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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ËÏÂÌÒ ˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ÓÒÚË ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
От 25 юли до 2 август т. г. Siemens България, сектор Индустрия, организира
представяне на решения и новости в сферата на индустриалната автоматизация, с акцент върху ново поколение компактна разпределена периферия SIMATIC
ET 200SP, съобщиха от компанията. Домакини на презентациите по места са
фирма Ел Контрол в гр. Стара Загора, централната база на Филкаб в гр. Пловдив и хотелски комплекс Бялата къща в гр. Варна.
Програмата на семинарите включва презентационна и демонстрационна
сесия, в рамките на която гостите ще имат възможността „на живо“ да се
убедят в предимствата на средствата за автоматизация от новото поколение разпределена периферия SIMATIC ET 200SP.

Festo Û‰‚Óˇ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
На 26 юни т. г. на специална церемония дъщерното дружество на германския концерн за индустриална автоматизация Festo направи символична първа
копка на новата си производствена база у нас. Новото хале ще бъде със застроена площ от 3473 м2 и обща разгърната площ от 8654 м2. Сградата ще
бъде изградена на територията на предприятието в столичния квартал
Дружба, а нейното строителство се очаква да приключи до края на август
2013 г., съобщиха от дружеството. Освен досегашната продуктова гама сензори, сензорни принадлежности и присъединителни кабели, в нея ще се
произвеждат и решения за автоматизация на непрекъснати процеси.
Festo очаква ръст на поръчките през следващите години благодарение на
стабилното развитие на икономиката в Германия, към която почти изцяло
е ориентирана продукцията на българското предприятие. В него в момента
работят 500 души, но след построяването на новата сграда се очаква и
техният брой да се удвои. Немската компания ще инвестира над 10 млн.
евро, за да увеличи двойно производствения си капацитет в България.

Honeywell Ì‡Ò˙˜‡‚‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ Á‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Í˙Ï LED ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Honeywell започна да предлага консултации в областта на LED осветлението, които имат за цел да стимулират преминаването на предприятията към
светодиодни технологии.
„Осветлението представлява средно 21% от общите разходи за енергия на
сградите, а преминаването към LED може да бъде една от най-важните стъпки
към енергийна ефективност“, смятат от компанията. „По наши изчисления
спестяванията могат да стигнат до 60%, ако сравняваме 23-ватова светодиодна лампа с типична флуоресцентна 58-ватова“, заявиха от Honeywell.
Освен консултации, компанията предлага проучвания на място, разработване на схеми за осветление, точни изчисления за спестените разходи, пробни
инсталации и др.
„Смята се, че LED технологията ще доминира на пазара на осветление към
2015 г., но това трябва да се случи по-рано. В момента около две трети от
осветлението е базирано на по-стари, енергийно неефективни технологии,
създадени преди 1970 г.“, коментира Джон Стори, директор на глобалния бизнес с осветление на Honeywell.
В новия си сайт Honeywell предлага калкулатор, с който всеки желаещ може
лесно да изчисли колко ще спести от замяната на флуоресцентно с LED осветление.

—ÂÏËÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
На 29 и 30 юни т. г. в Интерхотел Велико Търново фирмите Би Джи Ар
Груп, Wilo, КлиВенТо и Оventrор организираха съвместен семинар на тема
„Енергийна ефективност и нови решения за отопление и климатизация“. По
време на събитието бяха представени системите на Reflех за поддържане на
налягането, деаериране и филтриране в системите за отопление и климатизация (Wilo), енергийна ефективност чрез хидравличен баланс на водни инсталации (Оventrор), повърхностно отопление (Оventrор), системи за централна
климатизация (Сlint, Montair). Участниците се запознаха и с високоефективните помпи Wilo, както и с термопомпите въздух-вода Аlfеа. КлиВенТо представи продуктите на своите италиански партньори Gruppo Ferroli: Ferroli, Fer, а
също и Argo Clima, F.B.R., MBZ. Лекторът акцентира върху новия модел газов
кондензационен стенен котел TWIST TECH, новото поколение термопомпи
система въздух-вода и вода-вода/геотермална вода-вода на Ferroli, подобрената версия на пелетен котел с горелка.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ÎÂÍÚ‡ œÓÏÔ Ò ‡Á¯ËÂÌ‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡
В края на месец юни т. г. Електра Помп завърши обновяването на административната си сграда и изграждането на допълнителен корпус към складовата част, съобщи за сп. Инженеринг ревю Станислав Токмакчиев, управител на
компанията. „В процеса на обновяване бе наблегнато на подобряването на
условията на труд и повишаването на енергийната ефективност. Поставена
бе външна топлоизолация на сградата, реновирани бяха стаята за отдих и
санитарните помещения. Подменено бе и ел. таблото на стенда за изпитания
в сервизната база. Новото ел. табло е оборудвано с модерна апаратура и
софтстартер с възможност за провеждане на изпитания на помпени агрегати
с мощност до 200 кВт. Паралелно с това бе изградено и допълнително складово помещение с площ от 120 кв. м“, поясни инж. Токмакчиев.
"Инвестицията бе направена с цел да се увеличат складовите наличности,
за да отговорим на търсенето в кратки срокове" коментира управителят на
Електра Помп.

“ÂÎÂÚÂÍ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ Á‡ ÔÓÊ‡Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
На 27 юни т. г. в учебния център Искра на Телетек се проведе семинар на
тема „Нови моменти в нормативната база за пожарна безопасност“.
Присъстващите проектанти бяха приветствани с добре дошли от Антонина
Димитрова, оперативен директор на компанията.
В първата част на семинара бяха разгледани последните промени в нормативната база, регламентиращи правилата и нормите за пожарна безопасност
(Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г., Наредба № Iз-1971/2009г. и Наредба № Iз2815/07.11.2011г. на МВР). Гост-лектор бе инж. Петър Клисарски от Академия на МВР, който сподели ценни напътствия от практическото прилагане на
новите наредби.
В следващите две части Божидар Гигов, продуктов мениджър пожароизвестителни решения на Телетек, запозна участниците със специфични изисквания при проектирането на пожароизвестителните системи и решенията,
които Телетек Електроникс предлага за пожароизвестяване на всички типове
сгради. Семинарът завърши с коктейл и дискусия, където гостите имаха възможност да обменят опит помежду си и с лекторите по актуалната в момента
тематика.

œÂÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ Cable & Wire Fair ÔÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë ‚ »ÒÚ‡Ì·ÛÎ
Изложението Cable & Wire Fair за кабели, електрически изолационни материали, съоръжения, машини и оборудване ще се проведе за пети пореден път от
15 до 18 ноември т. г. в CNR Expo Center в Истанбул. Предстои близо 300
местни и международни компании да представят своите нови машини, продукти и системи за окабеляване на площ от 10 000 м.
Основните групи изложители се очаква да пристигнат от Китай, Германия,
Италия, Франция, Испания, Япония, Тайван, САЩ и Турция. По прогнози най-много
посетители ще дойдат от Англия, Ирак, Германия, Франция и Средния изток.
Cable & Wire Fair предлага платформа за международни производители, иноватори и пазарни лидери от цял свят.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
‘ËÏ‡ ÃÂ„‡ÔÓÚ ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒË
Производителят на полимерни и ко-полимерни фолиа, опаковки и материали
фирма Мегапорт достави и пусна в експлоатация четири нови машини. Доставката е част от изпълнението на проекта за технологична модернизация,
изпълняван от компанията.
Новото оборудване включва машина за производство на чували с дънен шев
с големи размери, последно поколение флексопечатна машина, високопроизводителна машина за производство на пликове за автоматично пакетиране (wicketпликове), както и система за изсушаване и почистване на пластмаси. Предстои
закупуването на още две машини за производствената база на компанията.
Oбщата цел на проекта, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, е да заздрави и разшири конкурентните позиции на Мегапорт на пазара на пластмасови опаковки, което да
допринесе за устойчивото развитие на предприятието.

Siemens Ó„‡ÌËÁË‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ ‚ “”, ¬‡Ì‡
На 18 и 19 юни т. г. Siemens направление Сградни технологии проведе продуктово представяне на своето ОВК портфолио в Технически Университет,
Варна, съвместно с фирма Каси Аутомейшън. На събитието присъстваха около 30 специалисти от фирма Каси Аутомейшън, студенти и преподаватели
от катедра Автоматизация на производството в ТУ, Варна.
В първата част на събитието бе представена пълната гама продукти за ОВК
на Siemens: стандартни контролери, прибори за измерване, полево оборудване
и др. „Изборът на всеки един от тях става лесно и бързо благодарение на специално разработената, безплатна онлайн програма за избор на продукти и системи с марка Siemens – HIT, която също бе демонстрирана на участниците“,
заявиха домакините. Гостите на презентацията се запознаха и със системата
за сградна автоматизация (BMS) на Siemens – DESIGO, основните й предимства, топология и хардуер, както и модерната мениджмънт станция за визуализация DESIGO INSIGHT. „Системата предлага възможност за реализиране на
значителна енергийна ефективност чрез управление на консумираната енергия в сградите и последващо намаляване на разходите“, допълниха от Siemens.
В края на продуктовото представяне бяха показани мостри на продукти от
ОВК портфолиото на Siemens и конкретните им приложения. Гостите имаха
възможност да задават въпроси на лекторите за реални проекти и казуси.
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≈ıÌ‡ÚÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Â¯ÂÌËˇ
Ì‡ Cognex Á‡ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
Õ

а 14 юни т. г. Ехнатон бе домакин на семинар на тема „Продукти и
решения на системи за машинно зрение на Cognex във фармацевтичната
промишленост“. Събитието се
състоя в столичния парк хотел Витоша в присъствието на експерти
и мениджъри от български фармацевтични компании. Специални гост-лектори бяха Дейвид Хиншлифе, регионален мениджър на Cognex за Източна Европа, и Гергели Михали, приложен инженер системи за машинно
зрение на Cognex.
„Свидетели сме на огромен ръст
на нашите продукти с приложение
във фармацевтичната индустрия,
породен от необходимостта за изпълнение на европейските директиви“, заяви регионалният мениджър на
Cognex за Източна Европа. „Европейският парламент ратифицира насоки за сериализацията през миналата
година, които се очаква да влязат в
сила до 2016 г. За да се достигне до
това, очакваме системите за машинно зрение да изиграят ключова
роля във фармацевтичното серийно
производство през следващите няколко години“, допълни той.
В рамките на семинара бяха представени приложения и референции на
Cognex във фармацевтичната промишленост в световен мащаб. Домакините направиха демонстрация
на някои от най-успешните продукти с марка Cognex, сред които In
Sight Track and Trace за пълна проследимост във фармацията, ID четци на
индустриални кодове и In-Sight OCR
(оптично разпознаване на символи)
алгоритъм.
„In Sight Track and Trace e готово
за инсталиране приложение, работещо на платформа In Sight камери на
Cognex, разработено за да покрие
нуждите на фармацевтичните производства в съответствие с изискванията за тотална проследи-

