A2 на Freescale с обхват 50115 kPa, грешка ±1 kPa и разделителна способност 0,15 kPa. Тя има 16разреден АЦП, интерфейс I2C и захранване 2,375-5,5 V при консумация
5 µA. Друга ИС е LPS001WP на ST
Microelectronics с обхват 30-110 kPa,
грешка ±2,5 kPa и разделителна способност 0,0625 kPa. Използва АЦП
със същата разредност, но интерфейсите са SPI и I2C, а захранването е 2,2-3,6 V при консумация 190
µA.
Трети тип са капацитивните SSC
(Capacitive SSC), на чийто вход се
свързват сензори за измерване на
механични премествания, налягане,
ускорение, ниво на течности и други, преобразуващи съответната величина в капацитет. Пример за
такъв SSC е ZSC31210 на ZMDI, предназначен за капацитети С0 между 2
и 260 pF. Входният му блок е преобразувател капацитет-число (Capacitance-to-Didital Converter) с изходно
двоично число M=2n(C0 - COFF)/CREF,
където n е неговата разредност и
съответно тази на преобразувателя, COFF и CREF са вградени капацитети съответно за осигуряване на М=0
при С0=0 и опорен (преобразувателят
измерва отношение на капацитети).
Стойността на n се програмира на
8, 10, 12 и 14, при което времето за
измерване е между 0,7 и 18,5 ms.
Разделителната способност (капацитетът, предизвикващ промяна на М
с 1) също зависи от n, но и от избрания обхват и е в границите от 0,125
fF и 1 pF. Изходът на SSC е в съответствие с интерфейсите SPI и I2C,
а захранването е 2,3-5,5 V при консумация 750 µA.

Дистрибутор на оборудване и материали от водещи
световни производители за монтаж, почистване и лакиране
на печатни платки - от производството на прототипи и
ремонт до високоскоростни автоматични линии
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Honeywell ¡˙Î„‡Ëˇ Ë Scan Source ÔËÏÂ Á‡ ‰Ó·Ó Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó ‚
Ò˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÏÓ‰ÂÎ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
”ÒÔÂ¯ÌÓÚÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚
Â‰ËÌ Ú‡Í˙‚ Ò˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÏÓ‰ÂÎ Ì‡
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔËÒ‡Ì
Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌË Â¯ÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÚˇıÌ‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ ‰Ó ÍÎËÂÌÚ‡, ÔÂÏËÌ‡‚‡ÈÍË ÔÂÁ Í‡Ì‡ÎË, Ó·Â‰ËÌÂÌË ‚ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ô‡ÚÌ¸ÓË.
ŒÚÒÍÓÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Honeywell Scanning and
Mobility Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Â ÎËˆÂÌÁË‡ÌÓ ‰‡ ‰ËÒÚË·ÛÚË‡ Û Ì‡Ò ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ ÔÓÚÙÓÎËÓÚÓ Ì‡
ÙËÏËÚÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚
Ó·Â‰ËÌÂÌËÂÚÓ ScanSource
Europe.
ScanSource ≈‚ÓÔ‡ Â ‚Ó‰Â˘
Ô‡ÌÂ‚ÓÔÂÈÒÍË ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË, EPÓS Ë Â¯ÂÌËˇ
Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÒÚ. ÃËÒËˇ Ì‡
ScanSource Â ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡
Ì‡ Ú˙„Ó‚ˆË Ì‡ ‰Â·ÌÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡
˜ÂÁ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë

ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ „Ë Ì‡Ô‡‚ˇÚ ÔÓ-ÂÙËÍ‡ÒÌË, ÂÙÂÍÚË‚ÌË Ë
ÛÒÔÂ¯ÌË.
ÎËÂÌÚËÚÂ
Ì‡
ScanSource ËÏ‡Ú ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ ·‡Ì¯‡,
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‰Ó Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡
ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ë ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó Ì‡È-¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ÓÚ ÛÒÎÛ„Ë Ë
Â¯ÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË. ScanSource ≈‚ÓÔ‡ Â „Ó‰, ˜Â ËÏ‡ Ô‡ÚÌ¸ÓË Í‡ÚÓ
APG
Cash
Drawer,
DataLogic Mobile, Datamax
o'neil, ECD, Elo Touch System,
Epson, Firish Enterprise Co,
IBM, Pixisoft, Intermec, Logic
Controls, LXE, MCL, Mobilis,
Motorola,
Numer
Five,
Printronix, Seagull, Socket,
Space Pole, Tropos, Wavelink,
Zebra Technology, Honeywell
scanning
and
mobility
Honeywell Batteries, Ò ÍÓËÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÏ Ì‡È‰Ó·ËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÌÓ‚‡ÚÓÒÍË Â¯ÂÌËˇ.
Honeywell Scanning &
Mobility Â Â‰ËÌ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ı‡‰ÛÂ‡ Á‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÁË Ë Î‡ÁÂÌÓ-·‡ÁË‡ÌË ı‡‰ÛÂÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë Ë ÔÓ‰ÒËÎÂÌË ÏÛÎÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÌË ÏÓ·ËÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ·‡ÍÓ‰ ÒÍÂÌÂË. œÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Â Â‰Ì‡ ÓÚ
Ì‡È-Ó·¯ËÌËÚÂ ‚ AIDC ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ (Automatic identification and
data capture), ÍÓˇÚÓ ‚Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ô‡Á‡Ë Á‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ, Ú‡Ì-

ÒÔÓÚ Ë ÎÓ„ËÒÚËÍ‡. »ÌÓ‚‡ÚË‚ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ Ú‡ÁË ‰Ë‚ËÁËˇ
ÒÂ ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú Ò ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË
ÒÓÙÚÛÂË, ÛÒÎÛ„Ë Ë Â¯ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Ì‡
ÍÎÂÌÚ‡ ‰‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ
Ò‚ÓËÚÂ ‰‡ÌÌË Ë
‡ÍÚË‚Ë. œÓ‚Â˜Â
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ
ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡ http://
www.honeywellaidc.com/en-GB/
Pages/default.aspx
Honeywell Batteries ÔÂ‰Î‡„‡
ÔÂÌÓÒËÏË ˙˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡
Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË Ë ÔËÌÚÂË,
‰‚ÛÔÓÒÓ˜ÌË ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË, ·ÂÁÊË˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Ë ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏË
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË UPS. ¡‡ÚÂËËÚÂ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÓÚ ’‡ÌËÛÂÎ,
Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú Ë Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡Ú ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ÏÓ·ËÎÌË Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÏÌÓ„Ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚Ó‰Â˘Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË
‡„ÂÌˆËË.
œÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡ http://
www.honeywellbatteries.com/

Ханиуел ЕООД
София 1528, бул. Христофор Колумб 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 1
тел.: 02/ 40 20 900, факс: 02/ 40 20 990
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–Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ
Новите честотни регулатори и сервозадвижвания Altivar 32 и Lexium 32 с марка Schneider
Electric осигуряват максимална производителност
на вашите машини. С новите серии модернизирате и разширявате функционалностите за различни приложения, като използвате едни и същи устройства и софтуер за тяхното програмиране и
пускане в експлоатация.

Цялостно решение за производителност и функционалност на вашите машини

Честотният регулатор Altivar 32
предлага многобройни предимства при управлението на трифазни асинхронни и синхронни електродвигатели, работещи без обратна връзка по
скорост, за комплексни машини от 0,18 до 15 kW.
Многофункционалният регулатор се отличава с над
150 вградени приложни функции за управление на
системата и стандартно интегрирани функции
за машинна безопасност, сред които STO (безопасно изключване на момента), SLS (безопасно ограничаване на скоростта), SDI (безопасна посока) и SS1
(безопасно спиране). Също така, захранването на
всеки честотен регулатор се прекъсва от магнитен прекъсвач с механична блокировка.
Отличителна черта на честотния регулатор
Altivar 32 е неговият изключително компактен дизайн. Размерите на честотните регулатори се увеличават заедно с мощността. Широчината на моделите от 0,18 - 0,75 kW - M2 с монофазно захранване и от 0,37 - 1,5 kW - N4 с трифазно захранване
е 45 мм (формат на книга). При регулаторите с
мощност 1,1 - 2,2 kW - M2 и 2,2 - 4 kW - N4 - широчината е 60 мм. Размерите на изделията с капацитет 5,5 - 7,5 kW - N4 и 11-15 kW са съответно
150 мм и 180 мм. Всичко това позволява минимизиране на размерите на шкафовете с до 40%.
Altivar 32 осигурява средно с 10% по-добра енергийна ефективност със синхронен електродвигател
в режим без обратна връзка по скорост, чрез оптимизиране на работата при ниска скорост. Лесната
му употреба се обуславя от вградените функции на
логическо програмиране и разнообразните възможности за комуникация с повечето индустриални мрежи. Като стандарт са вградени Modbus или
CANopen. Възможен е достъп към CANopen Daisy
Chain, EtherNet/IP - Modbus TCP, Profibus, DeviceNet и
EtherCat, чрез поставяне на комуникационна касета
в устройството. Регулаторът разполага и с вграден Bluetooth за дистанционна настройка и задаване на параметри с мобилен телефон или компютър.
Серията Lexium 32
обединява три модела сервозадвижвания и две семейства серводвигатели, плюс пълен набор от интелигентни опции. Предоставя комбинация от задвижване и двигател, която е с най-подходящите мощност, производителност и функционални възможности. Lexium 32 опростява всички аспекти на жизнения цикъл на
машината от проектирането до експлоатацията. Отличава се с
превъзходна производителност и компактен дизайн. При плътност на мощността от 548 W/l Lexium 32 побира максимална
мощност в минимален обем. Това спестява място в шкафа и намалява размерите му, както и заеманата площ от машината.
Мощен софтуер за интегриране опростява целия процес от планиране до пускане в експлоатация, а новата функция за автонастройка допълнително улеснява процеса. Гамата поддържа богат
избор на интерфейси за бързо интегриране в архитектури и разполага с комуникационни платки, възможности за включване на
енкодер и аксесоари за по-бърза адаптация с машината. Освен това, използва максимално пълната мощност на съществуващи ресурси, приложения или стари двигатели. Сред интегрираните фукции на Lexium 32 е вграденият "Safe Torque Off" (IEC/EN 61800-5-2)
за по-малки престои и опростено окабеляване, както и допълнителният модул за повишена безопасност eSM, който ви освобождава от необходимостта да създавате сложни собствени концеп-
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ции за безопасност. Възможен е и достъп до функциите за безопасност SS1, SS2, SOS и SLS (IEC/EN 61800-5-2).
Оптимизация с Altivar 32 и Lexium 32
Усъвършенстваните характеристики и възможности на Altivar
32 и на Lexium 32 резултират в повишаване на производителността на машините и на функционалността на приложенията.
Компактността на устройствата и от двете серии води до
оптимизация в размерите на таблата. Допълнително предимство е и използването на общи устройства за програмиране и
настройка, софтуер и функции.
Съвместното използване на новите продукти от сериите
Altivar 32 и Lexium 32 на Schneider Electric е оптималното решение за приложения като подемни и опаковъчни машини, машини
за транспортиране на материали, текстилни, дървообработващи, металообработващи машини и други.
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RFID ÒËÒÚÂÏË
Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ ‚
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Използването им осигурява точна информация в реално време

¿

втоматичните радиочестотни системи за идентификация, познати като RFID системи, се използват
за повишаване на оперативната
ефективност в сферата на индустрията, транспорта, логистиката,
строителството и др. Приложенията им нарастват постоянно, благодарение на постигнатия през последните няколко години напредък в повишаването на възможностите им,
съкратеното време за извършване
на операциите и сведения до минимум риск от грешки. Според данни
от проучване на IDTechEx, през 2010
г. са продадени общо 2,31 милиарда
RFID етикети за всякакви приложения, в сравнение с 1,98 милиарда през
2009 г. Технологията заема стабилни позиции и в стоките и услугите
за масова употреба. Типичен пример
е скоро навлязлата и у нас система
за безконтактни плащания или т.
нар. електронно портмоне, която използва GSM, снабден с RFID етикет.
Паспортните системи са друго ново
приложение. Отново с помощта на
мобилен телефон, методът може да
се използва и за извличане на информация от експонати на различни
търговски изложения, снабдени с RFID
идентификатор.
В индустрията RFID технологията най-често се използва в роботизирани и конвейерни линии в машиностроенето, металообработването, леярството, боядисването, пакетирането на стоки и навсякъде, където производството на даден продукт е съсредоточено върху поточна линия и е необходимо да се следи
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преминаването му през всички фази
на процеса и извършването на съответните операции. При тежки условия на експлоатация, характерни за
металургията, енергетиката, минната промишленост и производството на строителни материали, RFID
устройствата се използват за контрол на положението на подвижно
оборудване, състояние на транспортни ленти и други. Широко приложение намират и в складовите стопанства, където оптимизират времето
за обработка на стоките и намаляват загубите в наличностите.
Най-общо казано, RFID системите
идентифицират и инвентаризират
материални активи чрез използване
на RFID етикети и стационарни или
портативни четящи устройства.
По този начин всяка отделна стока
може да бъде проследена във всички
технологични етапи на нейното производство, транспортиране и доставка, до продажбата и рециклирането й. За целта стоката (или поголеми опаковки от няколко стоки
като стек, палет и др.) се маркира с
RFID идентификатор при производството. Съответно на входа на склада, логистичния център или друга
ключова точка се монтират RFID
четци (контролери), свързани към
софтуер, които регистрират стоката и я завеждат като налична. При
излизане на стоката от склада системата отново я регистрира и подава сигнал при намаляване на бройката под определено количество.
Информацията за стоките може да
бъде още по-прецизна при монтиране на идентификатори на складовите клетки. Така с помощта на софту-

Източник: Alien Technology

ер може да се локализира точното
местоположение на всяка стока.
Анализът на получените данни позволява прогнозиране на използваните
количества и планиране на ресурсите. Освен това, складовите системите обикновено могат автоматично да оформят и необходимите счетоводни документи. Комуникацията
между RFID четците и компютъра
или сървъра за събиране и обработка
на данните се осъществява директно или чрез спомагателни устройства, действащи подобно на концентраторите в компютърните мрежи.
За всяка система се създава или адаптира специализиран програмен продукт в зависимост от предназначението й и извършваните дейности.

RFID идентификаторите
Идентификаторите, наричани
още тагове, транспондери и етикети, се поставят върху съответната стока чрез залепване или по механично вграждане, в зависимост от

май 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2011

57

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Източник: MetalCraft
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Alien Technology

Източник: Motorola

модела. За индустриални и логистични приложения често се използват идентификатори под формата на самозалепващи етикети. За закрепване върху контейнери и
превозни средства се правят идентификатори с цилиндрична форма, а за поставяне в дърво, пластмаси и цимент има водонепропускливи разновидности, например
с формата на пирон, които се поставят в предварително пробит отвор.
Всеки идентификатор има два основни структурни
компонента – антена и интегрална схема (ИС). Успоредно на антената се свързва кондензатор за получаване
на трептящ кръг с подходяща резонансна честота, с цел
да се осигури максимално входно напрежение на ИС и
съответно максимално голямо разстояние между идентификатора и четеца. В някои случаи кондензаторът е
част от ИС, а в други се свързва външно.
При някои модели идентификатори записаната по
време на производството информация не може да бъде
променяна впоследствие, докато при други (Read/Write
Tags) се използва EEPROM, чието съдържание може да се
променя в процеса на експлоатация и работят с четци,

наричани Interrogator. Причината за това наименование
се дължи на изпращаната от устройството към идентификатора „покана“ за установяване на връзка (режим
Interrogator-Talks-First, ITF). При получаването й той връща
към устройството записания в паметта си идентификационен номер, с което връзката е установена. В следващия етап устройството подава команда към идентификатора да бъдат изпратени данни и след получаването им следва команда за прекратяване на връзката, с
което той се поставя в режим „очакване“ (sleep). Съществуват идентификатори, които самостоятелно могат
да установяват връзката с четеца (Tag-Talks-First, TTF).
Сравнително по-рядко се използват идентификатори за
четене и еднократен запис (Write Once, Read Many)
WORM, в чиято OTP (еднократно програмируема) памет
само веднъж по време на експлоатацията им или преди
започването й се прибавят данни, след което работата
им е като на идентификатори само за четене. Съществуват идентификатори R/W с малка ОТР памет, съчетаващи възможностите на двата последни вида.
Стандартът EPCGlobal от EPC Global определя четири класа идентификатори: клас 1, клас 2, клас 3 и клас 4.
Всеки следващ клас има по-висока функционалност от
предходния, като същевременно е съвместим с него.
Отделно от тези четири класа, понякога в индустрията
се използва понятието клас 5, което всъщност означава
RFID четци.