12

мост, eПроизход,
регулация, легализация, сериализация
(Overall Equipment
Effectiveness – ОЕЕ),
GS1 кодиране във
фармацията“, заяви
Илиана Айвазова,
търговски
мениджър за Mitsubishi
Electric и Соgnex във фирма Ехнатон.
„InSight T&T решението е конфигурируемо приложение, неизискващо
средства за програмиране и познания в областта на машинното зрение. Чрез операторски интерфейс,
реализиран на Cognex HMI VisionView
сензорен терминал, персонален компютър или стандартен индустриален панел на Siemens, Allen Bradley,
или Mitsubishi, операторът параметрира системата в зависимост от
конкретния обект за инспекция.
InSight T&T поддържа възможност за
четене и верифициране на до два 2D
и/или 1D кодове, включително Data
Matrix, GS1-128, GS1 DataBar и фармакодове, верифициране на кодовете за коректност на съдържанието
(включително в съответствие с
GS1 стандарта в здравеопазването), четене и верифициране на
съдържанието на до 6 полета буквено-цифрови кодове, каквито са
GTIN, SN, LOT и др. , дефекти по подравняване и качество на полето за
маркиране или етикет, верификация
на качеството на маркировките в
съответствие с ISO 15514/16022
и AIM стандарти. В допълнение пакетът InSight T&T предлага .NET библиотека за лесно интегриране в PC
базирана операторска станция за
HMI, както и Cognex Audit Message
Server функции за оторизиран
достъп до системата, и поддържа
възможност за автоматично генериране на записи и системни съобщения при възникване на събития,
промени, манипулации със система-

та. Тази функционалност е в съответствие с FDA 21 CFR Part 11“,
допълва г-жа Айвазова.
От презентацията стана ясно
още, че реализираното на база
Cognex InSight смарт камери приложение е лесно за интегриране. Предвидени са възможности за лесно присвояване на цифровите изходи така,
че да управляват отстраняващ дефектните опаковки модул, сигналана индикация и др. InSight камерите
на Cognex поддържат всички масово използвани в индустрията
Еthernet базирани индустриални протоколи.
Сред акцентите в програмата бе
и представеният от Cognex в началото на т. г. нов OCRMax алгоритъм. "С разработването му
COGNEX наложи нов стандарт за
индустриален OCR", коментираха
организаторите. "OCRMax прави
възможно софтуерът и системите
за визуална инспекция на Cognex да
постигнат най-високи показатели
за надеждност при четене (от над
99%), като едновременно с това
свеждат нивото на грешки до минимум. Това е инструмент от вида
всичко-в-едно, който може да се
справи с различни вариации във вида
и качеството на символите, наклонен текст, пропорционални шрифтове и при различна дължина на
стринга. Това го прави най-мощният и надежден инструмент за разпознаване на символи в индустрията", заявиха представители на фирмата.
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¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‰ËÒÍÂÚÌÓÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ·˙‰Â˘Â ˘Â ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡
Í‡ÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ó
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
проф. д-р инж. Димитър Дамянов, ТУ-София,
пред сп. Инженеринг ревю
Какви са тенденциите в развитието на автоматизацията
на дискретните производствени процеси?

Характерно за предприятията с
дискретен характер на производство е, че отличаващите ги особености започват да се размиват в
общата тенденция на индустриалното им развитие. Те все повече зависят от темповете на развитие
на иновациите в областта на автоматизацията на индустриалните
технологии, комуникациите и
въздействието на факторите, които формират тенденциите на глобалната индустриална политика.
Дискретният им характер вече започва да се адаптира към непрекъснатата същност на протичане на
технологичните и информационни
процеси.
Концепцията за развитие на автоматизацията на дискретното производство в настоящия етап се формира от три основни фактора, а
именно: технологичен, социален и
екологичен. Технологичният диктува
тенденцията за постоянно намаляване на ръчния, тежкия и непривлекателен труд чрез автоматизация за
сметка на по-висока производителност, като обект на автоматизацията са всички основни и спомагателни технологични, производствени и
информационни процеси и дейности.
Социалният предявява изискванията
за разкриване на нови или запазване
на старите работни места. Екологичният фактор дефинира трайната
тенденция на спазване на екологичните норми и параметрите на устойчивото развитие.
Как тези промени ще се отразят на технологичното оборудване в предприятията?

Дългосрочните стратегии на конструиране и производство на автоматизирано оборудване за индустрията с дискретен характер на про-
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цесите ще бъде подчинено на критериите и параметрите за създаване на автоматични линии, комплекси и машини на нов технологичен принцип, използвайки нано- и биотехнологии и наноматериали или
други високи производствени технологии, които са обект на прогнозно развитие. Ще бъдат създадени
преконфигурируеми гъвкави производствени системи или съчетание
на гъвкави форми на организация с
електромеханични принципи на производство от системата машиначовек, както и преконфигурируеми
производствени системи от типа
"включи и произведи", с използване
на единични машини.
Какво е състоянието на автоматизацията на дискретното
производство у нас и какви са
прогнозите за нейното развитие?

България си остава страна с преобладаващо производство на продукти и услуги, базиращи се на използването на технологии, генериращи
ниска добавена стойност. При това
като добавим и загубата на капацитет и дефицит в ресурса на специалисти в областта на индустрията,
то прогнозите не са много добри.
Инвестициите за НИРД у нас са
0,09%, докато в ЕС са 1,25%, Финландия - 2,51%, а за другите европейски
страни се движат от 0,90% до
2,14%. При това състояние на нещата, прогнозите за развитие на автоматизацията на дискретните
производствени процеси у нас не са
оптимистични.
Какви са технологичните тенденции в глобален мащаб?

Очаква се в близките 10-20 години всички големи технологични нововъведения да бъдат свързани с нанотехнологиите. Те са и едно от направленията, които ще определят
техническото развитие на ХХI век.
Сред останалите са алтернативни-

те енергийни източници и усвояването на космическото пространство. Бързият технически напредък
и неговото въздействие върху дискретното производство ще оказват
все по-голям натиск както върху неговата структура, така и върху отличителните му белези на дискретен
процес. Границите все повече ще се
размиват, а структурата на производството съществено ще се промени. Стремежът към комплексно автоматизиране на технологичните,
спомагателните и информационни
дейности все повече ще се налага
като основен фактор за развитието на съвременното дискретно производство. А това означава, че на
базата на новите комуникационни и
компютърни постижения нанотехнологиите и други технически решения,
автоматизацията на дискретното
производство глобално ще се промени.
В бъдеще автоматизацията на
дискретното производство ще се
разглежда като едно цяло, включващо както технологическите и информационни процеси, така и хардуерно
и функционално интегрираните производствени компоненти.
XXI век ще бъде век на техническото развитие, изградено на базата
на принципно нови индустриални
технологии, електронно управление,
изкуствен интелект, компютърноинтегрирани производствени дейности и стремеж за минимизиране на
човешкия труд в производствената
дейност.
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—˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÔÂÁÂÌÚ‡ÚË‚ÂÌ
ÓÙËÒ Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓ Í˙Ï Ó˘Â ÔÓ-‰Ó·Ó
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË
Георги Евтимов, продуктов мениджър Retsch
във Вердер България, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Евтимов, бихте
ли представили фирма Retsch
като продуктова гама и сфери
на приложение?

Компанията Retsch е създадена
през 1915 г. от Ф. Курт Ретч, който по това време е бил пътуващ
търговец на различни уреди и пособия. Той създава първия механичен
хаван в света, който става синоним
на по-лесна и качествена работа при
смилането на различни материали.
През годините Retsch създава мелници, трошачки и блендери за различни нужди, както и механични и
тестови сита, пресяващи и спомагателни уреди. Продуктите на
Retsch са предназначени предимно за
смилане и пресяване на репрезентативни проби за лабораторни условия. Някои мелници могат да се ползват и в малки или пилотни производства.
Продуктите на компанията се
използват в различни индустрии:
минно-геоложка, строителна, хранително-вкусова, фармацевтична, изследване на отпадъци от различни
индустрии и др.
В момента компанията оперира в
повече от 75 страни чрез дъщерни
или дистрибуторски фирми.
Кои техни продукти ще предлагате приоритетно на нашия
пазар?

На българския пазар предлагаме
цялата гама продукти на Retsch, които са обособени в три основни направления. В направление Трошачки,
мелници, миксери и хомогенизатори
Retsch предлага широка гама от уреди за намаляване размера на почти
всички материали. Изборът на мелница и аксесоарите й осигуряват
безпроблемна подготовка според
индивидуалните клиентски изисквания и различните области за използване.
В направлението за механични и
тестови сита предлагаме на клиентите си уреди за пресяване на раз-
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лични материали чрез съобразени с
целта методи – 3D ефект, хоризонтално движение, хоризонтално-вертикално движение с потупване (наподобяващо ръчното пресяване),
пресяване с въздушна струя за материали с тенденция за слепване и
др. Тестовите ни сита отговарят
на всички международни изисквания
(ISO 3310-1,2,3; ASTM E11) и се произвеждат посредством уникална
технология, помагаща за най-висока
корозионна защита, максимална
повърхност на пресяване, иновативна система на заваряване с цел постоянно стегнати сита, възможност за стеково пресяване, както и
индивидуално лазерно гравиране на
ситата за лесно и ясно ползване и
проследяване. При по-специфични
клиентски изисквания предлагаме и
рекалибриране на ситата, както и
съпътстваща допълнителна документация.
В процеса на анализ се сблъскваме
с различни методи и изисквания. За
по-лесна и бърза работа Retsch предлага различни спомагателни уреди
като: разделители на проби, с помощта на които се намалява драстично
процентът грешка в репрезентативните проби; вибрационни захранващи уреди за непрекъснато и постоянно захранване на различни прахообразни и насипни материали; бърза
сушилня, с която може да се изсушат
по-бързо и ефективно различни материали; ултразвукови вани, с които
може да се почистят тестовите
сита, стъклени и метални части,
проби и др.; пелетни преси за изготвяне на твърди проби от различни
материали (напр. инфрачервен анализ).
Какви маркетингови и търговски инициативи предвиждате
за пазарната им реализация?

Продуктите на Retsch са познати
на българския пазар благодарение на
усилената работа на нашите локални контрагенти. Създаването на

репрезентативен офис е насочено
към още по-добро обслужване на нашите клиенти и по-близък контакт
с тях. За популяризирането на продуктите ни ще използваме различни
методи и канали, тясно насочени към
различните категории клиенти като
например презентации пред браншови организации, участия в семинари,
панаири и др. Също така компанията предлага на клиентите ни услугата безплатно тестване на проби –
целта ни е избор на най-ефективен
начин на смилане и удовлетворяване
на специфичните клиентски изисквания.
Какви други нови продукти и
технически решения възнамерявате да лансирате в близко
бъдеще?

Като цяло в нашия бранш продуктите се създават и представят
през малко по-голям интервал от
време. С отварянето на репрезентативен офис смятаме и да представяме на нашите клиенти най-новите
ни продукти и тенденции в областта по-бързо и тясно насочено към
тяхната сфера на работа. През годините с помощта на близката ни
работа с клиентите създадохме и
продължаваме да допълваме огромна
база данни и полезна информация,
която е общодостъпна и всеки може
да се възползва от вече натрупаните знания. С този подход Retsch се
превърна в световен лидер в подготовката на репрезентативни проби
и характеризирането на формата и
големината на частиците.
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—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÂÁÂ‚ÌÓ
ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ ÒÚ‡‚‡Ú ‚ÒÂ
ÔÓ-ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌË
Аспарух Стамболов, мениджър продажби
в Ню Систем, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Стамболов, кой е
по-предпочитаният вариант за
резервно електрозахранване –
UPS системите или дизеловите електрогенератори и защо?

Единият вариант не изключва другия. Те по-скоро се допълват в зависимост от нуждите и изискванията
на клиента. UPS-ите се използват за
по-кратки автономности, осигурени
от акумулаторни батерии. Освен от
спиране на захранването, UPS-ът
филтрира различни смущения в мрежата и стабилизира стойностите
на мрежовото напрежение и честота. Така той работи постоянно и
предпазва оборудването дори и когато има мрежово захранване.
Електрогенераторите се използват като резервно електрозахранване за по-големи автономности –
обикновено между 8 и 24 часа или
дори като основно захранване, там
където няма друга алтернатива. За
разлика от UPS, генераторът се нуждае от време, за да стартира и превключи захранването си към консуматорите. Ако клиентът се нуждае от
непрекъсваемо резервно електрозахранване за 8 часа например, той
трябва да закупи и UPS, и генератор.
UPS ще осигури тази непрекъсваемост и ще поддържа товара на батерии, докато стартира генераторът и се включи в захранването.
Времето за стартиране на генератора може да се регулира и е желателно да се остави известен аванс
(да не стартира моментално), заради кратките спирания на тока за
няколко секунди. През тези няколко
секунди или минути е достатъчен
само UPS-ът и неговите батерии.
Кой вариант бихте препоръчали като икономически найефективен за различните типове приложения?

Там където не е фатално да няма
ток за около 15-20 секунди, може да
се предложи само електрогенератор,
който да се включва автоматично.
На обектите, където всяко премиг-
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ване на тока ще е фатално – задължително се слага UPS с достатъчен
брой батерии, които да осигурят необходимото време за приключване на
работата и безопасно спиране на
оборудването.
В банковия сектор и дейта центровете се използват и двете решения комбинирано, за да се осигури
непрекъсваемост и в същото време
дълга автономност в случай на спиране на захранването. А за чувствително повишаване на надеждността
на захранването в дейта центровете дори се осигуряват две независими захранващи линии, защитени с отделни UPS и електрогенератор за
всяка линия. Така при повреда в генератора на едната линия например,
автоматично се превключва към
втората захранваща линия и се използва другият генератор.
Много често за генераторите не
може да се намери подходящо място
за монтаж, защото те са шумни и
отделят вредни газове по време на
работа и се нуждаят от периодична
профилактика. В тези случаи единственото "чисто" решение е да се
инсталира UPS.
Какви са тенденциите в технологичното развитие на UPS
системите и дизелгенераторите?

Тук динамиката на развитие не е
толкова голяма, както е при компютрите например.
Но въпреки това непрекъсваемите
системи стават все по-умни, могат
да се интегрират с компютърни
мрежи, могат да се свързват в паралел и да работят синхронизирано,
разработват се по-ефективни батерии за UPS или пък се използват биогорива или природен газ за генераторите. Със сигурност новите технологии допринасят за подобряване,
развитие и поевтиняване на непрекъсваемите захранващи системи.
На какви изисквания и нормативи трябва да отговарят
тези съоръжения?

Има международни и европейски
стандарти, които дефинират точно изискванията към този вид оборудване. За България е достатъчно
тези съоръжения да съответстват
на стандартите в EU – клиентът
трябва да потърси знак CE, изписан
на видно място върху устройството или да поиска Декларация за съответствие (Declaration of Conformity)
от производителя или вносителя на
това оборудване.
Какъв е пазарният дял на резервните електрозахранвания, базирани на възобновяеми източници на енергия у нас, и какво
бъдеще им предричате?

Засега пазарният дял е малък, тъй
като в момента се изграждат електроцентрали, произвеждащи ток по
алтернативен начин – от слънчеви
панели, вятърни турбини и др.
За да станат по-масови тези
технологии, е необходимо значителното им поевтиняване, така че да
бъде рентабилно да се използват и
като източници на резервно електрозахранване. Сега UPS-ът зарежда
батериите си от мрежата, но би
могло батериите да се зареждат от
слънчеви панели през деня. Всички
нови технологии, свързани с енергийната ефективност, имат бъдеще,
ако се намери начин те да бъдат рентабилни като инвестиция и достъпни за масовия потребител.

юли 2012
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ÔÓ-Û‚ÂÂÌÓ Ì‡ÔÂ‰
Симеон Зарев, управител на Ел Стомана Груп,
пред сп. Инженеринг ревю
Индустриален консорциум Ел Стомана груп е създаден от братята близнаци Симеон и Георги Зареви като продължение на традициите на българското инженерство в областта на изграждането
и модернизацията на индустриалните предприятия, най-вече от
минната и металургична промишленост. Двамата са преки участници като главни проектанти и супервайзори в изграждането
на някои от най-големите предприятия от тежката индустрия
на България като Асарел-Медет, Елаците Мед, КЦМ Пловдив,
Стомана Индъстри, Бургаски металургичен комбинат и др.
Бихте ли разказали накратко за
дейността на индустриалната
група Ел Стомана – кои компании са част от нея и какви са
приоритетите ви към момента?

Първото дружество в групата е
Ел Стомана. Компанията е създадена през 1993 г. с основен предмет
на дейност внос и търговия със стоманени топки за рудодобивната промишленост.
Началото на Елиа беше поставено през 1995 г. с реализация на проекти за реконструкция и модернизация на морално и физически остарели разпределителни уредби средно
напрежение (СН) и ниско напрежение
(НН) в големите промишлени предприятия в страната. С годините
компанията се разрасна и в момента е водеща в области като енергиен инженеринг, проектиране, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти. За
17-годишната си дейност компанията е изградила повече от 200 големи енергийни обекти в страната и
чужбина. Производствените мощности на компанията са в Добрич. Заводът там е построен през 2002 г.,
на зелено със собствени инвестиции,
и е един от най-модерните български заводи за производство на енергийни съоръжения. През 2004 г. Елиа
подписа франчайзингов договор с концерна Siemens за производство на
електрооборудване. Споразумението
е единствено за територията на
България.
През 2000 г. Ел Стомана спечели
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процедурата за приватизация на Нипроруда,
която работи в областта на проектирането и
въвеждането в експлоатация на нови и модернизация на
съществуващи предприятия от тежката индустрия, основно минната и
металургична. Компанията разработва и екологични проекти.
Търговската фирма Електрис, занимаваща се основно с доставка на
оборудването по различните проекти, също е част от Ел Стомана груп,
като по този начин групата предоставя един цялостен и завършен модел на обслужване на своите клиенти.
Кои са най-значимите проекти,
реализирани от Ел Стомана? С
кой от тях се гордеете наймного?

През годините имаме много и успешни проекти, които ни карат да
се чувстваме горди, когато говорим
за тях. Редица от приложенията ни
са реализирани за първи път в България, което определено означава, че
притежаваме изключителен опит и
новаторско мислене и не на последно
място - смелост и отговорност.
Във връзка със стоманените топки, с които започнахме нашия бизнес
в началото, решихме да възобновим
производството им. В момента под
наше ръководство в Стомана Индъстри, Перник работи уникален цех за
производство на тези изделия. Използвахме част от съществуващите производствени мощности, като
ги надградихме със съвременна ин-

сталация за термообработка на продукцията. Сигурни сме, че с тази
иновация подсигуряваме многократно по-високо качество за нашите
клиенти на приемлива цена и от
български производител.
Елиа, както и Нипроруда, имат
множество проекти в Асарел-Медет, Елаците мед, Лукойл - Нефтохим, КЦМ Пловдив, ТЕЦ Марица-изток
2, ТЕЦ Марица-изток 3, АЕЦ Козлодуй,
Актавис, Стомана Индъстри, Монтюпе и други. Новият завод за производство на електролитна мед от
обогатени разтвори в Асарел-Медет
е плод на взаимните усилия на Елиа и
Нипроруда, заводът е проектиран и
работи с възможно най-модерни технологии и машини.
Съвсем наскоро пред Елиа се появи
ново професионално предизвикателство – компанията спечели изпълнението до ключ на енергийната част
на новия оловен завод на територията на комплекса КЦМ Пловдив в
партньорство с фирма САТ. Това е
изключителен проект, за изпълнението на който се изискват множество комплексни умения, които Елиа
притежава, и ние сме убедени, че той
ще е поредният ни успех.
Как успявате да преодолеете
инерцията от натрупания
дългогодишен опит и какви
нови решения предлагате на
своите клиенти?

юли 2012
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Познаваме много добре нашите
клиенти, знаем от какво имат нужда и какви са техните цели и изисквания. Предлагаме им продукти, които са със световно качество, изработени специално за тях и посрещащи техните нужди от утрешния ден.
Натрупаният опит през изминалите години само ни помага да вървим
с по-уверени крачки напред. Ние сме
консорциум, който се учи от грешките си и за мен това е едно от
големите ни предимства.
Ще дам пример с едно от най-новите направления в дейността на
Елиа – модулното изграждане на подстанции средно и ниско напрежение.
Подстанциите пристигат на обекта комплектно асемблирани с електрическото оборудване, изградени
от отделни напълно готови модули,
с монтиране върху предварително
подготвен фундамент. Това позволява да се минимизира времето за престой при клиента и да не се нарушава производственият им цикъл. Монтажът и въвеждането в експлоатация се извършват в рамките на един
ден. Решението е създадено, за да
улесни клиента и е иновативно за
България.

първо място бих сложил желанието
за работа и търсенето на нови
възможности. Ако човек има стремеж да свърши нещо както трябва,
няма сила, която да го спре. Това е и
основното нещо, което кара нашите специалисти, а и мен самия да се
развиваме и да бъдем по-добри в дейността си и да правим клиентите
ни още по-доволни.
Нашият консорциум е съставен
от такива компании, които се допълват в дейността си, за да предоставят готов до ключ продукт. Това
е предпоставка, която се толерира
от всеки клиент и ни дава предимство. От друга страна екипът и
производствените бази, които сме
създали, са показателни за качеството, което доставяме.
На какво се градят дългогодишните ви партньорства в бизнеса?