Пасивни и активни идентификатори
В зависимост от конструктивните си особености и
функционални възможности, идентификаторите се разделят на пасивни и активни. Пасивните (Passive Tag)
работят без батерия и изискват външен източник, който да предизвика излъчването на уникалния идентификационен код и друга опционална информация. Постъпващото на входа напрежение от антената се превръща в
постоянно от токоизправителя, в някои случаи допълнително се стабилизира и върху кондензатора се получава
захранващото напрежение за останалите блокове. Аналоговият блок демодулира приемания сигнал и модулира
излъчвания от идентификатора. Основната част на
цифровия блок е памет, като в идентификаторите само
за четене (Read-Only Tag) R/O тя е с еднократен запис,
който се прави по време на производството и не може
да се променя.
Активните идентификатори (Active Tag) притежават
батерия, която осигурява работата при приемане и предаване на данните, както и по-сигурна връзка в условията
на значителни електромагнитни смущения. Сред предимствата на активните идентификатори е и по-голямата
скорост на обмен на данни и възможността идентификаторът да се обърне към четеца или друг идентификатор
за установяване на връзка. Сравнително по-ограниченото
приложение на тези идентификатори се дължи на цената
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им, значително по-големите размери
от пасивните и по-късия експлоатационен срок на моделите с вградена
батерия. Съществуват и полупасивни идентификатори (Semi-Passive Tag,
Battery-Assisted Passive Tag), които при
приемане ползват енергията на сигнала в антената, а батерията се
включва само за предаване.

RFID четци
RFID четецът (Reader) периодично
излъчва в кратки интервали от време електромагнитни вълни с фиксирана честота, които достигат до
антената на идентификатора. Те го
задействат за определено време,
през което той връща обратно модулиран сигнал с необходимите данни за обекта, а те от своя страна
могат да се предават към близък или
отдалечен компютър. Честотата на
излъчваните от антената електромагнитни вълни се определя от гене-
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ратора, а мощността им – от предавателя. В зависимост от модела
последната обикновено е между няколко десети от W и няколко W. С
увеличаването й нараства максималното разстояние до идентификаторите. Приемникът усилва и демодулира сигналите от антената. Връзката между идентификаторите и четеца се извършва на базата на различни комуникационни протоколи
като EPCglobal Class1 Generation 2,
възприет от Международната организация за стандарти като
ISO18000-6С. Данните, изпратени
от идентификатора, се получават
на изхода на приемника и могат да
се запишат в цифровия блок или да
се препратят към сървър по жичен

или безжичен път (чрез Wi-Fi, ZigBee,
Bluetooth, WPAN, RuBee и др.). Често
четците са с два или повече интерфейса, а някои притежават и операционна система. По аналогичен начин
те могат да приемат данни отвън,
да ги модулират и изпращат към
идентификаторите.
Четците се предлагат в няколко
разновидности – стационарни, преносими, ръчни и вградени.
Стационарните четци се монтират неподвижно на места, покрай
които преминават контролираните
обекти. Вторият вид са преносимите четци (Desktop Reader), които при
използването си се поставят на
определено място и работят като
стационарни. Ръчните четци (Hand
Held Reader) се използват за снемане
на данните от идентификатори,
монтирани върху неподвижни обекти. Захранват се с батерия и често
имат дисплей за изписване на текущите данни от идентификатора.
Последният вид са модулите на четци с конструктивно оформление,
позволяващо вграждането им в други апаратури. Някои производители
предлагат хибридни устройства,
които могат да четат едновременно баркодове и RFID етикети.
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Популяризирането на RFID технологията в индустриални приложения се подпомага чрез различни инициативи, организирани от производителите на системите, браншови организации
и европейски програми. От миналата година у
нас се реализира пилотен проект, наречен RFIDROI-SME, чиято цел е подпомагане въвеждането
на RFID технологиите в широк спектър от малки и средни предприятия (МСП). „Целта е да се
демонстрират реалните ползи от въвеждането на RFID технологиите в различни бизнес сектори в шест европейски държави, които след
това да популяризираме сред широк спектър малки и средни предприятия под формата на примери, най-добри практики и планове за въвеждане. Крайните потребители и доставчиците на RFID услугите ще концентрират усилията си върху автоматизация на процесите в резултат от използването на RFID/AutoID и реинженеринг на бизнес процесите на базата на RFID технологии“ заяви Мая Маринова, изпълнителен
директор на Българската асоциация на софтуерните компании
BASSCOM - координатор на проекта за България.
Пилотният проект на RFID-ROI-SME в България се реализира в логистична база на Кабелкомерс, като доставчик и интегратор на RFID
системата е фирма Балкан Сървисис“.

Честотни обхвати
В съответствие с международните стандарти съществуват четири обхвата за RFID, като не трябва
да се забравя, че поглъщането на
електромагнитните вълни от метали и течности нараства с увеличаване на честотата им. Това затруднява установяването на стабилна
връзка четец - идентификатор, когато последният е в близост до метали, течности, сняг и др. или е монтиран върху обекти с голямо съдържание на течности. Същевременно, с
увеличаване на честотата нараства
максималната скорост на обмен на
данни между четеца и идентификатора.
Нискочестотният обхват (LF
Range) използва най-често 125 kHz и
по-рядко 134,2 kHz, като за него
практически не съществува споменатото влияние на течности и ме-
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тали. Максималното разстояние
между идентификаторите и четците в този обхват е около 35 cm. Високочестотният обхват (HF) е за честота 13,56 MHz, като регламентирането на характеристиките на
ползващите го системи от международните стандарти ISO 14443 и
ISO 15693 определя голямото му
приложение. При него влиянието на
течности и метали е твърде слабо, а максималното разстояние достига 1 m. Предимство на двата
обхвата е използването им в целия
свят.
Свръхвисокочестотният обхват
(UHF) е от 840,5 до 954 MHz, като
различни държави или групи от
държави използват отделни негови
части. Например в Европа честотите са 865,7 – 867,6 MHz, в САЩ – от
902 до 928 MHz, а в Япония – между
952 и 954 MHz. Определената UHF

честота в България е 865.6-867.6
MHz. Максималното разстояние е от
1 до 100 m, но често е необходима
пряка видимост между идентификатора и антената на четеца. Не се
препоръчва обхватът да бъде използван при наличие наблизо на метали
и течности, тъй като електромагнитните вълни с тези честоти се
отразяват лесно от тях и могат да
попречат на работата на устройствата. Четците за този обхват в
Европа задължително трябва да проверяват дали каналът е свободен
преди да изпратят съобщения към
идентификатора (т. нар. режим
Listen Before Talk), което създава ограничения при ползването на RFID
системи. Последният микровълнов
обхват (Microwave Range) също има
две части – от 2446 до 2454 MHz
(за Европа) и 5725-5875 MHz, като
приложението му засега е ограничено.

Принтери за RFID
етикети
Развитието на RFID технологиите доведе до появата на цял нов
пазарен сегмент, включващ принтери за RFID етикети, периферни устройства и консумативи. У нас се
предлагат пълноцветни принтери
за UHF RFID етикети, повечето от
които поддържат международните
стандарти за комуникация (ISO
18000-6B, ISO 18000-6C, EPC Global
Class 1 Gen 2). Интегрираната автоматична конфигурация прави
възможно кодирането на различни
RFID тагове. Информацията се
вгражда в самия етикет, което позволява отпечатването на визуалната информация, баркодовете и
кодирането на тага да става в една
стъпка. Някои от моделите могат
директно да печатат RFID апликации върху различни повърхности
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Принтерите за HF (13.56 MHz)
RFID етикети поддържат стандарта ISO 15693. Както и UHF моделите, HF принтерите са способни да
изпълняват многообразни функции,
включително запис на данни върху
етикета, проверка на уникалния
идентификационен код и други.

RFID и баркод
системите

(direct-to-inlay), което оптимизира
разходите, в случай че не се налага
печат на етикети. Разполагат със
стандартни, серийни, паралелни и
USB портове, както и опционален
вътрешен Ethernet. Предлагат надеждна експлоатация в тежки промишлени условия, добра защита от
проникване на влага и прах и висока
удароустойчивост.
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RFID технологията се прилага
като алтернатива на баркод системите и е особено подходяща за потежки условия на експлоатация, в
които оптичните баркод скенери не
могат да функционират нормално
или са напълно неприложими. Оптичната технология, използвана при
баркодирането, въвежда ограничения по отношение на ориентацията
на продукта (неизменно се изисква
човешка намеса) и чистотата на
етикетите и скенерите, която
оказва влияние върху бързото и ефективно събиране на данните. В допълнение, стандартните баркодове
имат нисък капацитет на съхранение, лесно се фалшифицират, не могат да бъдат препрограмирани и
служат само за идентифициране на
производителя и на продукта.

Пазарни тенденции
Въпреки че пазарът на RFID продукти се разраства и радиочестотната
идентификация постоянно навлиза в
нови индустрии и приложения, съществуващите технологии все още срещат някои ограничения. Така например, все още не е преодолян напълно
проблемът с влиянието на металните обекти върху разпространението
на радиочестотните вълни, както и
изискванията към параметрите на
средата, в която функционират - влага, температурата и прах. Предизвикателство пред развитието на технологията е и разрешаването на проблема с различните радиочестоти в
отделните държави, както и унифицирането на стандартите.
Тенденция в производството е
създаването на универсални четящи
устройства, които да могат да четат етикети, произведени от различни доставчици за различни технологии и функциониращи на различни честоти, както и по-тясната
интеграция на системите за проследяване на активите в реално време
с RFID-базирани системи за управление, което ще доведе до подобряване на производителността и ускоряване на бизнес процесите.
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а намаляване на добре известните на производители и потребители недостатъци на механичните контактни системи съществуват множество решения. Най-доброто засега, а вероятно и в обозримо бъдеще,
е замяната им с полупроводникови
прибори, чиито непрекъснато усъвършенстване и появата на нови видове позволяват работата с все поголеми токове и високи напрежения.
Освен масовото им прилагане при
полупроводниковите релета, те вече
се използват и за полупроводникови
контактори (Semiconductor Contactor,
Solid State Contactor) SSC. В статията се изяснява тяхната структура
и действие, основните им параметри, охлаждането и особеностите на
свързването им.

За разликата между
полупроводникови релета
и контактори
Принципна разлика между тези
два вида прибори няма и затова раз-

62

граничението трябва да се търси в
осигурявания максимален ток през
товара. На база на наименованията
може да се предположи, че релетата
са за по-малък ток от контакторите и затова някои специалисти наричат полупроводникови релета
тези без радиатор, а полупроводникови контактори - тези с радиатор.
И тъй като според съвременните
технологии при ток над около 10 А
радиаторът става задължителен, би
трябвало тази стойност да е в границата между двата вида прибори.
Това обаче не е така! Не са редки
случаите, в които производителите
наричат полупроводникови контактори свои прибори за управление на
товари с по-малък максимален ток
(например 20 А) от този на полупроводниковите си релета (например 90 А), които при това са с поголям радиатор. От друга страна
няма отговор на въпроса, ако на релето се постави радиатор то ще се
превърне ли в контактор? Объркването става още по-голямо, като се
прочете стандартът IEC62314, Ed.1

на Международната електротехническа комисия, който фиксира максималните напрежение и ток на полупроводниковите релета за променливотокови товари, съответно на
750 V и 160 А, т. е. реално има много
малко променливотокови полупроводникови контактори. Изводът от
всичко това е, че трябва да се приемат дадените от производителите наименования и да се обръща внимание на максималните осигурявани
напрежение и ток в изхода на приборите.

Сравнение с
електромеханичните
контактори
Основното предимство на полупроводниковите прибори спрямо
електромеханичните е, че при
прекъсване на електрическата верига чрез запушването им по принцип
не възниква електрическа дъга и
съответно липсват създаваните от
нея електромагнитни смущения, разпространяващи се по мрежата и в
околното пространство. Няма нага-
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ряне, износване и залепване на контакти и работата на полупроводниковите контактори се оказва много
по-надеждна, а експлоатационният
им срок е значително по-дълъг и обикновено надхвърля времето за физическо или морално остаряване на
ползващата ги апаратура.
Реално SSC не се повреждат, издържат много по-добре на сътресения, удари, вибрации и други механични въздействия и е необходима помалко енергия за промяна на състоянието им. Към това трябва да се
прибави значително по-голямото им
бързодействие и съответно по-голяма максимална скорост на превключване, което в редица случаи, например аварийно изключване на товари,
може да има решаващо значение.
Същевременно времената на включване и изключване на товарите са
стабилни в процеса на експлоатация,
а работата е напълно безшумна. За
много индустриални приложения липсата на влияние на замърсяванията
и в значителна степен на влагата
върху работата на полупроводниковите контактори имат съществено значение. Поради естеството им
те не притежават нежеланото треперене на механичните контакти и
съпътстващите го недостатъци.
Специфично предимство за променливотокови товари е непознатата за електромеханичните контактори възможност включването и
изключването им да става в моментите на преминаване на синусоидата на мрежовото напрежение през
нулата, с което се избягват токовите удари и се удължава експлоатационният срок на тези товари. Това е
съществено за осветителни тела с
нажежаема нишка, но според някои
тестове води до удължаване и на
експлоатационния срок на нагреватели до 7 пъти. Същевременно е допълнителен фактор за намаляване на
смущенията, създавани от SSC.
Недостатъците на полупроводниковите контактори, които ограничават приложенията им и са причина за продължаващата употреба на
електромеханични комутационни
устройства, се дължат на особенос-
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тите на използваните полупроводникови прибори. Максималното напрежение върху запушен прибор („отворен контакт“) е по-малко от това
на част от механичните контактни системи и не позволява управляването на високоволтови товари. В
това състояние през прибора протича непознат за механичните контакти ток на утечка (Leakage Current),
който нараства с увеличаване на
напрежението на товара и има типични стойности между няколко µA
и десетина mA. Нерядко в каталозите на полупроводниковите контактори се дават графики на тази зависимост, която почти винаги е линейна. Съпротивлението на отпушения прибор по принцип е по-голямо от
това на затворен механичен контакт и нараства с увеличаване на
тока през него (съпротивлението на
механичните контакти не зависи от
тока). Резултатът е по-голямо напрежение и съответно разсейвана
мощност върху прибора и необходимостта от неговото охлаждане
чрез подходящ радиатор. Освен за
избягване на прегряването, което
може да повреди приборите, трябва
да се взимат мерки (чрез допълнителни елементи или схеми) за предпазването им от свръхнапрежения и
недопустимо големи токове. Поради
своето естество полупроводниковите контактори са с нормално отворен (н.о., NO) контакт, което в редица случаи затруднява и дори прави
невъзможно използването им. С развитието на технологиите на силовите полупроводникови прибори
тези недостатъци се ограничават,
а делът на полупроводниковите контактори нараства.
Съществуват постояннотокови и
променливотокови полупроводникови контактори. Символичното означение на SSC според EN60617:07-2502 е дадено на фиг. 1.

Структура и действие
Основната структура на постояннотокови и еднофазни променливотокови полупроводникови контактори (1-pole SSC) е дадена на фиг. 2а. С
SW е означен силовият ключ, който

замества един механичен контакт и
е отворен при липса на напрежение
на управляващия вход In. Подаването
на управляващо напрежение (то е
параметърът Rated Control Supply
Voltage, Control Voltage Range) Us на
входа осигурява късо съединение на
изхода Out и включва товара. Когато то е постоянно, типичните му
стойности са 4-6 V, 12 V ±20%, 24 V
±20%, 3-28 V, 4-28 V, 3-32 V 5-32 V
или 24-48 V, а при променливо с честота 50 Hz, стойностите обикновено са 8-50 V, 24-140 V, 20-280 V,
24-280 V и 110-230 V. Полезно е да се
има предвид, че съществуват SSC,
чието Us може да е както постоянно, така и променливо. Освен Us,
блокът InC определя и параметрите
ток във входа (Input Current) с типични стойности 10-20 mA и минимално входно напрежение (Must Release
Voltage), при което полупроводниковият контактор запазва включеното състояние на товара - то е няколко пъти по-малко от минималното за задействане. Нерядко блокът
InC съдържа предпазващи го от
свръхнапрежение елементи, обикновено стабилитрон или термистор
успоредно на входа и/или последователен диод срещу смяна на полярността на входното постоянно напрежение.
Следващият блок Opt е за галванично разделяне на управляващата
от силовата част на SSC и представлява фотодиоден (Photodiode
coupler), фототранзисторен (Photocoupler) или фототиристорен (Phototriac Coupler) оптрон, като най-често
се използва първият вид.
Даденият с прекъсната линия блок
ZCC е за включване в нулата (Zero
Cross Circuit) и е възможно да се използва само в променливотокови
SSC. Предназначението му е при подаване на Us на входа In да включи
товара едва по време на първото
преминаване на мрежовото напрежение през нулата (Zero Voltage
Switching), т. е. със закъснение наймного 10 ms. При резистивни товари това помага за избягване на токовите удари, а при индуктивни и
капацитивни се избягва и получаването на отскоци на напрежението
или тока на товара. Поради естеството на реализация на блока, практически включването на товара не
става точно в нулата, а при негово
напрежение около 10% от номиналното, но това реално не намалява
предимството. При липса на ZCC се
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.