Кои качества ви осигуряват
предимство пред конкуренцията?

Нормално е, когато търсиш партньор, да търсиш човек или организация, на които имаш доверие - че бизнесът ще се случи, че ще се достави
необходимият стандарт, че проектите ще се приключат по възможно
най-добрия начин, че разчиташ на
професионалисти, че имате една и
съща цел – клиентът да е доволен.
За мен това е ключът за нашите
партньорства.

Факторите са комплексни. На

Наскоро едно от дружествата
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в Ел Стомана – Нипроруда, отбеляза своя 50-годишен юбилей.
Каква е тайната половин век покъсно компанията да продължава успешната си дейност?

През годините Нипроруда натрупа уникален опит, благодарение на
голямата амбиция на колектива да
превърне в реалност проектите,
свързани с Медет, Асарел и Елаците и да работи приоритетно по
комплексното обслужване на миннодобивния отрасъл. Нипроруда непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си в нови направления, отговарящи на съвременните
изисквания на една модерна икономика и най-добрите европейски и
световни практики.
Опазването на околната среда
е важен елемент от съвременния бизнес. Какви проекти в
областта разработвате към
момента?

Съвременната мисия на Нипроруда (дейността й е свързана най-непосредствено с рисковите замърсяващи производства) е насочена към
ликвидиране на последствията от
човешката дейност за съхранение и
опазване на околната среда. Една от
основните цели на компанията е
чрез нейните разработки да се постига максимална защита на околната среда.
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лтрак България отпразнува своя
20-и рожден ден с турне на новите
модели компактни машини САТ - минибагери, минитоварачи, телескопични манипулатори и багер-товарачи
САТ. Професионални оператори от
европейския демо център на Caterpillar
представиха възможностите им, а
гостите се включиха в състезателни игри за оператори с различни награди и тестваха индивидуално техниката, съобщиха от българската
компания за сп. Инженеринг ревю.
Представянията бяха отворени за
всички желаещи и се проведоха на 23
юни в София, 26 юни във Варна и на
28 юни в Бургас.
„Сред премиерните модели
Caterpillar, участващи в турнето, бе
първият в индустрията компактен
верижен товарач 259B3 със стандартно предлагана ходова част с независимо окачване,“ споделиха от Елтрак България. „Той е високо проходим
и стабилен, стандартно предлаган с

2 скорости на движение,
осигуряващи голяма сила на
избутване или скорост за
максимална производителност. Друг от продуктите,
който посетителите успяха да видят, бе минибагерът 300.9D, който е с
малка широчина за лесен
достъп и до най-ограничени
пространства. Ходовата
му част е разтягаща се за
максимална стабилност и
многофункционалност. Мощният
двигател и хидравликата на машината са проектирани и за работа с
чук“, допълниха те.
Част от представените модели
бяха и: колесен минитоварач 242B3,
използващ разнообразни работни
съоръжения и с групирани точки за
обслужване от нивото на земята за
по-кратко време за поддръжка; минибагер 301.4C с най-мощния двигател
в своя сегмент и с горно разположение на хидравличния цилиндър на

стрелата за повече защитеност по
време на работа; минибагер 302.7D
CR с компактен радиус на въртене
(при завъртане на машината кабината на оператора не излиза извън
широчината на ходовата част) за
работа в тесни пространства.
Организаторите споделиха, че
сред другите модели, предизвикали
интерес, са: минибагерът 305.5E CR
с компактен радиус на въртене, телескопичният манипулатор TH407C,
както и багер-товарачът 428F.

œÓ‚Â‰Â ÒÂ ÚËÌ‡‰ÂÒÂÚ‡ ÒÂ˘‡
Ì‡ ÔËˇÚÂÎËÚÂ Ì‡ SolidWorks
Œ

т 1 до 3 юни т. г. в хотел Орловец в к. к. Пампорово CAD/CAM
центърът на ТехноЛогика – ДиТра,
събра за тринадесети пореден път
приятелите на SolidWorks. На събитието, посветено на софтуерните
средства за инженерно проектиране
и производство у нас, присъстваха
над 120 представители на индустриални фирми от България и Македония, както и няколко университета.
„По време на срещата за първи път
пред българска аудитория експертите от ДиТра и DS SolidWorks Corp.
демонстрираха иновативните
възможности на продуктите
SolidWorks Plastics, SolidWorks Routing
и Elecworks и представиха новостите в CAM системите FeatureCAM и
Decam for SolidWorks“, споделиха организаторите. „Своята първа изява у
нас направи и новият търговски мениджър на DS SolidWorks Corp. за Балканите Паоло Моранди“, допълниха
те.
Нов елемент в програмата бяха
специализираните сесии, на които
потребители на CAD/CAM системи-
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те представиха свои успешни проекти, реализирани със SolidWorks
и Delcam. Сесия Иновации бе посветена на българските постижения
на световно ниво, реализирани от
фирма Трейд Майстер за Мауер
Локинг Системс. Фокусът на сесия
Симулации беше насочен към успешното сътрудничество на БИГ
с Altas Mashinen, а домакините на
панела Управление – ЕРАТО, споделиха опита си в изграждането на
система за управление на инженерните данни. Акцентът в сесия
Технологии бе поставен върху комбинацията от използването на системи за проектиране и управление на
NC машини в Мауер Локинг Системс.
В началото на всяка от сесиите
символичните домакини бяха представени чрез специално заснети от
ДиТра филмчета. Тяхното създаване
е поредната стъпка, с която CAD/
CAM центърът популяризира постиженията на българските фирми, инженерната професия и нейната перспективност за младите хора.
По време на срещата на приятелите се проведе и финалът на уни-

верситетското състезание по
SolidWorks. В него участваха проекти на ТУ – София, УХТ – Пловдив и
две разработки от Скопския университет. За най-добър проект присъстващите на събитието определиха
този на македонския студент Войслав Денковски.
„CAD/CAM центърът на ТехноЛогика отново отличи клиентите, постигнали успехи с използването на
SolidWorks и Delcam: Алфрида Пеев,
Мауер Локинг Системс, ERATO, Трейд
Майстер и преподавателя от Русенския университет Ангел Кънчев - Иво
Атанасов“, информираха от ДиТра.
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а 7 и 8 юни т. г. се проведе второто издание на Дни на отворените
врати, организирано от фирма РАИС.
Представители на 80 фирми от
страната и чужбина пристигнаха в
Пазарджик, за да се запознаят с новостите в сектора. Тазгодишното
издание на OPEN HOUSE в РАИС постави акцент върху иновациите.
„Това издание е реализация на нашия ангажимент да превърнем в традиция срещите с водещи фирми от
машиностроенето, чиято продукция
е на световно ниво. Тук е мястото
да ви уверя, че гледаме на кризата
като на предизвикателство, в условията на което да продължим да се
доказваме като лидери в бранша“,
заяви управителят на РАИС инж. Нишан Бъздигян. „Фирмите, които бяхме поканили да участват със свои
презентации, представиха най-новото от своята продукция, базирано на
иновациите, на разработката и внедряването на най-добрите постижения на науката и техниката. Нашите
партньори и клиенти са удовлетворени от възможността да видят найдобрите постижения на едно място,
а ние в РАИС държим да предлагаме
най-новото в бранша. Освен това
държим нашите клиенти да имат
избор и да са наясно какво могат да
получат от нас“, допълни той.
На 7 юни в голямата зала на грандхотел Хебър беше показан видеофилм
за РАИС, а специалисти от компанията направиха презентации на новата 5-осна машина на РАИС с вертикален обработващ център GM350 и
двушпинделен струг T252 2S.
„GM5-350 е с нова базова конструкция, позволяваща изграждането
на 3-, 4- и 5-осни машини на единна
база“, разказват от компанията.
„Тъй като направляващите по трите линейни оси са разположени върху
колоната от тип „затворен мост“,
в 3-осен вариант върху основната
маса могат да се обработват детайли с много по-голямо тегло, в сравне-
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ние с машините от тип С (М400М500 и др.). Аналогично, монтира се
и по-голям габарит и по-стабилна
въртящо-наклоняема маса в 5-осния
вариант.
Двушпинделният струг Т252-2S е
специално проектиран да даде максимална гъвкавост при производството на сложни и точни детайли.
Конструкцията с два противостоящи шпиндела, две револверни глави
и 45° наклонена конструкция на шейната осигуряват максимална стабилност в процеса на обработка и безпроблемно отмиване на стружките.
При окомплектоване с прътоподаващо устройство, машината се превръща в гъвкава производствена
единица. Машината се предлага с
напълно еднакви по размери и мощност главен и втори шпиндел. Нашите клиенти имат възможност да
изберат и конфигурацията на машината според своите нужди, например, първата револверна глава да е с
фрезови инструменти, а втората с неротационни, само стругови инструменти или обратно, а също и
вариант, при който и двете револверни глави да са с въртящи инструменти. Друго преимущество на машината е, че на всички позиции на
револверната глава при необходимост могат да се поставят фрезови инструменти с максимални обороти на въртене 6000 об./мин.“,
допълват те.
Бяха представени също и машини