осигурява т. нар. моментално задействане (instanteneous switching), при
което товарът реално се включва
най-много 1 ms след подаване на Us.
То се използва основно в постояннотокови полупроводникови контактори, но се среща и в променливотокови, където забавянето на включването на товара е недопустимо,
например, управлението на някои
клапани.
Драйверът Dr осигурява необходимите като стойност и форма напрежения и токове за управление на блока SW. Когато той е реализиран с
транзистори, обикновено се използва наименованието Driver Circuit, а
при тиристори – Trigger Circuit, тъй
като съществува разлика в схемните им решения.
Блокът SW осъществява включването и изключването на товара,
свързан в изхода Out. В постояннотоковите SSC той използва биполярен
или NMOS транзистор, като предимство на последния е и възможността да управлява и променливотокови товари. За нормалната им работа обикновено е необходим някакъв
минимален ток (Holding Current, Minimum Load Current) в изхода с типични стойности за NMOS транзисторите от порядъка на стотина µA. В
променливотоковите SSC за резистивен товар се използват симет-

66

рични тиристори или успоредно и
двупосочно свързани тиристори
(back to back thyristors) - фиг. 3.
Същото се отнася и за полупроводниковите контактори за индуктивни товари (например електродвигатели и соленоиди) с мощност до
около 4 kW, докато за по-големи мощности симетричните тиристори
реално нямат приложение. Предимство на тиристорите пред симетричните тиристори е по-бързата
промяна на напрежението върху тях
и съответно по-бързата смяна на
състоянието им. Принципна особеност на двата вида тиристори е, че
при подаване на сигнал за запушването им то става едва при първото
преминаване през нулата на променливото напрежение на товара, което означава изключване на товара
със закъснение. Съчетаването на ZCC
с някой от тези тиристори в блока
SW означава включване и изключване на товара в нулата, което е изяснено на фиг. 4.
Друга особеност е, че стабилното включване на товара от тиристорите и симетричните тиристори се осигурява само при негов ток
над определена стойност, обикновено между 50 и 500 mA, давана като
параметър в каталозите. От практическа гледна точка е важно да се
знае, че променливотокови SSC с

тиристори и симетрични тиристори не могат да се използват за постояннотокови товари, тъй като не
се изключват след нулиране на напрежението на входа In.
Блокът SW определя изходните
параметри на полупроводниковите
контактори. Първият е максималният работен ток (Rated Operational
Current, Rated Load Current) Ie, който
SSC може да осигури на товара с
типични стойности между няколко
А и 250 А. Стойността му в каталозите обикновено е при околна температура до 25 °С, след което започва да намалява поради ограничаването на максималната разсейвана
мощност на SSC. Много производители дават тази зависимост като
графика, един пример за каквато е
показана на фиг. 5 (всяка от графиките е за определен тип SSC). Съществуват полупроводникови контактори, в които стойността на Ie е
най-голяма при минималната работна температура и непрекъснато намалява с увеличаването й. Други параметри са обхватът на изходното
напрежение (Load Voltage Range) с
долна граница десетина V и горна
660 V (ефективна стойност на синусоидално напрежение), максимално
допустимият еднократен импулс на
изходното напрежение (Non Repetitive
Voltage) със стойности 2,5-3 пъти поголеми от максималното изходно
напрежение, напрежението между
клемите на изхода Out при включен
товар (On-State Voltage Drop) с типични стойности 1-2 V, времето за
включване (Turn-On Time) на товара и
изключването му (Turn-Off Time), като
двете може да са равни или различни с максимални стойности стотина ms. Те са от момента на подаване на съответното входно напрежение до съответстващото включване или изключване на товара.
За управление на трифазни променливотокови товари блокът SW е
с три изхода (фиг. 2б), а наименованието е триполюсни полупроводникови контактори (3-pole SSC). Трите
изхода се управляват заедно от входа In и всеки от тях отново има
поведение на н. о. контакт. Използват се и двуполюсни полупроводникови контактори (2-pole SSC) също с
едновременно управляване на двата
изхода.
Блокът Lim има различно предназначение в зависимост от вида на
контактора. В променливотоковите
полупроводникови контактори с два-
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та вида тиристори в SW той е т.
нар. забавяща верига (Snubber Circuit),
представляваща последователно
свързани резистор и кондензатор.
Целта й е да не позволи резки промени на напрежението върху тиристорите, които поради особеностите
им биха могли да ги включат без
управляващ сигнал на входа In. Такава опасност съществува най-вече
при управление на електродвигатели и други индуктивни товари. Изключването на подобни товари чрез
постояннотокови полупроводникови
контактори създава импулсни напрежения с обратна полярност на захранващото товара постоянно напрежение. Те се потискат чрез диод или
варистор, като последният не е задължително да бъде вграден в SSC, а
при нужда се свързва външно. В променливотоковите полупроводникови
контактори с моментално задействане блокът Lim обикновено
съдържа допълнителни филтри за
намаляване на възникващите смущения.
Споменатата необходимост от
определена минимална стойност на
изходния ток на полупроводниковия
контактор за нормалната му работа може да се осигури при свързване
на маломощни товари, като успоредно на изхода се прибави товарен
резистор (Bleeder Resistance). Обикновено той не е вграден в Lim, а трябва да се прибави външно само при
управление на такива товари, като
съпротивлението му се дава в техническата документация на SSC.
И накрая с Fu на фиг. 2а е означен
често поставяният (без да е задължителен) бърз предпазител (Quickbreak fuse) срещу свръхтокове, например при късо съединение на товара.
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На фиг. 2а не са показани съществуващите в почти всички полупроводникови контактори допълнителни блокове за индикация (например за
включен товар или при негово късо
съединение), за предпазване от повреда (например изключване на товара при изходно напрежение над
определена стойност или при повреда), за контрол на собствената температура и на тока през товара (например за изключване на товара при
ток през него извън определени граници). Не е показан и захранващият
блок, който осигурява необходимите
постоянни напрежения за работа на
SSC като ползва напрежението на
входа или това на товара.

Охлаждане
Температурата Ts във вътрешността на полупроводниковия контактор е Ts=Ta+Pеxθ, където Та е околната температура (двете са в °С), Ре
е разсейваната мощност във W и θ
е топлинното съпротивление на радиатора в °C/W (тази мерна единица показва колко °С е разликата Ts Ta при Pe = 1W). Стойността на Ре
може да се изчисли като произведение на напрежението на изхода на
задействания полупроводников контактор и тока Ie на товара или от
графика Pe(Ie). Втората възможност
се използва по-често, тъй като производителите дават графиката в
каталозите си - един пример е показан на фиг. 6. Когато SSC е с фабрично монтиран радиатор, се дава графика от вида на фиг. 5, която позволява да се определи максимално допустимият Ie за максималната очаквана околна температура. От последната при известен θ може да се
изчисли максималната стойност на
Ts . Значително по-често за всеки
полупроводников контактор производителите предлагат набор от
радиатори, върху които той може да
се монтира. В този случай потребителят избира каква максимална температура Ts да допусне при максималната околна температура Та, определя необходимото θ = (Ts - Ta)/Pe на
радиатора и от набора избира този
с най-близкото и по-малко q. Например SSC ще работи до Та=65 °С, има
графика на фиг. 6 и ще управлява
товар с ток 10 А. На него съответства мощност Pe=11 W и за получаване наTs=80 °C е необходим радиатор с най-много θ = (80 °C - 65 °C)/
11W = 1,36 °C/W. При избор на радиатор с θ = 1 °C/W максималната

температура във вътрешността на
SSC ще е Ts = 65 °C + 11 W x 1 °C/W=
= 76 °C.
Важно е да се има предвид, че
стойността на θ зависи от начина
на монтиране на радиатора и се
отнася за вертикално разположение
на ребрата му. Някои производители дават допълнителни препоръки за
минималното разстояние между
съседни контактори.

„Интелигентни“
полупроводникови
контактори
Тези контактори притежават
допълнителни възможности за диагностика на собственото си състояние, това на товара и/или за комуникация с други устройства. Примери за диагностиката са:
l следене на температурата на
мощните полупроводникови прибори
и изключване на товара при превишаване на определена нейна стойност;
l индикация чрез светодиод, когато
някой от мощните прибори престава да се управлява, независимо дали
е останал в запушено или отпушено
състояние;
l аналогична индикация при късо съединение на мощен прибор;
l същата индикация при прекъсната
верига на товара, независимо от
причината за това (изгорял предпазител, несвързан товар).
По принцип, възможността за комуникация обикновено означава
свързване на SSC с управляващо устройство чрез стандартeн индустриалeн интерфейс. Така се осигурява общо дистанционно управление на
множество полупроводникови контактори, например намиращите се
в бизнес сграда или индустриално
предприятие. При това може да се
осигури не само класическото включване и изключване на товара, но и
задаване на желана мощност на променливотокови товари чрез средната стойност на тока им.
Стъпалното изменение на мощността, т. е. задаване на определен
брой дискретни нейни стойности, се
осигурява чрез т. нар. пакетно включване (Burst Firing) - товарът се включва за определен брой периоди TF на
мрежовото напрежение и се изключва за TNF периода, с което се осигурява мощност P=TFPN/(TF+TNF), където
PN е номиналната мощност. Например, при еднопериодния (Single-cycle)
режим на работа товарът се включ-
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ва или изключва за един период: при TF=TNF=1 се получава
P=0,5PN, а с T F=1 и TNF=3 мощността е P=0,25PN. Разновидност е съвременният еднопериоден (Advanced singlecycle) режим с TF=1 и TNF=0,5, т. е. изключването е за
половин период, и съответно P=2PN/3. Използва се и
плавно регулиране на мощността, като чрез интерфейса се задава ъгълът на отпушване на тиристорите.

Избор на полупроводникови контактори
Освен логичният избор на подходящи параметри на
SSC, два други фактора са от съществено значение. При
управление на резистивни товари задължително тряб-

ва да се има предвид дали тяхното съпротивление се
променя в процеса на експлоатация. Едната група са
товари с неизменно съпротивление (относителните
промени на съпротивлението с температурата им са
не повече от 6-7%), в която влизат нагреватели от
NiCr и NiCrFe и дълговълнови инфрачервени нагреватели
(дължина на вълната над 1,5 µm). Може да се счита, че
при работа с тях изходният ток на SSC е практически
неизменен. Втората група са товари с променящо се с
температурата съпротивление като нагреватели от
волфрам, молибден и сплавта с търговско наименование кантал (промяната на съпротивлението на последния е около 20 пъти), късовълнови инфрачервени нагреватели (дължина на вълната под 1,5 µm) и електрически лампи с нажежаема нишка. В студено състояние те
предизвикват значително по-голям ток през SSC, отколкото в нагрято състояние. В каталозите на някои
производители е отбелязано за какъв тип товари е
предназначен даден полупроводников контактор.
Вторият фактор е конструктивното оформление на
корпуса на контактора с две основни разновидности в
зависимост от начина на закрепване. Първата е предназначена за поставяне върху гладки плоскости (surface
mounting installation) с отвори за закрепване. Другата
разновидност има цангова ключалка и геометрични размери, позволяващи бърз и лесен монтаж върху стандартна DIN шина. И двете разновидности обикновено са
снабдени с отвори за закрепване на радиаторите върху
тях.

Свързване
В каталозите на полупроводниковите контактори
обикновено, освен схемите на свързване на товарите в
изхода, се дават и допълнителни сведения за препоръчваните сечения на проводниците на входа и изхода. Последните могат да се затягат с винт, да се поставят
в отвор с притискаща пружина (Spring-Loaded
Connection) или да са с кабелен накрайник (Ring Cable
Connection), за който се указва и диаметърът на винта.
Често производителите предлагат даден контактор
с разновидности за всяко от тези закрепвания. На фиг.
7а е дадено свързването на незамасен постояннотоков
товар L към напрежение Us, а на фиг. 7б е свързването
на замасен товар. За реверсиране на постояннотоков
електродвигател М може да се използва схемата на
фиг. 7в, като за въртене в нормалната посока трябва
да се задействат SSC1 и SSC2, а за обратна посока –
SSC3 и SSC4.
Чрез успоредно свързване на еднакви полупроводникови контактори (по принцип те могат и да са различни,
но това не се практикува) могат да се управляват товари с по-голям ток от този на контакторите.
Най-простият пример за това е използването на два
полупроводникови контактора и постояннотоков товар
(фиг. 7г), като токът IL на товара не се разпределя равномерно между двата SSC, а е по-голям през този с помалко съпротивление в задействано състояние. Най-голямата очаквана стойност на тока Is през един от SSC
се определя по следния начин. Изчисляват се съпротивлението RL=UL/IL на товара, минималното r onmin=Usmin/IL и
максималното ronmax=Usmax/IL, очаквани съпротивления на
двата SSC, където Usmin и Usmax са съответно минималното и максималното напрежение между изходните клеми на задействания SSC. Максималният ток през SSC с
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Фиг. 8.

минималното съпротивление е
Ismax=I L/(1+r onmin/R L+r onmin/r onmax) и
двата SSC трябва да са с максимален ток поне с 20% по-голям от него.
Например товар с UL=24 V и IL=100
A трябва да се управлява с SSC, които имат Usmin=1,5 V и Usmax=2 V. Получава се R L =24V/100 A=0,24Ω,
ronmin=1,5 V/100 A=15mΩ, ronmax=2 V/
100 A=20 mΩ и Ismax=100 A/(1+15
mΩ/0,24 Ω+15 mΩ/20 mΩ) = 55,2 A
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и следователно минималният ток
през другия SSC е 44,8 А. Необходимо е двата полупроводникови контактора да са с максимален ток
1,2x55,2 A = 66,2 A.
Еднофазен променливотоков товар се свързва към електрическата
мрежа чрез еднополюсен полупроводников контактор SSC в съответствие с фиг. 8а, като R е за споменатия товарен резистор осигуряване

на минимален ток на SSC
за нормалната му работа.
Варисторът Var се свързва
само ако се очакват отскоци на напрежението при изключване на товара L, които ще предизвикат недопустимо голям ток през
вградения в SSC варистор.
Препоръчва се Var да е за
напрежение 470 V и ток
700-1000 А.
Един от начините за
свързване на трифазни
променливотокови товари
е чрез двуполюсен полупроводников контактор. Когато те са по схема „звезда“,
се използва свързването
вляво на фиг. 8б, а за „триъгълник“ – вдясно на фигурата. Класическото свързване на „звезда“ чрез
триполюсен SSC е на фиг. 8в, която
може да бъде заместена с „триъгълник“, както на фиг. 8б. С даден полупроводников контактор могат да се
управляват товари със 70% по-голям
ток, ако те позволяват свързването
на фиг. 8г, което реално е „триъгълник“, но във всяко негово рамо е
свързан по един „ключ“ на SSC.
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словията на труд в подземните
мини и рудници са твърде специфични. Характерът на дейността, извършвана в тях и условията на средата предполагат големи рискове за
работниците. За да се осигури безопасната работа на миньорите и подходяща въздушна среда, е необходим
непрекъснат контрол на основните
параметри на микроклимата. От
особено значение е доброто организиране и контролиране на вентилацията, което е свързано както с
доставянето на достатъчно количество пресен въздух и неговото правилно разпределение, така и с точно
регулиране на скоростта му. Обикновено за измерване и контрол на
скоростта на въздушния поток в мините се използват различни по вид,
принцип на действие и технически
характеристики анемометри, към
които има редица изисквания по
отношение на диапазона и точността на измерване, както и към конструкцията. Специфичните условия в
мините налагат при избора на анемометър да се вземат предвид характерът на въздушния поток, диапазонът, в който се движи неговата
скорост, както и регламентираните
правила за безопасност. Особено
остро стои въпросът и за периодичната проверка и метрологичната
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обезпеченост на уредите.

Многофункционални
и широко приложими
Днес на пазара на измервателна
апаратура се предлага широк избор
на преносими и стационарни електронни анемометри, представляващи
многофункционални прибори, които
измерват повече от една величина.
Обикновено към допълнителните функции се включват възможности за
измерване на величини като обемен
разход, температура, направление на
потока, относителна и абсолютна
влажност, съдържание на вредни примеси и др. Често анемометрите са
оборудвани с осветяем дисплей и памет за запаметяване на измерените
стойности. Могат да бъдат включени към персонален компютър, а често комплектът включва и допълнителен софтуер, предназначен за провеждане на статистическа обработка на
получените резултати.
Независимо от съчетанието на
множество функции, определящи фактори при избора на анемометри за
минната индустрия са възможността им да измерват скорости в диапазона 0,1 - 20 m/s, чувствителността към направлението на потока,
безопасното изпълнение, устойчивостта към въглищния прах, надеждната конструкция (отсъствие на под-

вижни части), малката грешка при
измерване, особено при ниски скорости. Добре е също така да се има
предвид, че в мините въздухът е с
високо съдържание на газови примеси и прах. Характерни са и колебания
на температурата и висока влажност. Всички тези фактори оказват
негативно влияние върху характеристиките на анемометрите и върху
тяхната работоспособност. Допълнителни негативни фактори се явяват механичните въздействия, вибрациите и ударното натоварване.
От ключово значение е и изборът
на подходящ измервателен метод.
Според повечето специалисти използваните до момента методи не се
характеризират с достатъчна точност, поради което се препоръчват
съвременни методи като акустичните или ултразвуковите.