на Citizen и Miyano, продукцията на
Nikkеn и инструменталната екипировка на ВСК Кентавър, след което
гостите бяха отведени в демонстрационния център на РАИС и чрез
видеостена в реално време беше показана работата на машините. В
края на първия ден от Дните на отворените врати РАИС акцентира и
на най-новото в дейността си - мотокарите. Съвместно с фирма ТАЙЛИФТ, Тайван, компанията вече предлага на българския пазар висококачествени и надеждни кари високоповдигачи. Гамата дизелови мотокари е
от 1.5 т до 16 т и електрокари - от
1.5 т до 3.0 т.
Вторият ден продължи с въпроси,
дискусии и конкретни разговори с
потенциални партньори и клиенти.
В демонстрационния център на РАИС
в реално време чрез видеостена
беше показана работата на машините на компанията, оборудвани с инструменти на ISCAR и постигането
на пълна автоматизация от серията
FANUC ROBOTIC.
„Отзивите от това издание на
Дни на отворените врати са повече
от добри. Потенциалните, както и
дългогодишните ни клиенти, са удовлетворени от видяното, а и от
възможността да се срещнат с много специалисти и производители, да
зададат на място своите въпроси,
да потърсят решение на своя проблем и да направят избор“, допълват
в заключение от РАИС.
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истемата за собствени непрекъснати измервания е внедрена
през 2010 г. в Топлофикация София –
топлофикационен район (ТР) Земляне.
Проектант и доставчик на апаратурата е фирма Интертех-Аутомейшън. Компанията е извършила
монтажа, пуска и наладката на системата. „Договорът за проектиране е сключен в края на август, а реализацията на цялостния проект е в
рамките на два месеца, което е един
кратък период за изграждане на обекти от този тип“, коментират от
Интертех.
В съответствие с директивите
на Европейското законодателство,
които изискват за определена категория предприятия да се извършват
непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите от вредни вещества в Република България към закона за чистотата на атмосферния
въздух през 1999 г., бе приета наредба No:6 на МОСВ – за реда и начина на измерване на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник бр. 31/1999 г.). Смисълът на
тази наредба е собствениците и
ползвателите на големите промишлени енергийни предприятия да се
самоконтролират, така че концентрацията на генерираните емисии
от вредни вещества да не надвишава пределно допустимите стойности с цел запазване на чистотата
на атмосферния въздух.
Водогрейните котли тип ПТВМ –
100, каквито са в ОЦ Земляне, попадат в групата на предприятия, които трябва да изградят собствена
система за автоматичен мониторинг. Изградената система представлява комплект от технически
средства и софтуер за измерване
величините на емисиите на вредни
вещества, регистрацията, обра-
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ботката, съхранението и протоколирането им.
Изградената система за собствени непрекъснати измервания е съставена на няколко подсистеми:
l подсистема № 1 – комплект от
технически средства за екстрактивно измерване на концентрацията на
вредни вещества в изходящите димни газове във водогрейните котли:
NOx, NO2, CO, CO2 и O2;
l подсистема № 2 – допълнителни
технически средства за измерване
на дебита на димни газове, температурата, налягането и влажността в димоходите на котлите;
l подсистема № 3 - технически средства и софтуер за обработка на
постъпилите резултати, регистриране, съхранение, представяне и оценка на измерените величини, протоколиране на получените стойности
и данни в съответствие с инструкция No:1;
l подсистема № 4 – система за обработка на газовите проби и захранване с еталонни калибриращи газове.
Измерването на О2, CO, CO2, NO,
NO2 се осъществява от мултикомпонентни анализиращи системи
(MKAS), работещи на недисперсен
инфрачервен абсорбционен принцип –

S700, производство на фирмата
SICK.
Производство на същата фирма
са и ултразвуковите скоростомерни
сонди FLOWSICK100 за определяне
дебита на димните газове. Допълнително се измерват температурата,
абсолютното налягане и обемната
влажност в контролните точки с
цел привеждане на резултатите към
стандартни условия.
Газанализаторите S700 са разположени в термоконтейнери, монтирани на площадка под димоходите на
водогрейните котли.
Данните от измерването за всички подобрени котли се извеждат до
концентратор на данни – DAU MEAC,
които са 38 броя аналогови унифицирани сигнали – 4-20 mA, 36 дискретни входни сигнала и 12 броя дискретни изходни сигнала. DAU MEAC е изграден на базата на WAGO модули.
В командната зала на централата
е обособена операторска станция за
наблюдаване в реално време на данните от системата, което допринася за ефективно водене на горивния
режим, вследствие на което се повишава поотделно и като цяло енергийната ефективност (икономия на гориво) на топлоизточника.
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еждународният технически
панаир чества своята 120-годишнина през септември. За юбилея на
Първото българско земеделско-промишлено изложение вече е подготвена серия от съвместни прояви на националния изложбен център и общината. Кулминацията ще бъде по време на Международния технически
панаир от 24 до 29 септември т. г.,
на който се очакват около 100 000
посетители.

120-то юбилейно издание
Австрия, Чехия и Словакия вече
подготвят представянето си в юбилейната палата на държави, участвали в Първото българско изложение
през 1892 г. Колоритната експози-

Виенският павилион във вида, в който е
съществувал през 1892 г.
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ция, в която се очаква да се включат
14 страни, ще бъде показана по време на Международния технически
панаир в Пловдив от 24 до 29 септември 2012 г. Тя е част от програмата за отбелязване на 120 години
от провеждането на Първото
българско земеделско-промишлено
изложение,
чиято
традиция
продължава Международен панаир
Пловдив. Всяка от държавите ще
покаже нещо типично за нея – култура, храни, сувенири, и ще отправи
специално приветствие за годишнината. Освен трите страни, са поканени още Белгия, Великобритания,
Германия, Италия, Полша, Румъния,
САЩ, Турция, Унгария, Франция,
Хърватска. В Юбилейната палата
свои щандове ще имат и български
общини, участвали в основаването
на панаирното дело у нас. Кулминацията на мащабната юбилейна програма ще бъде по време на Есенния
панаир. Директни и представени изложители от 27 държави вече са заявили участие в най-големия делови
форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа.
Очакват се официални делегации и
гости от изложбени центрове на
Балканите и Европа, както и от Централноевропейския панаирен алианс,
за чийто президент неотдавна бе
избран бизнесменът Георги Гергов.
120 дръвчета ще бъдат посадени
в Пловдив по повод 120-годишнината от Първото българско земеделско-промишлено изложение. В екоакцията ще се включат служители и
партньори на Международен панаир
Пловдив. Това е една от съвместните инициативи на общината и националния изложбен център, посветени на началото на панаирното дело
у нас.
Множеството изложители вече
са подали заявки за тазгодишния
Международен технически панаир, на

който се очакват над 100 000 посетители. Официални участия ще
имат Австрия, Ирак, Италия, Китайски Тайпе, Словакия и Русия, която
беше страна партньор на миналогодишното издание на най-големия делови форум за инвестиционни стоки
и технологии в Югоизточна Европа.

Акценти в програмата на
ЕСЕН 2012
Особено внимание в тазгодишното издание на панаира ще бъде отделено на зелената икономика. Инициативата Ден на зелената енергия, която се проведе за първи път
в неговото миналогодишно издание,
сега разширява мащабите си. На
ЕСЕН 2012 са планирани няколко
прояви, свързани с този отрасъл.
Енергийна агенция – Пловдив, Асоциацията на българските енергийни агенции и Международен панаир
Пловдив са партньори в предстоящите Дни на зелената енергия. Те
ще са част от програмата на Международната изложба за енергетика и екология Енеко - една от десетте изложби в рамките на Техническия панаир. Тази година Енеко ще
бъде с много по-силно чуждестранно присъствие, обещават организаторите.
Кръгла маса Енергийно обновяване
на българските домове ще се състои
на 26 септември. След дискусиите
ще бъдат наградени победителите
в състезанието по пестене на енергия. На 28 септември общини и фирми ще представят свои проекти за
подобряване на мобилността в градовете и бизнес зоните.
Конференцията Зелена енергия,
околна среда, климат и зелена икономика е насрочена за 27 септември.
Отново ще бъдат връчени награди
на националните победители във
ВЕИ Шампионска лига в две категории - Биомаса и Соларна лига.
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ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÊÂÎ‡ˇÚ ‰‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ú ·ËÁÌÂÒ ÛÏÂÌËˇÚ‡ ÒË.
—ÚÛ‰ÂÌÚËÚÂ ËÏ‡Ú ˆÂÌÌËˇ ¯‡ÌÒ ‰‡ ËÁ„‡‰ˇÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÛÒÔÂ¯Ì‡ Í‡ËÂ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ë ÓÔËÚ‡ Ì‡ ÚÓÔ
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ÂÍÒÔÂÚË ÓÚ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë
ËÁÚ˙ÍÌ‡ÚË ‡Í‡‰ÂÏËˆË.
œÓ„‡Ï‡Ú‡ ÒÂ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ ‚ Û‰Ó·ÂÌ ÏÓ‰ÛÎÂÌ
ÙÓÏ‡Ú - 1 ÛËÍÂÌ‰ ‚ ÏÂÒÂˆ‡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡
2 Û˜Â·ÌË „Ó‰ËÌË.
‡ÈÌËˇÚ ÒÓÍ Á‡
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ Á‡
20% ÒÚËÔÂÌ‰Ëˇ Â 15 ˛ÌË 2012 „. «‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
ÔÓÒÂÚÂÚÂ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡:
www.city-sheffield.bg/request-form.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œ‡‚ËÎÌËˇÚ Ï‡ÍË‡˘
Î‡ÁÂ Á‡ ‚ÒˇÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ÀÂÈÁ˙ —ËÒÚ˙ÏÒ ŒŒƒ Â ÓÙËˆË‡ÎÌËˇÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ TRUMPF Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÓÈÚÓ Ì‡
12.05.2012 ÓÚÍË ÌÓ‚ ÓÙËÒ ‚ „. œÎÓ‚‰Ë‚. ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ Ô˙ÎÌ‡Ú‡ „‡Ï‡ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Î‡ÁÂÌË ÒËÒÚÂÏË TRUMPF, Í‡ÍÚÓ Ë ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ËÏ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. ≈ÍËÔ ÓÚ Í‚‡ÎËÙËˆË‡ÌË
ËÌÊÂÌÂË Â Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ÀÂÈÁ˙ —ËÒÚ˙ÏÒ Ò Â¯ÂÌËˇ Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇ ÔË ËÁ·Ó Ì‡ Î‡ÁÂÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ. —Â‚ËÁÌËˇÚ ˆÂÌÚ˙ „‡‡ÌÚË‡ ‰˙Î„ÓÒÓ˜Ì‡ Ë ÔÂˆËÁÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò Ï‡Í‡
TRUMPF Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Á‡ ÛÚËÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ËÏ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚË.
Ò‡ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‰˙ÎÊËÌË Ì‡ ‚˙ÎÌËÚÂ.