Методи за измерване
Методите, използвани при анемометрите, за измерване на скоростта на въздушни и газови потоци могат да се разделят по физически принципи в пет групи. Първата група това
са методите, основани на използването на енергията на потока, включващи методи, използващи промяната
в пада на налягане; методи, използващи измерване на въртящия момент и
методи, използващи явлението обти-
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чане. Втората група методи това са
топлинните методи, към които спадат такива, използващи измерването
на температурата на нагрято тяло,
намиращо се в потока и методи, използващи измерването на температурата на потока с нагреваем елемент. Следващата група обхваща
методите, използващи намагнитизиране, йонизация, подгряване и акустичните методи (условно). Последните
две групи методи са корелационните
и оптичните.
От анемометрите, базирани на
първата група методи, най-широко
прилагани в мините и рудниците са

крилчатите и чашковите
анемометри
При чашковите анемометри чувствителният елемент е система
от полусферични чашки (три или
четири на брой), които се въртят
около вертикална ос. Принципът им
на действие се основава на разликата между съпротивлението при обтичане на вдлъбнатата и изпъкналата част на чашката. Тъй като съпротивлението зависи от числото на
Рейнолдс, при измерване на високи
скорости е необходима индивидуална градуировка.
При крилчатите анемометри
като приемник се използва пропелер
(вентилатор). Съответно, броят на
оборотите на пропелера за единица
време е пропорционален на скоростта на измервания поток.
Чашковите и крилчатите анемометри, макар и често срещани в
минната индустрия, се характеризират с редица недостатъци. Те са
чувствителни по отношение на праха в мините и не са подходящи за
измерване на малки скорости, поради не особено добрата им точност.
Методите, използващи пада на
налягане, се явяват най-старите и
конструктивно най-лесно приложимите. От приборите, работещи на
този принцип, сред най-често използваните е тръбата на Пито (Pitot
tube), която се счита за не особено
подходяща за използване в минната
индустрия поради опасността от
запушване на отвора на тръбата и
много малката чувствителност при
малка скорост на потока.

Вихрови анемометри
Различават се два способа на организиране на вихрообразуването: преобразувател със завихряне на потока и преобразувател с естествено
вихрообразуване. Тези анемометри
имат в първичния преобразувател
неподвижно тяло, при обтичането
на което възникват откъсващи се
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вихри, създаващи пулсации на налягането. Скоростта на потока може да
бъде изчислена по честотата на
пулсациите, които се измерват с
помощта на преобразувател на налягане, напрежение, температура,
ултразвукови или други. Вихровите
анемометри имат линейна характеристика, те не са подложени на влиянието на изменението на параметрите на газовата среда, почти не
зависят от ориентацията в пространството. Удовлетворяват голямо количество промишлени изисквания, имат компактна конструкция и
не съдържат движещи се части.
Замърсяването и ерозията на обтекаемото тяло много малко се отразява на процеса на вихрообразуване.
Основните преимущества на вихровия първичен преобразувател се явяват достатъчно големият диапазон
на измерване и малката грешка. Основно ограничение за тяхното използване се явява силната им зависимост от числото на Рейнолдс на
потока във въздуховода. Ако стойността му падне под 103-104, което
се случва при много ниски скорости,
работоспособността на вихровите
анемометри силно намалява.

Топлинни методи
При термоанемометрите се използва зависимостта между скоростта, с която едно нагрято тяло,
обтичано от въздушен поток, се
охлажда и скоростта на въздушния
поток. Ако това тяло се подгрява
непрекъснато, тогава такава зависимост съществува между неговата
равновесна температура и скоростта на потока. Като чувствителен
елемент се използват тънки проводници и ленти с малка топлинна инерционност и устойчиви на вибрации.
Обикновено се използват два режима на работа:
l метод на постоянния ток - при изменение на скоростта на потока се
изменя температурата на нишката,
т. е. нейното съпротивление;
l метод на постоянната температура - съпротивлението и температурата на нишката се поддържат
постоянни с помощта на система за
автоматично регулиране на тока,
който в случая е изходна величина за
измерителния прибор.
Предимствата на термоанемометрите са високата им чувствителност, малката инерция, широкият диапазон на измерване. Недостатъците са чупливостта на нишката, нелинейна характеристика,
загуба на чувствителност с времето и др. Използването на термоанемометри в рудници се счита за не

особено подходящо, тъй като те не
са в състояние да обезпечат определени правила на безопасност в диапазона на скоростта и не осигуряват
достатъчно компактна, надеждна и
евтина конструкция.

Акустични методи
Принципът на действие на ултразвуковите анемометри се основава на съществуващата функционална зависимост между скоростта на
разпространение на ултразвуковите
вълни в подвижни среди и скоростта на движение на флуида. Използват
се за определяне както на скоростта, така и на посоката на потока.
Обикновено ултразвуковият анемометър е оборудван с две двойки ултразвукови преобразуватели (устройства, които излъчват и приемат
звукови вълни), разположени един
срещу друг. Един след друг всеки преобразувател излъчва ултразвуков
сигнал през потока, към срещуположният преобразувател. Ако посоката
на потока съвпада с посоката на
ултразвуковия сигнал, времето за
което сигналът преминава разстоянието между излъчващия и приемащия преобразувател ще е по-малко в
сравнение с необходимото време за
преминаване на същото разстояние,
ако сигналът се движи срещу потока. Чрез пресмятане на времето,
необходимо на звуковия сигнал да
достигне срещуположния преобразувател и да се върне отново, се определя скоростта на потока. Посоката на потока се определя в зависимост от ъгъла, под който той пресича ултразвуковите вълни.
Този тип анемометри са широко
използвани поради точността на
измерване и отсъствието на подвижни части в конструкцията им.

Корелационни и оптични
методи
Корелационните методи се базират на измерването на корелацията
на две случайно изменящи се величини в две сечения на потока, разположени на фиксирани разстояния една
от друга.
Основният тип оптични прибори,
използвани за измерването на скоростта на газови потоци, са лазер
доплеровите анемометри. Те позволяват безконтактно измерване на
скоростта на газообразни, течни и
твърди среди, съдържащи светлоотразяващи частици. Характеризират
се с висока точност и бързодействие, както и с липсата на контакт
между уреда и контролирания поток,
но високата им цена силно ограничава тяхното приложение.
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ÓÌˇÍÓ„‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡ ËÌÊÂÌÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡ Ò‡ ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ÚÛ‰ÌÓ ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÛÒÌ‡ÚË ‚ Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡ ‡·ÓÚ‡. ’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË, ‡„Â„‡ÚË ËÎË ‚˙ÁÎË (hydraulic power
units) Ò‡ ÏÓ‰ÛÎË ËÎË Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú
ÙÎÛË‰ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Í˙Ï ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÏÓÚÓË, ˆËÎËÌ‰Ë Ë ‰Û„Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË. —Ú‡Ì‰‡ÚÌË, ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË Ë Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ÌÛÊ‰Ë Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ,
ÚÂ ÌÓÒˇÚ Â‰Ëˆ‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ - „Î‡‚ÌÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë „‡‡ÌÚË‡Ì‡Ú‡
ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ. ‘‡ÍÚÓ
Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ Ù‡·Ë˜ÌËÚÂ ÚÂÒÚÓ‚Â, Ì‡
ÍÓËÚÓ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú
ÔÂ‰Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú „ÓÚÓ‚Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
ÒÚ‡ÌˆËË Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓÂÚÓ ÔÂÒÚË ‰ÓÒÚ‡ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. ƒÛ„ËˇÚ ‚Ë‰ Ò‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÚÂ ÔÓ Á‡‰‡ÌËÂ Ë ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡, ÍÓÂÚÓ Â ‚‡ÊÌÓ Á‡
ÌÛÊ‰ËÚÂ ÓÚ ÔÓ-ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÏÓ‰ÂÎË
Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
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‚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÒÂÍÚÓË
Ë ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ - ‚ ÔÓ‰ÂÏÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡, ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË, Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÓÒÚÓÂÌÂÚÓ,
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ë Ú.Ì.

Същност на
хидравличните агрегати
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ò‡ ÂÁÂ‚Ó‡
Á‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÔÓÏÔ‡ (Â‰Ì‡
ËÎË ÌˇÍÓÎÍÓ), Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ ‡„Â„‡Ú

Източник: Hydac International

(‰‚Ë„‡ÚÂÎ), ÙËÎÚ˙, ÌˇÍÓË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË - ÍÎ‡Ô‡ÌË, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ë ‰., ÓıÎ‡‰ËÚÂÎ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. œÓÏÔ‡Ú‡,
‡ÍÓ Â Â„ÛÎËÛÂÏ‡, Â ÒÌ‡·‰ÂÌ‡ Ò
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë ‰‡ ËÏ‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÔÓÏÔ‡ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚˙ı‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ
Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌË ÍÎ‡Ô‡ÌË. ¬ ÂÁÂ‚Ó‡‡
Ò‡ Ì‡ÎË˜ÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÂÌ ÙËÎÚ˙,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Ú˙·ÌË ‚˙ÁÍË, ÛÔ-
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Î˙ÚÌÂÌËˇ, ÛÂ‰Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Ë Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÓÚ‚ÓË Á‡ Â‚ËÁËˇ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
—˙ˆÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡Á·Ë‡
ÒÂ, Ò‡ Â‰Ì‡ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â ÔÓÏÔË. «‡
ÔÓÒÚË ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ ËÎË ÔÓÒÚÓˇÌÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ÔÓÏÔ‡ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‰Â·ËÚ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‰Ó·˙ ËÁ·Ó. ÕÓ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ÔÓ-ÒÎÓÊÌ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ‰Â·ËÚ.
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË, ÍÓËÚÓ
ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÔÓÏÔË ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú, ÒÂ Ò‚ÂÊ‰‡Ú ‰Ó ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‰Â·ËÚ. «‡ÚÓ‚‡ Á‡ ÔÓ-ÒÎÓÊÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÓÚ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓ-·Ó„‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ì‡ÔËÏÂ, ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Â‚ÂÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÛÒÍÓÂÌËÂ,
Á‡·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡, ÌÛÎÂ‚ ‰Â·ËÚ,
Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë Ú.Ì.
ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Â‡ÎËÁË‡ÌË
‡ÁÎË˜ÌË ÂÊËÏË Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
¬‡Ë‡ÌÚËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ,
ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓ, ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓ, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Ë ÂÎÂÍÚÓıË‰‡‚ÎË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. Õ‡È-ÔÓÒÚËˇÚ ‰ËÂÍÚÂÌ
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„‡ÚÂÎ Ò ‚˙ÚÂ¯ÌÓ „ÓÂÌÂ, „‡ÁÓ‚‡
ÚÛ·ËÌ‡, ˜ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‚‡Î
ÓÚ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ë ‰. Õ‡È¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ò
ÂÎÂÍÚÓÏÓÚÓ, ‰ËÂÍÚÌÓ Ò‚˙Á‡Ì
Í˙Ï ÔÓÏÔ‡Ú‡ ˜ÂÁ ÂÎ‡ÒÚË˜ÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ.

Компактни и мобилни
хидравлични станции

ÍÓÌÚÓÎ Â ˜ÂÁ ˙˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
◊ÂÁ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË ËÎË ÂÎÂÍÚÓÏÓÚÓË Ò Â‰ÛÍÚÓË, ÒÔË‡˜ÍË
Ë Í‡ÈÌË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ ÓÚ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ. ’Ë‰‡‚ÎË˜ÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë
ÒËÒÚÂÏË Ò ÌËÒÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ËÎË Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÂË„Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÂÌ ËÁ·Ó Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË ‰Â·ËÚË. —˙˘Ó Ú‡Í‡ Á‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒÂ‚ÓÏÓÚÓË.
¬ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â Â‡ÎËÁË‡ÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ ÓÚ
‡ÁÎË˜ÂÌ ÚËÔ: ÂÎÂÍÚÓÏÓÚÓ, ‰‚Ë-

ÓÏÔ‡ÍÚÌËÚÂ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
ÒÚ‡ÌˆËË ËÎË Ú.Ì‡. ÏËÌË‡„Â„‡ÚË
Ò‡ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌˆËË Ë Ò˙‰˙Ê‡Ú
ÔÓ˜ÚË Ò˙˘ËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ‚ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÏÓÚÓË Ë ˆËÎËÌ‰Ë, Á‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ ÔÓÚÓÍ
Í˙Ï ÒÂ‚ÓÍÎ‡Ô‡ÌË, ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ò ‚˙Ì¯ÌË ‚ÂÌÚËÎË. Õ‡Í‡ÚÍÓ, Á‡ ÒËÒÚÂÏË, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Â ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ Ë ÔË ÍÓËÚÓ
ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú Ï‡ÎÍË „‡·‡ËÚË. ŒÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, Â ˆËÍÎË˜ÌÓÒÚÚ‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓÏ‡ÎÍÓ ‚ÂÏÂ ÔÂ‰Ë ÔÂÒÚÓÈ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.
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Избор на хидравлична
станция
«‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇÚ
ËÁ·Ó Ì‡ Ú˙ÒÂÌ‡ ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ
ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ Â‰Ëˆ‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÙËÁË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ Ë ÔÓËÁ‚Â‰Â Â‰Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ, ËÌÊÂÌÂÌËˇÚ ÂÍËÔ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ ÍÎËÂÌÚ‡
Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÛÒËÎËÂ Ë ‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ; ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË ‡·ÓÚÌË ÒÍÓÓÒÚË; „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ë ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ˜‡ÒÚË ‚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡; ‚Ë‰‡
Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ë
ÙÛÌÍˆËËÚÂ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÚËÔ‡ Ì‡
ÒÂ‚ËÁÌËˇ ˆËÍ˙Î, ‚Ë‰‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, Ò
ÍÓÂÚÓ ˘Â ‡·ÓÚË ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ. ŒÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ Ô‡‚ËÎÌÓ
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ò‡ Ó˘Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ,
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡, ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
¯ÛÏ Ë ‰Û„Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ÒË˜ÍË ÒÔÂˆËÙËÍË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ,
ÒÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
√ÓÚÓ‚ËÚÂ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌˆËË,
ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÏÓÊÂ
‰‡ ËÁ·Ë‡, ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ Ë ‰Â·ËÚË,
Ó·ÂÏ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡, Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ Ë
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò ÙÎÛË‰Ë.
—ÔÂˆËÙËÍ‡ˆËËÚÂ, Í‡Ò‡Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚‡ÊÌË
ÔË ËÁ·Ó Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ,
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‰Â·ËÚ, Ó·˘‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë Ó·ÂÏ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡. –‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÒË„ÛË
Í‡ÚÓ ËÁıÓ‰ÌÓ. ’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËˇÚ ‡„Â„‡Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ Ò Â‰ÌÓ
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ËÎË ‰‡ ‡·ÓÚË
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‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ.
¬‡ÊÂÌ Ô‡‡ÏÂÚ˙ Â Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÏÓÚÓ‡/ÔÓÏÔ‡Ú‡. ÕˇÍÓË
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌˆËË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ë Ú‡ÁË ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ Â ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ËÁÚÓ˜ÌËˆË. ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡
ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ‚ ÍËÎÓ‚‡ÚË ËÎË ÍÓÌÒÍË ÒËÎË. Œ·ÂÏ˙Ú Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÒÂ ‰‡‚‡ ‚
ÎËÚË ËÎË „‡ÎÓÌË. ÕˇÍÓË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙Ò
ÒÏÂÌˇÂÏË ËÎË ÏÓ‰ÛÎÌË ÂÁÂ‚Ó‡Ë,
ÍÓËÚÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò ‡ÁÎË˜ÂÌ Ó·ÂÏ.
‘ËÁË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰
ÔË ËÁ·Ó Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ‡„Â„‡Ú,
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÚËÔ ÔÓÏÔ‡, ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ÏÂÚÓ‰ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë
Ï‡Ò‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡. ¬ÒË˜ÍË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌˆËË ·ÂÁ ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Ò˙‰˙Ê‡Ú ÌˇÍ‡Í˙‚ ‚Ë‰ ‚„‡‰ÂÌ‡
ÔÓÏÔ‡. ÕˇÍÓË ‡„Â„‡ÚË Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌË ÔÓÏÔË, ÍÓËÚÓ
ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú Í‡ÚÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ÔÓÏÔË, Ò‚˙Á‡ÌË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ.
¬˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ÔÓÏÔË, ÍÓËÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ
ÒÚ‡ÌˆËË, ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Â‰ÌÓÒÚ˙Ô‡ÎÌË,
‰‚ÛÒÚ˙Ô‡ÎÌË, ÚË- ËÎË ˜ÂÚËËÒÚ˙Ô‡ÎÌË ÏÓ‰ÂÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓÏÔË. —Â‰
‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ò‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÏÓÚÓË, ‰ËÁÂÎÓ‚Ë Ë ·ÂÌÁËÌÓ‚Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÍÓÏÔÂÒÓË. œÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ò˙˘Ó Ò‡ ÌˇÍÓÎÍÓ - ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, ‚˙Á‰Û¯ÌÓ-Ï‡ÒÎÂÌ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎ , ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ËÁÓ·˘Ó. «‡ ÌˇÍÓË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ Â ÓÚ ‚‡ÊÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú
ÔÂ‰‚Ë‰ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ËÁ·Ó
Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÍÓÌÚÓÎ‡ Ì‡ ÌˇÍÓË
Ô‡‡ÏÂÚË ˜ÂÁ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÛÂ‰Ë
- Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÌË‚Ó Ì‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ë Ú.Ì.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇ Ë ÌÓÛ-ı‡Û ÔË ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ Á‡‰‡ÌËÂ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ
Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
‰‡ÎË ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ·‡ÁÓ‚ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ‡„Â„‡Ú ËÎË ‰Ó Ï‡˘‡·Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Á‡ ÍÎËÂÌÚ ÒËÒÚÂÏ‡.
¬ÒË˜ÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ
ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ.

Предимства на
хидравличните агрегати
’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ò‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ:
l —Ú‡Ì‰‡ÚÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌË Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÌÛÊ‰ËÚÂ;
l —ÔÂˆËÙË˜ÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Á‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ;
l ÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ;
l ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ;
l œÓ-·ÂÁ¯ÛÏÌ‡ ‡·ÓÚ‡;
l ÃÌÓ„Ó ÎÂÒÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ;
l ÀÂÒÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡;
l œÓ‰Ó·ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏÌ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡;
l œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ „‡‡ÌˆËˇ.

Недостатъци
’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓ Ô‡‚ËÎÓ Ò‡ ÔÓ-ÒÍ˙ÔË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò
ÒËÒÚÂÏ‡, ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌÓ
Á‡ÍÛÔÂÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÔÎ‡˘‡ Á‡ „ÓÚÓ‚‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ, Â Á‡‡‰Ë ÓÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁ·Ë‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ, ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ È Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ È. »ÁËÒÍ‚‡˘Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ, ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË ÌÓÒˇÚ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡, ˜Â Ò‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ÓÚ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË,
Ì‡ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ, ËÁ·‡ÌË ÚÓ˜ÌÓ Á‡ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ë ˜Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓÒÚ,
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ.
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АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ
• Автоматични напорни
филтри за премахване
на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др.
• Филтри с активен въглен
• Омекотяване
• Декарбонизация
• UV-дезинфекция
• Озониране
Обратна осмоза
• Деаератори: термични,
химични и вакуумни
• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и
биообраствания в
отоплителни и
охладителни системи
• Дозиращо оборудване
• Обратна осмоза

Омекотяване

"Хидро-Хикс-България" ЕООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395
4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г
E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

CATERPILLAR - «¿ ¬»—Œ ¿ ≈‘≈ “»¬ÕŒ—“
¬ Ã»ÕÕ¿“¿ »Õƒ”—“–»fl

Caterpillar Â Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÎË‰Â ‚ ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡ Ì‡ ÏËÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë Â Ò
Ì‡È-¯ËÓÍ‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡. ÃËÌÌËÚÂ Í‡ÏËÓÌË CAT Ò‡ ‰Â‚ÂÚ ÏÓ‰ÂÎ‡ Ë Ò‡ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÒËÎÓ‚Ó
Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ë ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÒËˇ. œÓÎÂÁÌËˇÚ ËÏ ÚÓ‚‡ Â ÓÚ 36
‰Ó 380 Ú. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ —¿“ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ACERT, eÎÂÍÚÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎˇÂÏËÚÂ ÚÛ·Ó Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒÔË‡˜ÍË, ÍÓÏÙÓÚÌ‡Ú‡
Í‡·ËÌ‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡
ÍÓ¯ Ò „ÛÏÂÌ‡ Ó·¯Ë‚Í‡, ÌÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ CAT Messenger Á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë
ÍÓÌÚÓÎ Ò‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒËÎÌËÚÂ
ÒÚ‡ÌË Ì‡ ÚÂÁË Ï‡¯ËÌË.
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—ÂËËÚÂ H Ë ÍÓÎÂÒÌË ÚÓ‚‡‡˜Ë
Caterpillar Ò‡ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ≈—
Á‡ ‚Â‰ÌË ÂÏËÒËË, ÍÓÂÚÓ Ó·‡˜Â ÌÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë „ÓË‚Ì‡Ú‡ ËÏ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. ”‚ÂÎË˜ÂÌ‡Ú‡
ÎËÚÓ‚‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÁË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÒÔÓÏ‡„‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË Ó·ÂÏ˙Ú ËÏ
ÒÔˇÏÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÔË ÔÂ‰ıÓ‰ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË Ï‡¯ËÌË. ŒÚÎË˜ËÚÂÎÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Õ Ë ÚÓ‚‡‡˜ËÚÂ
Ò‡ Ë ‰ÊÓÈÒÚËÍÓ‚ËˇÚ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌËÚÂ ıË‰ÓÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎË Á‡ ÔÓ-ÔÎ‡‚Ì‡
ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‚ÍËÚÂ Ë Á‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ÛÒÍÓÂÌËÂ, ÔÓ‰Ó·ÂÌ Z-Ó·‡ÁÂÌ ÎÓÒÚÓ‚
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ Ì‡ÍÎ‡ÌˇÌÂ Ì‡ ÍÓÙ‡Ú‡,
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡˘ Ò 25% ÏÓÏÂÌÚ‡ È Ì‡ ÓÚÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ë ‰.
—ÂËËÚÂ D Ë ≈ ‚ÂËÊÌË ·‡„ÂË —¿“
Ò‡ Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡
„ÓË‚Ó ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ACERT. —Ú‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ·‡„ÂÌË ÒÚÂÎË Ò‡ Ò ÛÒËÎÂÌ‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ‡Ï‡Ú‡ Ò˙˘Ó Â ÛˇÍ˜Â-

Ì‡ ‚ Ì‡È-Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌËÚÂ ÁÓÌË, ‡ ıÓ‰Ó‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Á‡˘ËÚÂÌ‡ Ò
ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡
ıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÓÎÍË ËÎË Ò‡ÏÓ ‚ ÚˇıÌ‡Ú‡
ÔÂ‰Ì‡, Á‡‰Ì‡ Ë ÒÂ‰Ì‡ ÒÂÍˆËˇ.
«‡ ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÚÓ‚‡Ó-Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË
ÓÚ ÏËÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Caterpillar Â ‡Á‡·ÓÚËÎ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ Ë ÍÓÌÚÓÎ - MineStar FleetCommander. “ˇ ÒÎÂ‰Ë ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Í‡ÍÚÓ ‚ÒˇÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡, Ú‡Í‡ Ë ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ò ˆÂÎ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ‚ ÏËÌ‡Ú‡, Í‡ÎÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌË ÍÎ˛˜Ó‚Ë Ô‡‡ÏÂÚË, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ë Ô˙ÎÌÓ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡.

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД
София 1331, бул. Европа 439
тел.: 02/808 31 81, факс: 02/808 31 31
www.eltrakbulgaria.com
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Ï‡¯ËÌË

“‡ÌÒÔÓÚÌË
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÏËÌË
Съвременни възможности на конвейерния, релсов и надземен
транспорт и средствата за автоматизация

¬

ÏËÌÌËÚÂ Ë ‰Ó·Ë‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÓÚ ÍÎ˛˜Ó‚Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡
ˆÂÎËˇ ‡·ÓÚÂÌ ÔÓˆÂÒ Â ÂÙÂÍÚË‚ÌËˇÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ó„‡ÌËÁË‡Ì
Ú‡ÌÒÔÓÚ. œÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ‰Û„Ë ËÌ‰ÛÒÚËË, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡‚Ó‰ÒÍË Ú‡ÌÒÔÓÚ Ì‡ ÒÛÓ‚ËÌË Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎË, ‚ ÏËÌËÚÂ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡
Ú‡ÌÒÔÓÚ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ¯ËÓÍÓ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ, ‚
Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇ ‡ÒÂÌ‡Î Ì‡ Â‰ÌÓ
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ÏËÌÌÓ ËÎË ‰Ó·Ë‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÙË„ÛË‡Ú ÚÓ‚‡ÓÔÓ‰ÂÏÌË Í‡ÌÓ‚Â, ÂÎÒÓ‚Ë Ô˙ÚË˘‡ Ò
‚‡„ÓÌÂÚÍË Ò Ô‡Ì‡ ËÎË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ Úˇ„‡, ·ÂÁÂÎÒÓ‚Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ (ÂÎÂÍÚÓÍ‡Ë, ÍÓÎË˜ÍË Ë ‰.); Ï‡¯ËÌË Á‡ ‚ËÒˇ˘
Ú‡ÌÒÔÓÚ (Â‰ÌÓÂÎÒÓ‚Ë ‚ËÒˇ˘Ë
ÎËÌËË, ‚˙ÊÂÌË ÎËÌËË), Ï‡¯ËÌË Á‡
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú Ú‡ÌÒÔÓÚ Ò „˙‚Í‡‚Ë ÚÂ„ÎËÚÂÎÌË Ó„‡ÌË (ÎÂÌÚÓ‚Ë
Ú‡ÌÒÔÓÚ¸ÓË, ÂÎÂ‚‡ÚÓË Ë ‰.),
Ï‡¯ËÌË Á‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú Ú‡ÌÒÔÓÚ ·ÂÁ „˙‚Í‡‚Ë ÚÂ„ÎËÚÂÎÌË
Ó„‡ÌË (‚ËÌÚÓ‚Ë, ËÌÂˆËÓÌÌË Ë

„‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌË Ú‡ÌÒÔÓÚ¸ÓË),
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Ú‡ÌÒÔÓÚÌË Ï‡¯ËÌË, ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ,
ÒÍÂÔÂÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ë Ú. Ì. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÒÔË‡ÏÂ
Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËˇ, ÂÎÒÓ‚
Ë Ì‡‰ÁÂÏÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ, Ò ÓÒÓ·ÂÌ
‡ÍˆÂÌÚ ‚˙ıÛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡.

Конвейерни системи за
транспорт на материали
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌË ÎËÌËË Á‡ Ì‡ÒËÔÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ‚ ÔÓ‰ÁÂÏÌË Ë ÓÚÍËÚË ÏËÌË ÒÂ ı‡‡Í-

83

Ï‡¯ËÌË

Източник: Sandvik

Източник: Metso Minerals

Източник: Metso Minerals

Източник: Майнинг

Източник: Sandvik

ÚÂËÁË‡Ú Ò „ÓÎˇÏ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡,
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
Ï‡¯ÛÚË Ë ÏÓ˘ÌË ÏÌÓ„Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ. ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÂÚÓ ËÏ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ë ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÎËÌËËÚÂ, ÒË„ÛÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÚ‡ÚË‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ, ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒÂÌÁÓË ËÎË ˙˜ÌÓ - ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ. ¿ÍÓ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÚ‰ÂÎÌË
Ú‡ÌÒÔÓÚ¸Ó‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÚÂ
‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Á‡
‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‡. œÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Ó·‡ÚÌ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÔÓÚÓÍ‡, Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Á‡ÒËÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡
Ë ÔÂÚÓ‚‡˙˜ÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â. ¬
ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ ÓÚ ÌÓÏ‡ÎÌËˇ ‡·ÓÚÂÌ ıÓ‰ ËÎË ‚˙ÁÌËÍÌ‡Î
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏ (Ô‡‰‡ÌÂ Ì‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ ·‡‡·‡Ì Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 15%, Á‡ÚÂ„Ì‡Ú
ÔÛÒÍ‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂ‡ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 60
ÒÂÍ., Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ËÎË Ì‡‰Î˙ÊÌÓ
ÒÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÎÂÌÚ‡Ú‡ Ë ‰.) ÒÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë
ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú‡ÌÒÔÓÚ¸Ó‡.
«‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÎÂÌÚ‡Ú‡, ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂÚÓ È ÒÔˇÏÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ ·‡‡·‡Ì Ë Ì‡‰-
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Î˙ÊÌ‡Ú‡ È ˆˇÎÓÒÚ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ
ÚÂ ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ÒÂÌÁÓ, ËÁÏÂ‚‡˘ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ë ÂÎÂÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ,
Ì‡ÒÚÓÂÌ ‰‡ Ò‡·ÓÚË ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ ·‡‡·‡Ì, Ï‡ÒÎÓÚÓ ‚ Â‰ÛÍÚÓËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ë Î‡„ÂËÚÂ
ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ ˜ÂÁ ÒÂÌÁÓË Á‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. –‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ Ë
‡ÁÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ
Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓÚÓ ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÎÂÌÚ‡Ú‡ Ì‡ „ÛÏÂÌÓ-ÎÂÌÚÓ‚ËÚÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚ¸ÓË. ≈‰ËÌ ÓÚ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÒÂ„‡ ÌÂ Â Ì‡ÏÂËÎ
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ, Â ÚÓÁË
Á‡ ÍÓÌÚÓÎ‡ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜Ì‡Ú‡ ˆˇÎÓÒÚ (ÒˆÂÔ‚‡ÌÂÚÓ) Ì‡ ÎÂÌÚ‡Ú‡.
˙Ï ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚ
ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ò˙˘Ó ‰‡Ú˜ËˆË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î
‚˙ıÛ ÎÂÌÚ‡Ú‡, ‰‡Ú˜ËˆË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Á‡ÒËÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡˙˜ÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Ë ‰‡Ú˜ËˆË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚
·ÛÌÍÂËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÚÓ‚‡Ë Ë
ËÁÒËÔ‚‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î. —Ë„Ì‡ÎËÚÂ ÓÚ ÚÂÁË ‰‡Ú˜ËˆË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ë ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ/ÎËÔÒ‡
Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ ÚÓ‚‡ÂÌÂ, ÔË Á‡ÒËÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡˙˜ÂÌ ÔÛÌÍÚ Ë

ÔË ÎËÔÒ‡ Ì‡ Ó·ÂÏ Á‡ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
œË ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÚÓ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡,
Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ ÔÂÒÓÌ‡Î ËÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ. œÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ú‡ÌÒÔÓÚ¸ÓË ÒÚ‡‚‡ ÔÓ
ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÔÓÚÓÍ‡. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ Â
„ÓÚÓ‚‡ Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ ÔÛÒÍ.

Системи за управление
на конвейерния извоз
œË ‰˙Î„ËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡
Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡Úˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÂÌÚ‡Ú‡, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂÚÓ È ÒÔˇÏÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ ·‡‡·‡Ì.
“ÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ
‰‡Ú˜ËÍ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂÚÓ, ‰‡Ú˜ËÍ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÛÒËÎËÂÚÓ Ì‡ ÓÔ˙Ì, ÔËÎÓÊÂÌÓ ‚˙ıÛ ÎÂÌÚ‡Ú‡, Â„ÛÎ‡ÚÓ Ë Ì‡ÚÂ„‡ÚÂÎÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËˇ ËÁ‚ÓÁ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú
ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ÔÓ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡Ì‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÔÓ ‡Ô‡‡ÚÌÓÚÓ Ë ÔÓ„‡ÏÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ. ŒÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë Á‡ ËÁ·Ó‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡, ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡, ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Á‡ ‚˙ÁÍ‡,
¯ÛÏÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ë ‰. ¬ ÔÓÒÎÂ-
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‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌË ÎËÌËË ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË, ÍÓËÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
ÎÂÒÌ‡ Ë ·˙Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ‡Î„ÓËÚ˙Ï‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ,
Ë ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏÂ.
–Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÚÓ‚‡ÓÔÓÚÓÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡. “‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ,
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ú‡ÌÒÔÓÚ¸ÓË ÓÚ ÍÓÌ-
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‚ÂÈÂÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ
ÔÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ËÌÚÂ‚‡Î, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÒÚ‡ÌÂ Ò ÂÎÂÚ‡ Á‡
‚ÂÏÂ ËÎË ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Á‡
ÓÚÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Â Ú. Ì‡. ÔËÌˆËÔ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ·ÎÓÍËÓ‚Í‡,
ÔË ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ ÚÓÍ˙Ú Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ì‡ ‚Â˜Â
‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÍÓÌ‚ÂÈÂ.