За TRUMPF
— ÔÓ‰‡Ê·Ë, ‚˙ÁÎËÁ‡˘Ë Ì‡ $2,763 ÏËÎË‡‰‡
(2,025 ÏËÎË‡‰‡ ≈‚Ó) Ë 8550 ÒÎÛÊËÚÂÎË (ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌË ‰‡ÌÌË Á‡ ÙËÒÍ‡ÎÌ‡Ú‡ 2010/11-Ú‡),
TRUMPF Group ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡ ÒÂ‰ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·.
’ÓÎ‰ËÌ„˙Ú Ó·ı‚‡˘‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÚË ·ËÁÌÂÒ ÓÚ‰ÂÎ‡:
ïÃÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË/ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË,
ïÀ‡ÁÂÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ/ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ Ë
ïÃÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ ÚÂıÌËÍ‡.
ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Â ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ „˙‚Í‡‚Ë ÏÂÚ‡ÎË Á‡ ˘‡ÌˆÓ‚‡ÌÂ Ë ÙÓÏÓ‚‡ÌÂ Ì‡ Î‡Ï‡ËÌ‡, Ó„˙‚‡ÌÂ Ë Î‡ÁÂÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. ¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ Î‡ÁÂË Ë Î‡ÁÂÌË ÒËÒÚÂÏË ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÎË‰Â Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ Ô‡Á‡. — ÓÍÓÎÓ 60
‰˙˘ÂÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Ë ÍÎÓÌÓ‚Â, ıÓÎ‰ËÌ„˙Ú ËÏ‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË, —Â‚ÂÌ‡ Ë fiÊÌ‡ ¿ÏÂËÍ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ¿ÁËˇ.
œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡ÏÂÂÌË ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ, ¿‚ÒÚËˇ, ËÚ‡È, ◊ÂıËˇ,
‘‡ÌˆËˇ, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, flÔÓÌËˇ, ÃÂÍÒËÍÓ,
œÓÎ¯‡, ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ Ë —¿Ÿ.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ Ô‡‚ËÎÌËˇ Î‡ÁÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ - ÚÓ‚‡ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Ë Á‡ Î‡ÁÂÌÓÚÓ Ï‡ÍË‡ÌÂ. ≈ÚÓ Á‡˘Ó TRUMPF ËÁ·Ë‡ Á‡ Ò‚ÓÂ
ÏÓÚÓ "—ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ËÁ·Ó‡", Ò ÍÓÂÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ì‡ Ú˙„Ó‚ÒÍÓÚÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ô‡Ì‡Ë
Fakuma. «‡ ‚ÒÂÍË Ï‡ÚÂË‡Î, ÓÚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ ‰Ó
ÏÂÚ‡Î, TRUMPF ÔÂ‰Î‡„‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÓÚ
¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ÔÓ‰ÛÍÚË Ï‡ÍË‡˘Ë Î‡ÁÂË. œÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ô‡Ì‡Ë‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡Á„ÎÂ‰‡Ú ÓÚ·ÎËÁÓ ÒÂËËÚÂ TruMark 3000, 5000 Ë 6000, ÍÓËÚÓ
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Бързо и висококачествено
маркиране на пластмаси с
TruMark Series 6000
Ã‡ÍË‡˘ËÚÂ Î‡ÁÂË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ú
Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ‚ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËˇ ÒÔÂÍÚ˙ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡
‚˙ÎÌ‡Ú‡ ÓÚ 1064 nm. TRUMPF Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÔÂ‰Î‡„‡ TruMark Series 6000 Î‡ÁÂË Ò˙Ò ÁÂÎÂÌa (532
nm) Ë ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ (355 nm) ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ Ï‡ÍË‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË Ë ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË.
“Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ‚ÒË˜ÍË ‰˙ÎÊËÌË Ì‡ ‚˙ÎÌËÚÂ,
ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓÚÓ Ï‡ÍË‡ÌÂ
Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË, Ò‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ, Î‡ÁÂËÚÂ ÓÚ ÒÂËˇ TruMark
Series 6000 ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔËÍÓ‚‡Ú‡ ÔÛÎÒ‡ˆËˇ Ë ‚ËÒÓÍ‡
ÔÛÎÒ-Í˙Ï-ÔÛÎÒ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ.

Оптичен маркиращ лазер
TruMark Series 5000 за
скоростно маркиране
«‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú Í‡Ú˙Í ˆËÍ˙Î Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ‚ËÒÓÍË ÌË‚‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡, ÓÔÚË˜Ì‡Ú‡ Î‡ÁÂÌ‡ Ï‡ÍË‡˘‡ ÒÂËˇ Ì‡ TRUMPF - TruMark Series 5000, Â ÚÓ˜ÌËˇÚ ËÁ·Ó. “ˇ Â ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ „ÂÌÂË‡ ËÏÔÛÎÒÌË ˜ÂÒÚÓÚË ‰Ó 1 Mhz Ë ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËˇ ÒÍ‡ÌË‡˘ ÏÓ‰ÛÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. ŒÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ‡ Ì‡
TruMark Series 5000 ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
˜ÂÒÚÓÚ‡. ¬˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÒÂ ÓÚ MOFPA ÚÂıÌÓÎÓюли 2012
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„ËˇÚ‡ (Master Oscillator Fiber Power
Amplifier), ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÏÓÊÂ Ò‡Ï ‰‡ ÍÓË„Ë‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ‡ ÚÓÎÍÓ‚‡
ÚÓ˜ÌÓ, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÌÓÂ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡Ú‡
Î‡ÁÂÌ‡ Ó‡·ÓÚÍ‡. ‡ÍÚÓ ÔË TruMark Series
3000 Ë 6000 ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÍÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡
Ó·ÂÍÚË‚‡ ‚ TruMark Series 5000 „‡‡ÌÚË‡,
‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·ÂÍÚË‚‡ Ì‡ Ï‡ÍË‡˘Ëˇ Î‡ÁÂ
Í˙Ï ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡.

TruMark Series 3000:
Високо качество на лъча за
висока прецизност на маркиране
¬ËÒÓÍÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Î˙˜‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ
‰‡ ÒÂ ÙÓÍÛÒË‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÚÓ˜ÌÓ Ò‡ „‡‡ÌˆËˇ
Á‡ ÔÂˆËÁÌÓ Ï‡ÍË‡ÌÂ. — ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ ‚
ÁÂÎÂÌËˇ Ë ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, Î‡ÁÂËÚÂ
TruMark Series 3000 ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÌËÒÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ ‚ Ï‡ÍË‡˘‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ TRUMPF. ÕÓ‚ÓÚÓ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ-ÍÓÌ‚ÂÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ TruMark Series 3000 ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò
ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ÏÓ‰ÛÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. —ÍÂÌÂ˙Ú, Î‡ÁÂÌ‡Ú‡ „Î‡‚‡ Ë Á‡ı‡Ì‚‡˘ËˇÚ ·ÎÓÍ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ıË·Ë‰ÂÌ Í‡·ÂÎ ˜ÂÁ Plug-In ÍÓÌÂÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ï‡ÍË‡˘ËˇÚ Î‡ÁÂ ‰‡ ·˙‰Â ÎÂÒÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡Ì ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.
TRUMPF ÔÓÏ‡„‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÔË ËÁ·Ó-
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‡ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Ï‡ÍË‡˘ Î‡ÁÂ.
‡ÍÚÓ Î‡ÁÂ˙Ú Í‡ÚÓ Ï‡ÍË‡˘ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ
ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ÏÌÓ„Ó ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË,
Ú‡Í‡ Ë Ì‡˜ËÌ˙Ú Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ÒËÎÌÓËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ. Õ‡È-‰Ó·ËˇÚ ÏÂÚÓ‰ ÔË ËÁ·Ó Ì‡ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Î‡ÁÂ
Ò ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË Í‡ÍÚÓ Á‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ, Ú‡Í‡ Ë Á‡ Ò‡ÏËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Î‡ÁÂË Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÒÌË ‡·ÓÚÌË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. ¬ ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍËÚÂ Î‡·Ó‡ÚÓËË Ì‡ TRUMPF ËÌÊÂÌÂËÚÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ Î‡ÁÂÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ú‡Í‡ ˜Â Î‡ÁÂÌÓÚÓ Ï‡ÍË‡ÌÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÌÚÂ„Ë‡ÌÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ÔÓ Ì‡È‰Ó·Ëˇ ‚˙ÁÏÓÊÂÌ Ì‡˜ËÌ.

www.lasersystems.bg
info@lasersystems.bg
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡

ÕÓ‚ÓÒÚË ‚
ÂÎÂÏÂÌÚÌ‡Ú‡ ·‡Á‡
Á‡ LED ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Мощни светодиоди, драйверни интегрални схеми, захранващи модули, вторична оптика

Ã

Стефан Куцаров

ощните светодиоди за осветителни приложения (Lighting LED,
High Brightness LED, High Power LED)
HPLED са сред най-бързо развиващите се области на полупроводниковата индустрия. Непрекъснато се подобряват и разнообразяват параметрите на HPLED, цената им намалява и към утвърдените производители се прибавят нови. Създават
се и светодиодни модули с основна
цел увеличаване на интензитета на
светлината. Едновременно с това
се развиват интегралните схеми
(ИС) и модулите на драйвери за управление и захранване, като част от
последните са под фoрмата на готови изделия за свързване на HPLED
към захранващи източници (най-често електрическата мрежа ниско напрежение). Задължителни елементи
на светодиодното осветление са радиаторите за HPLED и по принцип
познатите от други осветителни
тела лещи (Lens) и рефлектори
(Reflector), но с необходимите конструктивни особености. Нараства
количеството на предлаганите на
пазара светодиодни лампи с вградена електроника, заместващи непосредствено класическите лампи. Все
още е слабо приложението на органичните светодиоди (OLED) за осветление, което се заключава в няколко осветителни тела на пазара
и повече лабораторни модели, представяни на изложения. Описаните в
статията елементи, с малки изключения, са пуснати на пазара след
01.01.2011 г. и са специализирани за
осветителни приложения. Част от
тях или техни разновидности могат
да се използват и в системи за сигнализация (Electronic Signs and
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Signals), в автомобилите за осветление на купето и сигнализация
(Interior Lighting and Signalization) и за
подсветка на течнокристални дисплеи (LCD Display Backlighting).

Полупроводникови HРLED
Най-често се използват полупроводници, представляващи химични
съединения на два до четири елемента от трета и пета група на Менделеевата таблица. Тези от GaP
осигуряват сравнително неголям
интензитет на светлината, докато за по-големи негови стойности
се използват основно InGaN и
AlInGaP. Сред последните новости
на пазара са известните по принцип
отдавна LED от силициев карбид
(SiC), които имат по-голям коефициент на полезно действие (Efficiency)
и светлинен поток (Luminous Flux).
Точно определение на HPLED няма,
но обикновено като такива се определят имащите консумирана мощност не по-малка от 1 W (някои производители наричат HPLED и тези
с мощност 0,5 W), което означава
осигуряване на голям светлинен поток (Luminous Flux) Φv и съответно
възможност за използване за осветление. При ползването на каталози
трябва да се внимава, тъй като
обикновено разделите LED Lamps се
отнасят за индикаторни светодиоди, а терминът High Brightness LED
се използва и за такива със значителен интензитет на излъчваната
светлина. За разлика от класическите осветителни тела, които дават
почти винаги бяла светлина, се произвеждат HPLED с голямо разнообразие на цветове, всеки от които
се определя от дължината на вълната (Dominant Wavelength) λD, при която субективното възприятие за

интензитета на светлината е найголямо. Използват се HBLED със син
(blue) цвят и λD = 460-480 nm, синьозелен (cyan) с λD около 500 nm, зелен (green) с λD = 515-535 nm, кехлибарен (amber) с λD между 585 и 597
nm, оранжев с λD = 615-620 nm и червен с λD = 620-635 nm, като в последните години се появи и виолетов с
λD между 390 nm и 430 nm. Освен
това някои производители използват и немалко нюанси, например
"кралско син" цвят с λD между 440 и
460 nm, оранжево-червен с λD = 610620 nm, тъмночервен (deep red) c λD=
645-675 nm и "далечно" червен с λD
от 715 nm до 745 nm. Съществуват
и няколко разновидности на белия
цвят, без да има точно определение
в какви граници на цветната температура (Correlated Color Temperature) CCT е всеки от тях – топъл бял
цвят (Warm White) с леко оранжев
оттенък и CCT между 2600 и 3700
К, неутрален бял (Neutral White) с
3700-5000 К и студен бял с 500010000 К. Някои производители използват собствени наименования на
някои от белите цветове, например
Cree нарича Easy White цвета със ССТ
между 2700 и 4000 К. Обикновено
производителите предлагат серия
бели HPLED с различни нюанси, както и цветни HPLED като серия с
различни цветове, като твърде често двете серии се обединяват в
обща част на каталога.
Важно е да се отбележи и наличието на многоцветни (Multi-color)
HPLED, които съдържат в корпуса си
червен, зелен и син светодиод с прибавяне в доста случаи на още един
зелен, бял или кехлибарен. Всеки от
светодиодите е със самостоятелни
изводи, което позволява два основни вида приложения – използване
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поотделно на всеки от светодиодите, т. е. приборът да осигурява
светлина с един от цветовете или
едновременно задействане на всички. В последния случай в зависимост
от интензитета на светлината на
всеки от тях и при наблюдаване на
HPLED от достатъчно разстояние,
субективното възприятие е за излъчване на светлина с определен
цвят (който може да е от почти
всички съществуващи в природата
цветове) и определен интензитет.
Основни параметри. Освен λD и
ССТ няколко са най-важните параметри на HBLED. Споменатият интензитет на светлината (Luminous
Flux) Iv се измерва в кандели (Candela)
cd, като 1 cd се получава от светлинен източник с λ = 555 nm, който в
пространствен ъгъл от 1 стерадиан (sr) излъчва мощност 1/683 W.
Този интензитет създава в същия
ъгъл светлинен поток с големина 1
лумен (lm), който се използва по-често. Стойността на Φv е правопропорционална на тока през HPLED, а
има и производствени толеранси,
поради което като параметър в
каталозите често се дава типичната му минимална стойност (Standard Min. Flux) при определен ток.
Понякога (главно при сините HPLED)
вместо Φv се дава излъчваният поток (Radiant Flux) RF в mW. Освен
това много производители разделят даден модел HPLED на групи или
партиди (Bin), всяка със стойности
на Φv в тесни граници, като за всяка
група има съответната буква в означението. Същото се прави и за
ССТ на белия цвят и за постоянното напрежение (Forward Voltage) VF
върху светодиода.
Трите параметъра Φv, Iv и RF са в
сила за излъчвана светлина по перпендикуляра спрямо повърхността
на HPLED, докато при гледане отстрани стойностите им намаляват. За оценка на това се използва
параметърът ъгъл на видимост
(Viewing Angle, Full Width at Half Maximum, FWHM) 2θ1/2, при който Iv
намалява наполовина. В означението
му θ1/2 е ъгълът от всяка страна на
перпендикуляра, например ъгъл на
виждане 120° означава по 60° от
всяка страна. Стойностите на този
ъгъл са една от принципните разлики на HPLED и останалите прибори
за осветление, при които той е
360°.
Параметърът CRI (от Color
Rendering Index) показва доколко вярно е възпроизвеждането на цветовете, като в идеален случай CRI =
100. Например CRI = 80 означава 80%
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качество на възпроизвеждането. Полезно е да се има
предвид, че стремежът за
увеличаване на Φv е свързан с
намаляване на CRI.
Във връзка с охлаждането
два са основните параметри.
Единият е топлинното съпротивление кристал-спойка
(Thermal Resistance Junction to
Solder Point) Rthjs, което е в
сила за HPLED без вградена охлаждаща пластинка (Metal
Slug). При нейното наличие се
Фиг. 1.
използва топлинното съпротивление кристал-пластинка (Thermal Resistance Junction to Metal Slug)
Rthj-ms. Вторият параметър е класическото топлинно съпротивление
кристал-околна среда (Thermal
Resistance Junction to Ambient) Rthja. В
някои каталози се дава и топлинното съпротивление спойка-околна
среда (Thermal Resistance Solder Point
to Ambient) Rthsa, което е равно на
Rthja-Rthjs.
Електрическите параметри са
както при всички диоди – освен споменатото VF, са важни максималният постоянен ток (Maximum Drive
Current) IF и максималната консумирана мощност (Maximum Power) Ро,
която обикновено е част от наименованието на HBLED и е равна на
произведението от VF и IF. Не трябва да се забравя, че стойността на
IF и съответно Ро е в сила до определена температура на светодиода. В
каталозите обикновено се дава графика на IF от температурата на
спойката или металната пластинка – един пример е показан на фиг. 1.
Три са масово използваните стойности на IF (без да има международни
норми) – 350, 700 и 1000 mA. Експлоатационният срок (Operational Life)
се определя като времето в часове,
след което светлинният поток намалява на 70% от първоначалния.
Типичните му стойности са около
50 000 h, като са рядкост HPLED с
30 000 h и все по-често са срещат
такива със 100 000 h.
В зависимост от начина на запояване съществуват две основни
разновидности HPLED – с изводи за
монтаж в платки с отвори (Through
Hole), която е с все по-ограничено
приложение и за повърхностен монтаж (Surface Mounted Device) SMD.
Охлаждане. Както всички мощни
полупроводникови прибори, така и
HPLED се нуждаят от охлаждане, за
което споменатата вградена пластинка в много модели не винаги е
достатъчна и затова реално за охлаждане обикновено се налага изпол-

зването на радиатори. При дадена
Ро и температура Ts на точката на
запояване или Tms на металната
пластинка се изчислява температурата на кристала TJ=Rthjs Po+Ts. Аналогично, при определена околна темсе
определя
пература
ТA
TJ=Rthjа Po+TA. Когато при максимално възможната околна температура TAmax се получава TJ не по-голяма
от максимално допустимата TJmax
на кристала (давана като каталожен
параметър), радиатор не е необходим. В противен случай (TJ>TJmax) е
необходимо използването на радиатор с топлинно съпротивление Rthra
не по-голямо от (TJmax-TAmax)/Po-R thjs.
При изчислението трябва да с има
предвид, че Rthjs реално не е константата, давана в каталога на HPLED,
а зависи от големината на радиатора (правопропорционално е на неговото Rthra), което в някои каталози
се дава графично.
Приложения на HPLED за осветление. Първата голяма група е за
вътрешно осветление, която има
много разновидности. Една от тях
е изработването на светодиодни
лампи с конструкция и устройство,
позволяващи непосредствено заместване на съществуващи електрически лампи. В зависимост от конструкцията на ползващите ги осветителни тела може да се осигури
насочена (Directional) и ненасочена
(Non-Directional) светлина. На основата на HPLED се реализират вградени в тавана осветителни тела
(Downlight), висящи осветителни
тела, осветяване на части и на цели
помещения. Също към вътрешното
осветление се причислява това на
закрити площи, свързани с транспорта, например гари, метростанции,
тунели и др. Цветни HPLED в подходящи съчетания се използват за
архитектурно осветление на помещения.
В групата на външното осветление (Outdoor Lighting) е това на фасади на сгради, също с възможност за
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Таблица 1. Бели HPLED с мощност до 3W
Rthjs,oC/W
(Rthja,oC/W)

Раб. темп.обхват,oС
(TJmax,oC); [размери, mm]

140

10

-40 +120 (135); [7,4x7,4x3]

153 (700)

140

10

-40 +100 (135); [7,4x7,4x4,1]

1; (350) [3,5]

100 (350)

120

10 (40)

-40 +100 (150); [6x6x1,5]

1; (350) [3,5]

80 (350)

120

8 (40)

-40 +100 (150); [7,2x7,2x2]

1; (350) [2,95-3,85]

90min (350)

(70min)

-

-

1; (300) [3]

85 (300)

115

10

-30 +80 [6x5,2x1,3]

2; (700) [3,2]

220; (700)

120

10

-40 +135 (150); [4,61x3,17x2,1]

Rthjs,oC/W
(Rthja,oC/W)

Раб. темп.обхват,oС
(TJmax,oC); [размери, mm]

№

Модел

Производител

Цвят; (ССТ, К )

Po, W; (IF, mA)
[VF, V]

1

ASMT-AN00-NSU00

Avago Technologies

1; (350) [3,2]

80 (350)

2

ASMT-AY31-NTU00

Avago Technologies

3; (700) [3,6]

3

NPW-RHG

4

NKF-RGG-T-1

Dominant Opto
Technologies
Dominant Opto
Technologies

Неутрален бял
(3500-4500)
Топъл бял
(2700-3500)
Студен бял
(5000-8000)
Топъл бял
(2670-3500)
Студен бял
(6500)
Чист бял
(4500-6500)
Студен бял
(4500-10000)

5

ELSH-F91C1-0LPGS-C6500 Everlight Electronics

6

HT-T1A31TW

Harvatek

7

LXML-PWCI-0120

Philips Lumileds

v,

lm (при
IF,mA)

2

1/2,

o;

(CRI)

Таблица 2. Бели HPLED с мощност над 3W
№

Модел

Производител

1

CXA2011

Cree

2

EFE4H-1CE7

Edison Opto

3

ELSH-NF34

Edison Opto

4

ELJU(9)-K40M3- 0LTE-R3000

Everlight Electronics

5

ELCOB-P30MC- 0LTJE-C2700

Everlight Electronics

6

ELCOB-N50M6- 0LTJE-C2700

Everlight Electronics

7

LZC-00NW00

LED Engin

8

LXK8-PW30-0024

Philips Lumileds

ползване на цветни HPLED, стълбища, алеи (Path Lighting), дворове, градини, фонтани, басейни, паркинги,
площади, улици и магистрали. Към
него биха могли да се включат и
всякакви преносими LED осветители.
Бели HPLED с мощност до 3 W.
Обикновено те са с мощност 1 или
3 W и практически представляват
един диод с IF=350 mA при едноватовите и 700 mA при триватовите, успоредно на който в някои модели има свързан диод за предпазване от отрицателни напрежения.
Реално са само с корпуси SMD със и
без изводи (Chip HPLED). Характерни
примери за такива HPLED са дадени
в табл. 1, като този от ред 1 (с
изводи) е показан на фиг. 2. Сравнително големите стойности на топлинните съпротивления са поради
неголямата Ро.
Бели HPLED с мощност над 3
W. Увеличаването на Ро чрез ток IF
над 1 А се практикува твърде рядко поради технологични ограничения в създаването на структурата
на HPLED, като има единични случаи
с ток до 2,1 А. Но дори при тази
стойност и VF примерно 3,6 V, се
получава мощност около 7,5 W. Следователно, по принцип реалистичният начин за създаване на HPLED с
голяма мощност е увеличаване на
VF чрез последователно свързване
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Цвят; (ССТ, К )
Топъл бял
(2700)
Неутрален бял
(3800-5000)
Неутрален бял
(3800-5000)
Студен бял
(4745-7050)
Топъл бял
(2580-3710)
Топъл бял
(2700)
Неутрален бял
(4000)
Топъл бял
(3000)

Фиг. 2.