Релсов транспорт
в подземните рудници
–ÂÎÒÓ‚ËˇÚ Ú‡ÌÒÔÓÚ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ¯ËÓÍÓ ‚ ÓÚÍËÚËÚÂ Û‰ÌËˆË
ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·Ë‚ÌË Ï‡¯ËÌË
Ò ˆËÍÎË˜ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë Ï‡¯ËÌË Ò
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. »ÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ Ò˙ÒÚ‡‚ËÚÂ
‚ ÓÚÍËÚËÚÂ Û‰ÌËˆË Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ Ë ÚÓ‚‡ Ì‡Î‡„‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ÓÚ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ë
ÚÂÎÂÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. “Â ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ, ÔÓ‚Ë¯‡‚‡Ú ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡Ò-

ÌÓÒÚ, Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡Ú ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Ê. Ô. ÎËÌËˇÚ‡.
¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË Ò‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÚÓ‚‡Ë˘‡Ú‡, Ó·ÏÂÌ˙Ú Ì‡ ‚‡„ÓÌÂÚÍË ‚ Û‰ÌË˜ÌËˇ ‰‚Ó Ë ‚ Ì‡‰¯‡ıÚÌÓÚÓ Á‰‡ÌËÂ, Ò‚ÂÚÓÙ‡ÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë, ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡, ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ë ·ÎÓÍËÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂÎÍËÚÂ.
œË ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ÂÌÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ‚‡„ÓÌÂÚÍ‡Ú‡, ÒÔˇÏÓ ÓÚ‚Ó‡ Á‡
ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡; ÒÚÂÔÂÌÚ‡
È Ì‡ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ë ‰. ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÎÓÍÓÏÓÚË‚ÌËˇ
ËÁ‚ÓÁ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍ‡ ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ „Î‡‚ÌÓ ‚ Û‰Ó‰Ó·Ë‚‡, ÔË ÒÎÓÊÌÓ Ô˙ÎÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Û‰ÌËÍ‡ Ë ÔË Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÂÎÂÍÚÓÎÓÍÓÏÓÚË‚Ë. ¬ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ Ó˘Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁË‡ÌËÚÂ Û‰ÌË˜ÌË ‰‚ÓÓ‚Â, ‰ÓÎÌÓ Ë „ÓÌÓ
ÌË‚Ó Ì‡ ·ÛÌÍÂ‡, Ì‡ ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ó·˙˘‡ÚÂÎˇ, Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÔÓËÚÂ Ë ÔË·ÛÚ‚‡˜ËÚÂ, Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚‡„ÓÌÂÚÍ‡ ‚
Ó·˙˘‡˜‡.
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Автомобилен транспорт
в откритите рудници
¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÌËˇÚ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ì‡ÏË‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ
Ú‡ÌÒÔÓÚ ‚ ÓÚÍËÚËÚÂ Û‰ÌËˆË,
ÔË ÍÓËÚÓ ÓÚÍË‚Í‡Ú‡ Ë ‰Ó·Ë‚˙Ú
Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓÚÓ ËÁÍÓÔ‡ÂÏÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú Ò Â‰ÌÓÍÓÙÓ‚Ë ·‡„ÂË. ŒÔÂ‡ÚË‚ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË, Ò ˜ËˇÚÓ ÔÓÏÓ˘ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚÂ ÒÂ Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú
Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ‰Ó·Ë‚ÌË Ï‡¯ËÌË Ë ‡ÁÚÓ‚‡ÌË ÔÛÌÍÚÓ‚Â Ë ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ
ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ËÏ.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
‰Ó·Ë‚ÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇ ÔÓˆÂÒ,
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ
Í‡ÍÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ, Ú‡Í‡ Ë
Ì‡ ‰Ó·Ë‚ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË, Ò˙Á‰‡‚‡Ú
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ¯ËıÚÓ‚‡ÌÂ
Ì‡ Û‰‡Ú‡ ‚ ÔËÂÏÌËÚÂ ·ÛÌÍÂË Ë
ÒÍÎ‡‰Ó‚Â. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÚË ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡: ÓÚ‚ÓÂÌ, ÒÏÂÒÂÌ Ë
Á‡Ú‚ÓÂÌ ˆËÍ˙Î. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â‰ËÌ ÓÚ ÚÂÁË ÚË ÂÊËÏ‡ Á‡‚ËÒË
ÓÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ. «‡Ú‚ÓÂÌËˇÚ ˆËÍ˙Î ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ÔÛÒÍÓ‚Ëˇ ÔÂËÓ‰ Ì‡
Û‰ÌËÍ‡ ‚ ‡‚‡ËÈÌË ÒËÚÛ‡ˆËË. œË
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ÚÓÁË ÂÊËÏ Ò‡ÏÓÒ‚‡ÎËÚÂ ËÏ‡Ú
ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‡‰ÂÒ ÒÔˇÏÓ ·‡„ÂËÚÂ.
œË ÒÏÂÒÂÌËˇ ˆËÍ˙Î ˜‡ÒÚ ÓÚ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ Â‰ËÌËˆË (‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚÂ) ËÏ‡Ú ÔÓÒÚÓˇÌÌË ‡‰ÂÒË
Í˙Ï ·‡„ÂËÚÂ, ‡ ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
ÒÂ ‡‰ÂÒË‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÌÛÊ‰ËÚÂ ‚ ‰‡‰ÂÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ. “ÓÁË
ˆËÍ˙Î ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ
Ò‡ÏÓÒ‚‡ÎËÚÂ, ÔÓ‡‰Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÔË˜ËÌË („ÓÎˇÏ Ì‡ÍÎÓÌ, ÚÂÒÂÌ Ô˙Ú
Ë ‰.), ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡‰ÂÒË‡ÌË Í˙Ï ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ·‡„ÂË.
œË ÓÚ‚ÓÂÌËˇ ˆËÍ˙Î Ì‡ ‡·ÓÚ‡
ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ‡‰ÂÒË‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ Â‰ËÌËˆË.
“Ó‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ Ë ‰Ó·Ë‚ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÔÓ‡‰Ë
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÚÓËÚÂ ËÏ. œË
ÚÓÁË ÂÊËÏ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë Ë
Ì‡È-‰Ó·Ó ÓÒÂ‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·ËÚ‡Ú‡ Û‰‡.

Управление на наземния
транспорт
ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú Ô˙ÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ì‡ Ô˙ÚÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡. —ÎÛ˜‡Ë Ì‡ ÌÂËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Á‡ ÓÚË‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌ ‡‰ÂÒ
ËÎË Ò‡ÏÓÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ ÓÚ
Á‡‰‡‰ÂÌËˇ Ï‡¯ÛÚ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ

ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ‡ ÓÚ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÒÂ Â„ËÒÚË‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â„ËÒÚË‡ ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ Ë Ó·˘Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ·‡„ÂË Ë Ò‡ÏÓÒ‚‡ÎË ‚ ÍÛÒÓ‚Â.
Ó„‡ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÒ‚‡ÎËÚÂ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË ÒÂÌÁÓË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‰‡‰ÂÌ‡ ‚ Â‰ËÌËˆË Á‡
Ï‡Ò‡ ËÎË Â‰ËÌËˆË Á‡ Ó·ÂÏ (Í‡ÚÓ ÒÂ
‚ÁÂÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡
‡Á·Ûı‚‡ÌÂ). œÓ ËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ ÔÂÒÓÌ‡Î ÚÂÁË
‰‡ÌÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙‚ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ: ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÙÓÏË‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ; ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ
ÍÓÏÔ˛Ú˙ (‰ËÒÔÂ˜Â‡) Ë Ó·ÂÍÚËÚÂ
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ; ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ë ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
ÚÓ‚‡Ó-‡ÁÚÓ‚‡ÌËÚÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÔÓˆÂÒË; ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡. œÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÙÓÏË‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ÔÓ„‡ÏÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. œÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
Ò˙·Ë‡ÌÂ Ë ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÏÓ-
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Източник: Sandvik

Източник: Sandvik

Източник: Sandvik

Ò‚‡ÎËÚÂ Ë ÚÂıÌËÚÂ ‚Ó‰‡˜Ë, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ‡‰ÂÒË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Á‡
ÚÓ‚‡ÂÌÂ Ë ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ Ò‡ÏÓÒ‚‡Î‡ Í˙Ï ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ ÍÓÏÔ˛Ú˙ (‰ËÒÔÂ˜Â‡). ¬
·ÎËÁÍÓÚÓ ÏËÌ‡ÎÓ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌË
Â‰ËÌËˆË Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ì‡ Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ì ÓÚ Úˇı ‡‰ËÓÒË„Ì‡Î Ò ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡. ¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÔ˙ÚÌËÍÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ (GPS), ‚
ÍÓˇÚÓ ÂÎÂÏÂÌÚ˙Ú Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â Ë Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ.
œÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡
‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ ÍÓÏÔ˛Ú˙ (‰ËÒÔÂ˜Â‡), ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚‡ „Ó‚Óˇ˘‡ ‚˙ÁÍ‡ Ì‡ ‰ËÒ-
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ÔÂ˜Â‡ Ò ÔÓ-‚‡ÊÌËÚÂ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË
Á‚ÂÌ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. “ÂÎÂÙÓÌÌ‡
‚˙ÁÍ‡ ËÏ‡ Ë Ò ‰Û„ËÚÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË
Ì‡ ÏËÌÌÓ-‰Ó·Ë‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ.
ƒÛ„‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ‡‰ËÓÍ‡Ì‡ÎË. œÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ë ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÚÓ‚‡Ó-‡ÁÚÓ‚‡ÌËÚÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÔÓˆÂÒË
ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ ÔÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ
Ì‡ Ò‡ÏÓÒ‚‡Î‡, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë ÓÚ
GPS. œÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓ„‡ÏÌË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ - ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ·‡„ÂË Ë Û‰ÌËÍ‡, ·ÓÈ
ÍÛÒÓ‚Â Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ò‡ÏÓÒ‚‡ÎË Ë
Ó·˘Ó - Á‡ ‰Ó·Ë‚ÂÌ Û˜‡ÒÚ˙Í ËÎË Á‡
Û‰ÌËÍ‡.
GPS ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË: Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ÔÓÁËˆËËÚÂ, ÒÍÓÓÒÚËÚÂ,
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÚ‡, Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ë
‰Û„Ë Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ-

ÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡; ÓÚ˜ËÚ‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ë ‚Ó‰‡˜ËÚÂ;
Ò˙·Ë‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ò ˆÂÎ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓ‚‡ÌËÚÂ Ï‡¯ÛÚË. ŒÒÌÓ‚ÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÌË ı‡‰ÛÂÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò‡ ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
Ë ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚
ÏÓ·ËÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË. ƒËÒÔÂ˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Ò ÔÂ˜‡Ú‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ‡·ÓÚË Ò ‚ËÒÓÍÓÌ‡‰ÂÊ‰Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔËÎÓÊÌÓ Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓ„‡ÏÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ò „‡ÙË˜ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ. Õ‡ ÂÍ‡Ì‡ Ì‡ ‰ËÒÔÂ˜Â‡ ÒÂ
ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ Í‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÂÌ‡ Ò
Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡, ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ, ÚÓ‚‡ÌËÚÂ Ë ‡ÁÚÓ‚‡ÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â, ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ
Â‰ËÌËˆË. ¬ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ ËÏ‡ Ó˘Â
‡‰ËÓÏÓ‰ÂÏ, ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ‰‡ÌÌË, ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡
‡Á„Ó‚ÓÌ‡ ‚˙ÁÍ‡, ‡ÌÚÂÌÌÓ-ÙË‰ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ƒËÒÔÂ˜ÂËÚÂ ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‰‡ÌÌË ÓÚ ‚ÒˇÍ‡ Ú‡ÌÒ-
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ÔÓÚÌ‡ Â‰ËÌËˆ‡ Ë ‰‡ „Ó‚ÓˇÚ Ò
‚ÒÂÍË ‚Ó‰‡˜ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ.
Õ‡ ·Ó‰‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÏ‡ ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÂ Ò
ÔÓ„‡ÏÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ, ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËˇ Ò ‰‚‡ Í‡Ì‡Î‡ - Á‡ ‰‡ÌÌË Ë
‡Á„Ó‚ÓÌ‡ ‚˙ÁÍ‡, ‡‰ËÓÏÓ‰ÂÏ,
‰‡Ú˜ËÍ Á‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ, Ò‚˙Á‡Ì
Ò˙Ò ÒÔ˙ÚÌËÍÓ‚‡Ú‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡, ÚÂ˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ
Á‡ ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.

Руднични подемни уредби
–Û‰ÌË˜ÌËÚÂ ÔÓ‰ÂÏÌË ÛÂ‰·Ë Ò‡
Ì‡È-ÒÎÓÊÌËÚÂ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌË Ó·ÂÍÚË ÓÚ Ó·˘‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ‚ÂË„‡ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓÚÓ ËÁÍÓÔ‡ÂÏÓ ÓÚ Á‡·Óˇ ‰Ó
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡. ŒÚÍ‡ÁËÚÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ËÎË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
˜‡ÒÚ, ËÎË Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓ‰ÂÏÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ÌÂ
Ò‡ÏÓ Ò Ï‡ÚÂË‡ÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë, ÌÓ Ë Ò
ËÒÍ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ÏËÌ¸ÓËÚÂ.
“Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚ÒË˜ÍË Ò˙ÒÚ‡‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÔÓ‰ÂÏÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜Â-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2011

ÌËÂÚÓ ÒË ÚÂ ·Ë‚‡Ú Á‡ ËÁ‚ÓÁ Ì‡:
ıÓ‡; ÚÓ‚‡Ë Ë ıÓ‡; ÚÓ‚‡Ë. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÔÓ‰ÂÏÌËˇ
Ò˙‰ ·Ë‚‡Ú: ÍÎÂÚÍÓ‚Ë Ë ÒÍËÔÓ‚Ë. ¬
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÔÓ‰ÂÏÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÒÂ ‰ÂÎˇÚ Ì‡ ·‡‡·‡ÌÌË Ë Ò ÚËÂ˘‡ ¯‡È·‡. ¬ÒÂÍË Â‰ËÌ
ÓÚ ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ÔÓ‰ÂÏÌË ÛÂ‰·Ë Ì‡Î‡„‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓÚÓ ËÏ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡Î‡„‡ Ë
‚Ë‰˙Ú Ì‡ ÚÓ‚‡Ó-‡ÁÚÓ‚‡ÌËÚÂ
‡·ÓÚË. œÓ‰ÂÏÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë Á‡ ËÁ‚ÓÁ Ò‡ÏÓ Ì‡ ıÓ‡ Ë Á‡ ËÁ‚ÓÁ Ì‡ ıÓ‡
Ë ÚÓ‚‡Ë, ÓÚ Ò˙Ó·‡ÊÂÌËÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ
‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÂÊËÏ, ÌÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì.
Ã‡¯ËÌËÒÚ˙Ú ÔÓ‰‡‚‡ Ì‡˜‡ÎÌËˇ
ËÏÔÛÎÒ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆËÍ˙Î‡ Ë ÒÎÂ‰Ë Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ÏÛ.
œË ÔÓ‰ÂÏÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Á‡ ËÁ‚ÓÁ
Ì‡ ıÓ‡ Ë ÚÓ‚‡Ë Â Á‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ Ò ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ÓÚ ÔËÂÏÌ‡Ú‡ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡. —ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÍÎÂÚÍÓ‚Ëˇ ÔÓ‰ÂÏ ÒÂ
ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡Ú Ë ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ-

Ú‡ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ
ÚÓ˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎÂÚÍ‡Ú‡
Ì‡ ‰‡‰ÂÌËˇ ıÓËÁÓÌÚ, ÔÓ‡‰Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËË Á‡ ÙËÍÒË‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ÂÚ‡Ê ÓÚ ÍÎÂÚÍ‡Ú‡ (ÔË ÏÓÌÓ„ÓÂÚ‡ÊÌË ÍÎÂÚÍË)
Ì‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ Á‡ ÚÓ‚‡ÂÌÂ Ë ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
œÓ‰ÂÏÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë Á‡ ËÁ‚ÓÁ Ò‡ÏÓ
Ì‡ ÚÓ‚‡Ë („Î‡‚ÌÓ ÒÍËÔÓ‚Ë ÛÂ‰·Ë)
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ, Ë Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ, ‚ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÂÊËÏ. ”˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡
˜Ó‚ÂÍ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ
ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ. Õ‡˜‡ÎÌËˇÚ ËÏÔÛÎÒ Ì‡
ˆËÍ˙Î‡ Ò‡ ÔÓ‰‡‚‡ ÓÚ ‰‡Ú˜ËÍ, ÒÎÂ‰ˇ˘ Ì‡Ô˙Î‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓ¯‡ Ì‡ ÒÍËÔ‡ Ò Ï‡ÚÂË‡Î. œÓ-Ì‡Ú‡Ú˙Í ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡ Ë
ÍÓÌÚÓÎË‡Ì‡ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. œË
‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰ÂÏÌË ÛÂ‰·Ë Ó·‡˜Â ÒÂ
Á‡Ô‡Á‚‡ Â‰ÌÓ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ - ÚÓ˜ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
ÔÓ‰ÂÏÌËˇ Ò˙‰, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡‡ Ë ‰Û„ËÚÂ ÒÏÛ˘‡‚‡˘Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ.
По материали на Г. Радулов, Д. Парашкевова
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одното рязане е широко използвана технология за рязане, оформяне,
гравиране на голямо разнообразие от
материали. През годините то търпи
непрекъснато развитие, поради което се приема за един от най-гъвкавите, бързо развиващи се и високо
ефективни процеси. Намира приложение в редица отрасли от индустрията, включително в космическата и
самолетната индустрии. С водното
рязане се осигурява високо качество
и прецизност на рязането, като в
същото време не се използват вредни течности или газове и не се отделят вредни вещества. То е предпочитан метод при рязане на материали чувствителни към високи температури, каквито температури са
характерни за някои други методи на
рязане. Намаляването на въздействието на топлината, позволява рязане
и обработване на материалите без
това да води до промяна в техните
свойства. Подходящо е за изработване на детайли с много сложни форми. Използването на специализиран
софтуер и 3D оборудване, позволява
материалите да бъдат оформени
триизмерно.

Същност на процеса
Често същността на технологията на водно-струйно рязане се обяснява с добре познатия природен процес на ерозия на материалите под
действието на водна струя. Разликата е, че при водното рязане този
процес е много по-ускорен и концен-
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триран. Използва се водна струя,
преминаваща, с много висока скорост и налягане, през малък отвор с
диаметър обикновено вариращ в границите от 0,1 до 0,3 mm. В резултат се получава бързо и точно рязане на различни по дебелина и структура материали като черни и цветни метали, мрамор, гранит, керамика, стъкла, кварц и др. За осигуряването на непрекъснато подаване на
постоянно количество вода, с високо налягане се използват водни помпи. Налягането на водата обикновено варира в диапазона около 1300 –
4000 bar.
Принципно, водното рязане може
да бъде класифицирано като

рязане с чиста водна струя
и абразивно водно рязане
Рязането с чиста водна струя се
приема за първоизточника на водното рязане. Използва се чиста водна
струя без допълнителни примеси.
Подходящо е предимно за рязане на
по-меки материали или на материали с естествени малки пукнатини.
Скоростта, с която водната струя
преминава през режещата глава
обикновено е по-голяма от скоростта на звука. Добре е да се има предвид, че за да се предотврати възможността от настъпването на повреди е необходимо да се осигури висококачествено филтриране на водата. Сред основните характеристики на рязането с чиста водна струя
са: режеща струя с диаметър от 0,1
до 0,25 mm, много малки загуби на

материал по време на рязането, рязане без повишаване на температурата, възможност за непрекъснатост на процеса, както и голяма
бързина на рязане, в повечето случаи.
Основната разлика между абразивното водно рязане и рязането с чиста водна струя е, че при абразивното водно рязане се използва вода,
смесена с абразивни частици. И двата процеса протичат по един и същ
начин до момента на формирането
на водната струя. След този етап
при абразивното водно рязане водната струя се смесва с абразивни
частици. Смесването е благодарение
на създаването на подналягане следствие от високата скорост на водната струя.
На практика водната струя се
използва, за да предаде достатъчно
скорост на абразивните частици,
което позволява рязане на твърди
материали, включително материали
с по-голяма твърдост от използваните абразиви. Това е възможно благодарение на факта, че когато частиците влязат в контакт с материала,
това се случва върху много малка контактна повърхност, в която е съсредоточено голямо количество енергия.
Тъй като рязането се осъществява
чрез няколко ерозионни механизма, е
възможно рязане на широк кръг от
материали. Абразивното рязане е в
пъти по-мощно от рязането с чиста
водна струя, поради което то може
да се използва за рязане на компактни и твърди материали, като всички
метали, твърди камъни, бронирани
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стъкла, керамика и др.
Абразивното рязане се характеризира с голяма гъвкавост, липса на
механични напрежения и загряване на
материала, малки загуби на материал при рязане и други. Режещата
струя обикновено е с диаметър от
около 0,5 до към 1,3 mm.

Особености на режещата
глава
Както вече бе споменато, водната струя, при водното рязане се
движи със скорост по-висока от скоростта на звука. За да се постигне
тази висока скорост на водната
струя, обикновено се използва скъпоценен камък, с малък отвор, при преминаването през които високото
налягане на подаваната вода се превръща във висока скорост. Диаметърът на отвора обикновено варира в диапазона от 0,10 mm до 0,25
mm. Скъпоценните камъни, които се
използват, обикновено са сапфир,
рубин и диамант. От тях сапфирът
намира най-широко приложение днес.
Експлоатационният му срок обикновено е приблизително 50 – 100 работни часа. При използването му за
абразивно рязане, този срок обикновено се скъсява на половина. Рубинът
се препоръчва предимно за абразивно водно рязане, а диамантът се
характеризира с най-дълъг експлоата-
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ционен срок, многократно превишаващ този на рубина и сапфира.

Използвани абразивни
материали
При абразивното рязане, като абразив обикновено се използва твърд
пясък, с определена едрина на частиците. Сред широко използваните абразиви е гранатът, който се счита
за достатъчно твърд и издръжлив.
Сред използваните абразивни материали е и корундът. Колкото частиците са по-твърди, толкова по-добро
рязане се извършва. Тръбата, в която
се извършва смесването на водата с
абразивните частици, може да бъде с
различни размери и експлоатационен
срок. Сред често срещаните тръби
са такива с дължина около 76 mm, с
външен диаметър около 6,4 mm и
вътрешен диаметър, вариращ в диапазона от около 0,5 до около 1,5 mm,
като често срещан размер е 1 mm.
Обикновено се приема, че машините
за абразивно рязане са лесни за обслужване и поддръжка, но специалистите
препоръчват смесителните тръби да
бъдат под наблюдение. При допир с
обработвания материал, например,
тя лесно може да бъде повредена. Разстоянието между обработвания материал и смесителната тръба обикновено варира в диапазона от около
0,5 mm до към 5 mm.

Машините за водно рязане могат
да бъдат конструирани за работа с
чиста водна струя, с водна струя,
съдържаща абразивни частици или и
за двете. Широчината на сряза може
да бъде контролирана, чрез промяна
на части в дюзата или в зависимост
от използвания абразив като добавка, при абразивното водно рязане.
Обикновено, при стандартно абразивно рязане широчината на среза е
в рамките на 1,016 до 1,27 mm. Посочва се обаче, че в някои случаи може
да се достигне и широчина от 0,508
mm. При неабразивното рязане посочваната широчината обикновено е
около 0,178 до 0,33 mm, с възможност за достигане на широчина и до
0,076 mm. Това позволява изработването на много детайлни форми. По
отношение на точността на машините за водно рязане обикновено се
посочва, че те са способни да постигат точност до 0,13 mm, и повторяемост на 0,03 mm.

Предимства на водното
рязане
Водното рязане има широка приложна област, а сред основните причини за това са немалкото му предимства в сравнение с други методи на
рязане. Като едно от основните му
предимства обикновено се посочва
липсата на промяна в структурата
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на обработвания материал, поради
отсъствието на загряване на материала. Обикновено температурата
при рязане не превишава 60-80 °С. Генерираната в процеса на рязане топлина бива отведена от водната
струя, поради което не се забелязва
забележимо повишение на температурата в детайла. Така, освен, че се
изключва термичното напрягане и
деформации върху материала, се намалява и възможността от замърсяване с вредни изпарения и газове или
прах. Тази характеристика е решаваща при обработка на особено чувствителни към нагряване материали.
Водното рязане може да се използва за рязане на материали със сравнително голяма дебелина, метали до
70 – 90 mm и пластмаси до 150 mm,
както и за пробиване на отвори с
малки диаметри. За листов метал,
ламиниран с пластмаса, водното рязане често се оказва единственото
решение, което не оказва негативно
влияние на външното покритие. Абразивното водно рязане се явява много добра алтернатива на традиционните механични методи при рязането на стъкло. Водното рязане също
така е подходящо за рязане на композитни материали, включващи разнороден материал като например гранит и мрежа от неръждаема стомана, поцинкована ламарина и пожароус-
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тойчиви плоскости и други, рязане на
силиконови и гумени листове. Добре
е да се има предвид обаче, че то не е
подходящо за рязане на хартия и иглолистна дървесина.
При водното рязане, водната
струя не упражнява директен натиск
върху повърхността на материала.
Механичното въздействие е само на
микроскопично ниво. По такъв начин,
независимо от голямата кинетична
енергия на водната струя, се избягва каквато и да е деформация на
материала и срезът се изпълнява без
появата на неравности върху рязаните материали. Технологията на водното рязане притежава и друго неоспоримо предимство – тънката
като косъм струя съществено намалява загубите на материал в сравнение с традиционните процеси. Също
така сложността на контурите при
обработка на стъкло трудно би могла да се постигне с други технологии на рязане. Сред често посочваните предимства на водното рязане е
й фактът, че то се счита за "зелена"
технология
Процесът се приема за високоекологичен, тъй като при рязането не
се отделят опасни отпадъци, което
намалява разходите за обезвреждането им. С водно рязане могат да се
обработват парчета материал, които стандартно биха били изхвърле-

ни при друг вид рязане. Въпреки, че
технологията се основава на рязане
с вода, необходимата за процеса вода
е около 2-3 литра в минута, в зависимост от режещата глава, което
се приема за много малко количество,
като също така използваната вода
може да се използва отново. Получените отпадни води са достатъчно
чисти, което позволява след тяхното филтриране те да се отведат в
канализационната мрежа. При водното рязане се елиминира опасността
от отделяне на прах, дим, отломки,
стружки или химически замърсители
на въздуха. Това значително подобрява работната среда и намалява опасността за работниците.

Недостатъци на водното
рязане
Водното рязане е широко използвана технология, но естествено
съществуват и някои ограничения по
отношение на прилагането му. Един
от недостатъците му е, че при обработването на тънки материали с
дебелина от около 1 до 3 mm, себестойността е относително висока.
Също така рязането на инструментална стомана и други твърди материали може да се окаже икономически неизгодно. Проблем може да
възникне и при рязането на материали с много голяма дебелина.
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À‡„ÂË Ò
Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË
À

‡„ÂËÚÂ Ò‡ Ï‡¯ËÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÓÒ
Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ËÎË ÓÒˆËÎË‡˘Ë ˜‡ÒÚË Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ·ÂÁÔÂÔˇÚÒÚ‚ÂÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ò Ï‡ÎÍË Á‡„Û·Ë. ¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Î‡„ÂË,
ÍÓËÚÓ ·Ë‚‡Ú ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌË ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË,
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÂÌÂÚÓ ÚÂ ·Ë‚‡Ú
ÔÎ˙Á„‡˘Ë Ë Ú˙Í‡Îˇ˘Ë. —ÔÓÂ‰ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÒÂ ‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌË, ‡ÍÒË‡ÎÌË ËÎË ‡‰Ë‡ÎÌÓ‡ÍÒË‡ÎÌË, ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡Ú ËÎË ÌÂ Ì‡ÍÎÓÌ‡ Ì‡ ÂÎ‡ÒÚË˜Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ Ì‡ ‚‡Î‡ Ò‡ÏÓÌ‡„‡Ê‰‡˘Ë ËÎË ÌÂÒ‡ÏÓÌ‡„‡Ê‰‡˘Ë. —ÔˇÏÓ ÚÂÁË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ, ÒÂ
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Í‡ÚÓ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÔÓÂÏ‡Ú Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÓÚ ‡ÍÒË‡ÎÌË Ë ‡‰Ë‡ÎÌË ÒËÎË.

Предназначени за прецизни
приложения
–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ë ÔÓÒÚËÊÂÌËˇÚ‡ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ó·Î‡ÒÚË ËÁËÒÍ‚‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-ÔÂˆËÁÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ. “Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ‚ÒÂ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ËÁËÒÍ‚‡ÌË Ë Í˙Ï
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Î‡„ÂË, ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÔÓÂÏ‡Ú ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ, ‰‡ Á‡ÂÏ‡Ú ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÏˇÒÚÓ Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÂˆËÁÌË. À‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ËÏÂÌÌÓ Á‡ ÚÓ˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂˆËÁÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÂÎÂÏÂÌÚË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ‚˙Ì¯ÌË Ô˙ÒÚÂÌË, ‚˙ÚÂ¯ÌË Ô˙ÒÚÂÌË, Ú˙Í‡Îˇ˘Ë ÚÂÎ‡ Ë Ó„‡ÌË˜ËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË.
¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÔÓÂÏ‡Ú ‡ÍÒË‡ÎÌË Ë ‡‰Ë‡ÎÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ÒÂ Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ ÓÚ ÔÓ‰Â‰·‡Ú‡ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË Í˙ÒÚÓÒ‡ÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÓÎÍË. — Â‰ËÌ Î‡„ÂÂÌ ‚˙ÁÂÎ ÚÂÁË
Î‡„ÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÂÏ‡Ú ‡ÍÒË‡ÎÌË ÒËÎË ÓÚ ‰‚ÂÚÂ
ÔÓÒÓÍË, ‡‰Ë‡ÎÌË ÒËÎË, Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÂÓ·˙˘‡˘
ÏÓÏÂÌÚ Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÓÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ,
ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËËÚÂ Ò ‰‚‡ Î‡„ÂÌË ‚˙ÁÂÎ‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ‰Ó Ú‡ÍË‚‡ Ò Â‰ËÌ. ’‡‡ÍÚÂÌË
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË Ò‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÍÓ‡‚ËÌ‡ Ë ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜Ì‡ ‡·ÓÚ‡. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÔÓÂÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ
Ò ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘ËÚÂ ËÏ ÔÓ ‡ÁÏÂË ÒÙÂË˜ÌË Î‡„ÂË Ë
ËÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÒÓÍ, ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‰Ó·Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ·ÂÁ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡. “Ó‚‡ „Ë Ô‡‚Ë ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ó·ÓÚË, ‚˙Úˇ˘Ë Ï‡ÒË, Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚË,
‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏË, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë Ë Ï‡¯ËÌË Á‡ ÏËÍÓÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
Конструкция
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚÓ, ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ‚˙Ì¯ÌËÚÂ Ë
‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ Ô˙ÒÚÂÌË, Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ Ë Ó„‡ÌË˜ËÚÂÎÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË. ˙ÒÚÓÒ‡ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÓÎÍË Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡ÔÂ˜ÌÓ Â‰Ì‡ Ì‡ ‰Û„‡, Í‡ÚÓ ‚ÒˇÍ‡
ÒÎÂ‰‚‡˘‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌÓ Ì‡ ÔÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÔÓ‰ ˙„˙Î
90∞. –ÓÎÍËÚÂ Ò‡ Á‡Ú‚ÓÂÌË ÏÂÊ‰Û
‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Ë ‚˙Ì¯ÌËˇ Ô˙ÒÚÂÌ.
»ÏÂÌÌÓ Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Â‰ËÌ Î‡„Â ‰‡ ÔÓÂÏÂ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ. œÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓ ÏÂÊ‰Û
Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÓÎÍË ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÚÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌËÚÂ ÚÂÎ‡ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÚËÂÌÂÚÓ Ì‡ ÓÎÍËÚÂ. œËÌˆËÔÌÓ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓËÚÂ ÔË Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Î‡„ÂË Â ‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÓÎÍËÚÂ, ÍÓÈÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÚËÂÌÂÚÓ Ë ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ. —ÂÔ‡‡ÚÓ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ Â ÏÂÚ‡ÎÂÌ, ÓÚ ÙÂÌÓÎÙÓÏ‡Î‰ÂıË‰Ì‡ ÒÏÓÎ‡ ËÎË ÓÚ
ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÂÚ‡ÎÌË ÒÂÔ‡‡ÚÓË ÓÎÍËÚÂ Ò‡
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡. “Â Ó·‡˜Â ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡Ú ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÓ-ËÁ„Ó‰ÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ. ÃÓÊÂ ‰‡ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ ËÎË ÓÚ
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ËÎË Í˙‰ÂÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ.

Товароносимост
Î˛˜Ó‚‡ ÓÎˇ Á‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡ ËÏ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú ÏÂÊ‰Û
Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Ë ÓÎÍËÚÂ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌËÚÂ ÓÎÍË, ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÙÂË˜ÌËÚÂ
Î‡„ÂË, Ì‡ÔËÏÂ, Ë Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÏÂÊ‰Û ‚ÒË˜ÍË
ÓÎÍË. “Ó‚‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ Ò
Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË Ë ÔÓ-‰Ó·‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÙÂË˜ÌËÚÂ Î‡„ÂË. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔË
ÒÙÂË˜ÌËÚÂ Î‡„ÂË ÏÂÊ‰Û „Ë‚ÌËÚÂ Ë ÒÙÂËÚÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÚÓ˜ÍÓ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ. œË ‰Ó·˙
ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û ÓÎÍËÚÂ Ë Ô˙ÒÚÂ-
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ÌËÚÂ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË ÏÓÊÂ ‰‡
Ì‡‡ÒÌÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ. œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂ Ë ÔË ÔÓ-·ÎËÁÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÎÍËÚÂ Â‰Ì‡ ‰Ó ‰Û„‡,
ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‚ Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÏÂÒÚÂÌË
ÔÓ‚Â˜Â ÓÎÍË. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ‚Ë‰˙Ú
Ì‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓ ÓÚ ÙÂÌÓÎÙÓÏ‡Î‰ÂıË‰Ì‡
ÒÏÓÎ‡ ‰‡‚‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ˜ÂÁ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÓÎÍËÚÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÓÎÍË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÁÓÌ‡
ÔË Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË,
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÙÂË˜ÌËÚÂ Î‡„ÂË, ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎ‡ÒÚË˜Ì‡Ú‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚
ÔÂˆËÁÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ƒÓ·Â Â ‰‡
ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ Ó·‡˜Â, ˜Â ÚÂ Ò‡
ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‚ÁËÒÍ‡ÚÂÎÌË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚË ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÔÓ‡‰Ë ÚˇıÌ‡Ú‡
ÍÓ‡‚ËÌ‡ Ë ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÙÂË˜ÌËÚÂ
Î‡„ÂË Ò ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ. “˙È Í‡ÚÓ
Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ ÔÂˆËÁÌË Î‡„ÂË,
Á‡ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ò ÏËÌËÏ‡ÎÌË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ. œË ÏÌÓ„Ó ÔÂˆËÁÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ ÓÚ ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡ Â 2 ÏËÍÓÏÂÚ‡.
À‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 30"/sec Ë
ÛÒÍÓÂÌËˇ ‰Ó 90"/sec2. ¬ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ù‡ÍÚÓË Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡, ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ë Ú. Ì.

Линейни лагери с
кръстосани ролки
ƒÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÎËÌÂÈÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË Â ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‰‡ ÒÂ Ò‡ÏÓÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú, ‰ÓÍ‡ÚÓ Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú

‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌË ÓÚ Ô‡ı Ë
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ. “˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ËÏ‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ
Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ,
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÂ‚ËÒÓÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÌËÒÍÓ ÚËÂÌÂ Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌË
ÂÌÂ„ËÈÌË Á‡„Û·Ë. ÕÓ ÔË Úˇı ËÏ‡
ËÁ‚ÂÒÚÌË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë Î‡„ÂË. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ
Úˇı ÎËÌÂÈÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË Ò‡ ÔÓ-ÔÂˆËÁÌË Ë Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ. œË ÎËÌÂÈÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË,
ÓÎÍËÚÂ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÏÂÊ‰Û ‰‚Â
Ô‡‡ÎÂÎÌË ÂÎÒË. ÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Â ÔÓ-¯ËÓÍ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ
ÔË ÎËÌÂÈÌËÚÂ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË.
¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÎÍË ÌÂ
ÂˆËÍÛÎË‡Ú, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÔÂ‰‚ËÊ‚‡Ú ÔÓ-ÔÎ‡‚ÌÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ
Ò Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë Ò
ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇÚ‡ ÔË Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË. œË ÎËÌÂÈÌËÚÂ
Î‡„ÂË Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËËÚÂ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓÏ‡ÎÍÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, Ë ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡.
ƒ˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÒËÚÂ ÔË ÎËÌÂÈÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡,
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ıÓ‰‡. œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡
‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ıÓ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ÂÎÒ‡Ú‡. œËÌˆËÔÌÓ, ˆÂÎËˇÚ ÂÎÒÓ‚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰‚‡
Ô˙ÚË ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ıÓ‰‡. “Ó‚‡ Â
Ú‡Í‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ‰‚ÂÚÂ ÂÎÒË Ì‡
ÎËÌÂÈÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË
ÓÎÍË ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡. “‡Í‡ ˜Â, ˆˇÎÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰‚ËÊ‚‡ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ò ‰‚ÓÈÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡. Õ‡ÎË˜ÌÓÚÓ
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ıÓ‰‡. “Ó‚‡ Ô‡‚Ë
Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ
ËÁËÒÍ‚‡Ú ‰˙Î˙„ ıÓ‰. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡,
Ú˙È Í‡ÚÓ ËÏ‡ Ï‡ÎÍ‡ ËÎË ÌˇÏ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÒÚ‡ÚË˜ÌÓ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ ÚËÂÌÂ,
‰ÓË Ë ÔË ÌËÒÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Î‡„ÂËÚÂ Ò Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ÓÎÍË ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÂˆËÁÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
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“ÂıÌË˜ÂÒÍË „‡ÁÓ‚Â
‚ ’¬œ
Видове процеси и използвани газове

–

азвитието на съвременната хранително-вкусова промишленост до
голяма степен е свързано с използването на различни технически газове.
Те намират приложение в голяма
част от процесите, съпътстващи
обработката и подготовката на
продуктите по пътя им към крайния
потребител. Газове се използват за
охлаждане и замразяване на хранителни продукти, за газиране на напитки, при пакетиране и стерилизация на храни. Сред газовете, намиращи широко приложение при обработката и съхранението на хранителни
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продукти, е въглеродният диоксид в
неговата течна или твърда форма,
използван за охлаждане и замразяване, за регулиране на температурата,
за транспортиране на хранителни
продукти. Една много голяма област
на приложение на въглеродния диоксид включва газирането на напитки
като минерална вода, сода, бира и др.
Друг масово използван газ за охлаждане и замразяване е азотът, в неговата течна форма. Като газ той се
използва за предотвратяване на
окисляването на хранителните продукти. В хранително-вкусовата промишленост газове се използват и за
унищожаване на микроорганизми и

предпазване на продуктите от преждевременно разваляне. Газовете, използвани за хигиенизиране и стерилизация на храни, включват предимно азот и озон. Озонът често се
използва и при развъждането на риба
за аериране на водата и поддържане
на доброто й качество.
Във всички тези приложения е изключително важно да се гарантира
качеството на използваните газове.
Необходимо е те да отговарят на
съответните стандарти, да се използват по предназначение и да се
произвеждат при строго спазване на
хигиенните правила и норми. Обикновено газовете, използвани в храни-
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телно-вкусовата промишленост, се
сертифицират като хранителни добавки. За тяхното съхраняване и
транспортиране се използват съдове, направени от материали, подходящи за транспортиране на хранителни продукти.

Замразяване и охлаждане
на хранителни продукти
Охлаждането и дълбокото замразяване са методи за консервиране на
храни, които биват все по-често
използвани за запазване на свежестта и качествата на хранителните продукти. Добре приготвените
замразени продукти са с качества
много близки до тези на пресните.
Охлаждането и дълбокото замразяване са широко прилагани за продукти
като месо, риба, сладкиши, зеленчуци, плодове, готови храни и т. н.
За замразяване и охлаждане на
храни се използват криогенните
свойства на течните газове. С тях
могат да се достигнат по-ниски
температури и да се осигури побързо охлаждане на продуктите в
сравнение с използването на системи за механично охлаждане. Използваните криогенни газове обикновено
са втечнен азот или втечнен въглероден диоксид, а също така приложение намира и сухият лед (СО2 в
твърдо състояние).

Повърхностно
замразяване
Повърхностното замразяване се
състои в замразяването на
повърхността на продукта, за да се
увеличи твърдостта му преди нарязването, да се предотврати деформиране на продукта по време на
обработка или транспортиране, да
се намали загубата на вода по време на механично замразяване, за да

се ускори процесът на механичното
замразяване.

Охлаждане
В процеса на обработване на храните бързото охлаждане подпомага
производителността и спазването
на хигиенните изисквания и здравните норми. Подходящо е за охлаждане на прясно приготвени продукти, които трябва да бъдат охладени бързо след тяхното приготвяне.
Постига се съкращаване на времето за охлаждане в сравнение с използването на въздушна вентилация, например. Гарантира се безопасността на хранителните продукти,
намалявайки времето, което те
престояват в рискова или непрепоръчителна температура. Дава
възможност за преработка на продуктите директно върху конвейера
или в специален криогенен тунел.
Охлаждането може да протече в
процеса на производство на храните, подпомага запазването на
външния им вид и вкусовите качества и ускорява процеса на дълбоко
замразяване. Газовете, които се използват, са втечнен въглероден диоксид или втечнен азот.

Контрол на
температурата
Температурата е ключов параметър. При преработката на хранителните продукти повишаването на
температурата може да се окаже
критично за запазването на техните органолептични и хигиенни свойства. За контролирането на температурата на продуктите по време
на смесване, рязане, оформяне и т. н.
за много ефективен, поради което и
често използван метод е инжектирането на втечнен въглероден диоксид, втечнен азот или сух лед. Твърди

се, че директното инжектиране води
до точно регулиране на температурата и се постига оптимална студена хомогенност.
Криогенното охлаждане, дълбокото замразяване, повърхностното замразяване и цялостният контрол на
температурата по време на производство, складиране и транспортиране на храната, притежават редица предимства в сравнение с механичните методи. Като основни предимства на тези процеси обикновено се
посочват: по-голяма скорост на охлаждане (в рамките на секунди или минути), което води до по-малки загуби на
влага; еднородност; по-ниски инвестиционни разходи; по-малко заемано пространство; лесна и сравнително евтина поддръжка; възможност за пълна
автоматизация на процеса.
За протичането на охладителните процеси се използват криогенни
тунели, хладилни камери и други.
Необходимостта от осигуряване
на по-дълъг срок на годност, подобряване на вкуса на продуктите и тяхното качество се счита за едни от
предпоставките, определящи днешното развитие на криогенното замразяване.

Опаковане в
модифицирана
атмосфера
Опаковането в модифицирана
атмосфера (Modified Atmosphere
Packaging) е метод за удължаване на
срока на годност и запазване на високото качество на хранителните
продукти и техния добър външен
вид, а също така дава възможност
за подобряване на икономическата
ефективност. В основата на тази
технология за опаковане стои подтискането на жизнеността на микроорганизмите, които са попадна-

СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ ЗА ИНДУСТРИЯТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНАТА
• Хелий, аргон, ацетилен,
• Въглероден двуокис
водород
• Газови смеси за заваряване
• Азот - течен и компресиран
• Газови смеси за опаковане
• Райски газ
• Кислород - течен
• Сух лед
и компресиран

Èíæåíåðèíãîâà äåéíîñò çà
èçãðàæäàíå íà ãàçîâè èíñòàëàöèè.
Îáîðóäâàíå, ñúîðúæåíèÿ è àêñåñîàðè
çà ìåäèöèíàòà. Òåõíîëîãèè çà
îïàêîâàíå íà õðàíè è øîêîâî
çàìðàçÿâàíå.

1510 София, ул. Владайска река №12
e-mail: office@solbulgaria.com
тел.: 02/ 936 6763, 936 6805, 936 6449, 936 6117, факс 02/ 936 7859
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ли в продукта или в опаковката и
влияят върху неговото качество,
водейки до разрушаването му по
време на съхранение. При опаковането в модифицирана среда атмосферният въздух се отстранява от
вътрешността на опаковката
напълно или се заменя с газ или смес
от газове, след което опаковката
бива бързо запечатана. Изборът на
определен газ или газова смес зависи от различни фактори като например дали продуктът е суров или
обработен, вида на използвания
материал за пакетиране и други. За
създаването на защитна атмосфера се използват газове, съдържащи
се в атмосферата като азот, кислород, въглероден диоксид. Те могат да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация под формата на газови смеси (азот и въглероден диоксид или азот, въглероден
диоксид и кислород). Използваните
за тази цел азот (N2) и кислород
(O 2 ) обикновено са получени от
въздуха, а въглеродният диоксид
(CO2 ) от естествени източници
или като страничен продукт от
ферментационни процеси, например, или от производството на
амоняк. В някои случаи може азотът
да се произведе на място.
Опаковането в модифицирана
атмосфера може де се прилага за
различни видове продукти - както за
пресни като месо, деликатеси, пица,
продукти на пекарни и сладкарници,
настърган кашкавал, готови зеленчуци и готови храни, така и за сухи
продукти като фъстъци, сухо мляко,
кафе.
Опаковането с модифицирана атмосфера се използва в световен мащаб. Счита се за природосъобразна
технология и често е предпочитаното решение.

Контрол на въздушната
среда в складове
Използването на газове за контрол на въздушната среда в помещенията за съхраняване на пресни плодове и зеленчуци е техника, целта на
която е запазването им пресни за подълго време или подпомагане на зреенето им. В помещенията се създава въздушна среда, чийто състав е
внимателно наблюдаван и прецизно
контролиран за поддържане на желаното съотношение на газовете. Използваните газове са обикновено кислород, азот, въглероден диоксид, етилен.
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Обеззаразяване на
зърнени продукти
Газове се използват и за обеззаразяване на зърнени продукти. В случая
се създава бедна на кислород среда,
която се използва за убиване на
различните вредители, заразяващи
зърнените култури. В подобна среда
се постига 100% унищожаване на
вредителите във всички етапи на
тяхното развитие (яйца, ларви, какавиди и възрастни). Технологията се
използва за обеззаразяване на жито,
брашно, овес, ориз, тютюн и др. култури, съхранявани в силози и складове. Използваните газове са предимно въглероден диоксид и азот. Условие за успешното обеззаразяване е
продуктите да останат затворени
в тази среда най-малко четири дни.

Рибовъдство
Консумацията на риба от развъдници расте с бързи темпове. Контролът върху концентрацията на
кислород е един от начините за успешно отглеждане и развъждане на
риба. Интензивното рибовъдство
логично води до нуждата от адекватни концентрации на разтворен
кислород, с който да се компенсира
естественото понижаване на количеството кислород във водата.
Като предимства на използването
на чист кислород спрямо насищането с кислород чрез въздух, се посочват следните: по-добър трансфер на
кислород във водата, подобрен растеж, по-добра устойчивост на патогенни организми, подобрено разграждане на отпадъците, допринасящо за
намаляване на замърсяването на водите.

Напитки
Газове се използват при производството на бира, вино, газирани напитки или бутилирана вода. Въглеродният диоксид и азотните газове
играят ключова роля в питейната
индустрия по много начини. Намират
приложение както при големи производства в заводи за бутилиране,
така и в малки винарни или в ресторанти, където се консумират напитките. Сред най-широко използваните
газове е въглеродният диоксид, използван предимно за газиране на напитки. Тъй като по този начин той бива
консумиран, е необходимо да отговаря на съответните нормативни
изисквания. При процеса на газиране
на напитки въглеродният диоксид се
разтваря във вода, образувайки слаб

разтвор на въглеродна киселина. Известно е, че процесът на газиране
протича по естествен път при редица ферментиращи продукти като
бирата, например, но при производството на газирани напитки е необходимо той да бъде добавен допълнително.
Газове се използват и при производството на вино. За производство
на висококачествено вино е необходимо да се ограничи достъпът на
въздух по време на неговата обработка и съхранение. Течности и газове, както и газови смеси, се използват за инертизиране на резервоари, за съхраняване на вино и бутилки,
за охлаждане на гроздето, за микрооксидация на виното, за разбъркване
и хомогенизиране и други.

Транспорт и доставка на
газовете
Най-добрият начин за доставяне на
технически газове зависи от вида на
хранителните продукти, произвежданото количество, пакетиращата линия, както и дали газът ще се използва и някъде другаде в производството. В определени случаи по-доброто
решение може да се окаже да се доставят предварително смесени газове, ако продукцията или производството е сравнително ограничено
или при стартиране на ново производство. Когато производството се
увеличи или е необходимо пакетирането на различни продукти, по-икономично и по-ефективно може да се
окаже смесването на газовете да
бъде на място. В този случай се използва миксер, а газовете се доставят от цилиндри, резервоари или от
системи, изградени на место. Всяко
приложение е добре да бъде оценено
самостоятелно преди да се вземе
решение по отношение на възможностите за доставка и смесване на
газовете. За гарантиране на качеството е препоръчително да се осъществява редовен контрол на газовата смес в готовите съоръжения за
пренос. Обикновено газовете, използвани в хранително-вкусовата промишленост се транспортират в
съдове, направени от материали, подходящи за транспортиране на хранителни продукти. Сред често използваните съоръжение са специални газови бутилки и вентили, предпазващи от замърсяване, гарантирани чрез
пломба за непокътнатост и подходящо оцветени и етикетирани, за да
бъдат разпознати като такива.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
SENA: íîâ SMD Bluetooth
ìîäóë Parani-BCD100 ñ
USB è UART èíòåðôåéñè

Bluetooth Class 1
Íàïúëíî ñúâìåñòèì ñ Bluetooth v2.0 + EDR ñïåöèôèêàöèÿ
l Ïðåäàâàíà ìîùíîñò: +18dBm
l ×óâñòâèòåëíîñò íà ïðèåìíèêà: -90 dBm (0.1% BER)
l Ðàçìåð: 27.1x14.8x2.4 mm ñ ìåòàëåí åêðàí
l Ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí: -20 ~ +80°C
l Âãðàäåíà 8 Mbit Flash ïàìåò
l Âãðàäåíè USB, 2õUART, I2C, PCM, PIO èíòåðôåéñè
l Ðàáîòè ïàðàëåëíî ñ 802.11 ìðåæè
l SPP (Serial Port Profile) ïîääúðæàù äî 4 åäíîâðåìåííè âðúçêè
l RoHS ñúâìåñòèì
l
l
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