Po, W; (IF, mA)
[VF, V]

v,

lm (при
IF,mA)

2

1/2,

o;

(CRI)

40; (1000) [40]

1200min (270)

120; (90)

0,4

[22x22x2,28]

4;(700) [2,8-4]

640min (700)

130

(2,5)

-40 +80 (150); [19,9x19,9x4,02]

10;(1000) [9,8]

740 (1000)

105-120 (75)

1,4

-40 +110 (150); [36,5x12,5x1]

3,7; (700) [9,6]

524 (700)

120 (80min)

1,89

-40 +85 (115); [15x12x1]

12; (560) [19,5-24]

1100 (560)

120 (65min)

1-2

-40 +85 (115); [21,5x21,5x1,65]

6,4; (300) [19,5-24]

625 (300)

120 (80)

1-2

-40 +85 (115); [30x30x1,65]

40; (1000) [42]

2300 (1000)

110 (82)

0,7

(150); [9,5x9,5x5,4]

7; (700) [43,6]

4117 (700)

120

(80)

-40 +125 (125)

Източник: Avago Technologies

на определен брой светодиоди в
рамките на един корпус. Това
свързване е известно като колона
(String), но има случаи на успоредно
свързване на няколко колони в рамките на един HPLED. Като пример
на фиг. 3а е дадено свързването на
светодиодите в HPLED от ред 7 на
табл. 2 – двете колони от по 6
светодиода се свързват последователно чрез изводите на HPLED, с
което се получава една колона от
12 светодиода и тъй като VF =42 V,
всеки от светодиодите е с напрежение 42 V : 12 = 3,5 V. Друг пример
е на бял HPLED (фиг. 3б), от която
се виждат отделните светодиоди
в структурата. Не са редки случаите, когато HPLED трябва да е максимално тънък. В такъв случай отделните светодиоди в него се правят с малки размери, а получаването на желаната мощност изисква
значително тяхно количество. Пример е HPLED в ред 4 на табл. 2 с

външен вид на фиг. 3в и свързване
на светодиодите на фиг. 3г. За улесняване на охлаждането, колкото поголяма е Ро, толкова конструкторите се стремят да направят по-малки топлинните съпротивления.
Цветни HPLED. Първата група на
едноцветните HPLED осигуряват
светлина с определен цвят, като
практически винаги производителите предлагат серии с различни цветове в общ каталожен материал.
Особеност е, че при HPLED с разновидности на синия цвят вместо Fv
в lm се използва мощността им
(Radiometric Power) RF в mW. Няколко примера за едноцветни HPLED са
дадени в табл. 3. Трицветните (TriColor) HPLED са със самостоятелни
изводи на своите червен, зелен и
син светодиод. Пример е ASMTMT00 на Avago Technologies с Ро=1W,
Fv на трите LED съответно 40 lm,
55 lm и 13 lm при IF=350 mA и типични lD 625 nm, 527 nm и 460 nm
c 2θ 1/2 =120°. На фиг. 4 е даден
външният вид на HPLED от този
вид. Пример за многоцветни HPLED
с четвърти светодиод е серията
Federal 5050 на Edison Opto, която е
с Po = 4 W (по 1 W на всеки светодиод). При това всеки от диодите
е със самостоятелни изводи. Максималният ток е 700 mA и при него
Fv е между 24 lm от синия светодиод до 156 lm от топлия бял LED.
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Таблица 3. Цветни HPLED
Rthjs,oC/W
(Rthja,oC/W)

Раб. темп.обхват,oС
(TJmax,oC); [размери, mm]

165

9

Ts = -40 +115 (125); [4x4x1,85]

125 (700)

140

10

Ts= -40 +100 (135); [7,4x7,4x4,1]

1; (350) [3,15]

-[625]

-

10

-40 +100 (150); [15x12x5]

1 [1,75-2,95]

70 (350)

120

10-12

-40 +100 (125); [4,5x3,05x2]

1; (350) [1,75-2,95]

275 min (350)

120

10-12

-40 +100 (125); [4,5x3,05x2]

7,8; (1000) [6,6]

150 (1000)

120

3,3 (13)

-40 +100 (110); [12x12x1,2]

№

Модел

Производител

Цвят; ( D, nm )

Po, W; (IF, mA)
[VF, V]

1

ASMT-JR10-ARS01

Avago Technologies

1; (350) [2,1]

48 (350)

2

ASMT-JG31-NTU00

Avago Technologies

3; (700) [3,6]

3

C450DA1000-0326

Cree

4

ELSH-F4141-0LPNM-AA4A6

Everlight Electronics

5

ELSH-Q91EX

Everlight Electronics

6

KT-1213WE9SX9/10

Kingbright

Червен
(625)
Зелен
(525)
Син
(450)
Кехлибар
(588-595)
Тъмночервен
(645-675)
Оранжево-червен
(624)

Източник: LED Engin

а

v,

lm (при
IF,mA)

2

Източник: Cree

б

Фиг. 4.

личава Fv на HPLED и
нараства експлоатационният срок.
Другият вид (наEverlight Еlectronics
Източник: Everlight Еlectronics
ричан още вторична
в
г
оптика) се предлага
Фиг. 3
отделно от HPLED и
има две основни разБлагодарение на вградената охлаж- новидности. Първата са колимадаща пластинка е осигурено торните лещи (Collimator Lens),
Rthja=2,5 °C/W.
предназначени да намаляват значително ъгъла на виждане, който в
Лещи и рефлектори
случая се нарича колиматорен ъгъл
От гледна точка на предназначе(Collimating Angle), като всеки пронията има два вида лещи. Едните се изводител указва в каталога им за
монтират върху полупроводниковия кои типове HPLED могат да се изкристал по време на производство- ползват. Изработват се от акрилто на HPLED и обикновено са с полу- ни пластмаси и освен ъгълът на
сферична или подобна форма. Пред- виждане, параметър е пропускателназначението им е предпазване на ната способност (Energy Efficient),
кристала и осигуряване на голям ъгъл която показва каква част от Fv на
на виждане. Най-често се изработ- HPLED преминава през лещата –
ват от подходящи полимери. Сред типичните стойности са около
последните новости е използването 85%. На фиг. 5а са дадени три лещи
на силициеви лещи от Dominant Opto на Avago Technologies с ъгъл 6°, 15°
Technologies, които пропускат по- и 30°, а на фиг. 5б е показано мондобре светлината, с което се уве- тирането на лещите върху HPLED.

1/2,

o;

(CRI)

Голям набор от лещи с диаметър 20
mm, ъгъл на виждане между 9° и
22,9° и пропускателна способност
между 83% до 90%, предназначени
за HPLED на Cree, Philips Lumileds и
Osram има производителят Carclo.
Същата фирма има и 10-милиметрови лещи с ъгъл между 15,8° и 24°
и пропускателна способност от
82,6% до 88,7%, подходящи за HPLED
на Cree, Everlight и Osram.
За увеличаване на ъгъла на виждане се използват полусферични лещи
(Hemispherical Bubble), пример за каквито са 20-милиметровите на
Carclo с ъгъл 180° и пропускателна
способност 94%, предназначени за
някои модели HPLED на Cree и Philips
Lumileds.
За концентриране на светлината
върху определена площ се използват
рефлектори с основен параметър
ъгълът на виждане. Техният класически вид не се различава от този
на рефлекторите за други осветителни тела. На фиг. 6а е показан
един от моделите на производителя LEDIL с ъгъл на виждане 10° и диаметър 111 mm. Други модели на
фирмата имат ъгъл 20°. Със специфичен вид е рефлекторът VLSL-REFL
на Vishay (фиг. 6б), предназначен за
светодиодни модули. Чрез различни
комбинации от няколко рефлектора
могат да се осигурят ъгли на виждане между 55° и 120°. Размерите му
са 123x123x9 mm.

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

ОПИТ И ТРАДИЦИЯ - ПОВЕЧЕ ОТ 35 ГОДИНИ СМЕ ВОДЕЩИ В БРАНША

АМТЕСТ ЕООД , 1421 София, бул. „Арсеналски“ № 81, вх. В, тел.: 964 1930, Факс: 963 1566, e-mail: office@amtest.bg, www.amtest.bg
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Източник: LEDIL

a

б

б

б
Фиг. 5.

Източник: Avago Technologies

Радиатори
В каталозите на много производители вече има специален раздел с
радиатори за HPLED (LED Heatsinks).
Основните им особености са неголемите размери и възможността за
фиксиране на HPLED върху повърхността им чрез топлопроводящо фолио или аналогично лепило (Thermally
Conductive Adhesive).
Два примера за радиатори на
Fischer Elektronik са дадени на фиг. 7.
Този на фиг.7а е с топлинно съпротивление радиатор - околна среда
R thra=18,6 °C/W. Другата фигура
представлява напречното сечение
на пръчки, като Rthra намалява с увеличаване на дължината им (в каталозите се дава съответната графика), но остава практически неизменно при нейни стойности над
около 100 mm - при дължина 25 mm
стойността му е 1,8 °C/W. Монтирането на HPLED върху класически
радиатори също е напълно възможно.
Специално за HPLED са разработени печатни платки с метална
основа (Metal Core Printed Circuit
Board) MCPCB, чиято структура е
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Фиг. 6.

Източник: Vishay

показана на фиг. 8а. Върху медното
фолио се изработват пътечките
на платката и се монтират HPLED
и евентуално други елементи. Изолаторът е с добра топлопроводност, а металната основа служи
като радиатор или се прикрепва
върху допълнителен такъв. Пример
за подобна платка с диаметър 49,9
mm е даден на фиг. 8б, която осигурява топлинно съпротивление
0,6 °C/W между HPLED и металната основа. Платката съдържа термистор (NTC) за измерване на температурата й и стабилитрон за
предпазване от електростатични
разряди.

Драйвери
Те са две основни разновидности
- интегрални схеми и модули, като
последните се свързват непосредствено към електрическата мрежа,
а на изхода им се поставят HPLED.
От своя страна ИС са две групи –
захранвани с постоянно напрежение
и захранвани от електрическата
мрежа.
ИС, захранвани с постоянно
напрежение. Те представляват клю-

Фиг. 7.

a

Източник: Fischer Elektronik

б

Източник: LED Engin

Фиг. 8.

чови стабилизатори със или без галванично разделяне вход/изход в повечето случаи понижаващи (Buck
Converter), но има и немалко повишаващи (Boost Converter). Осигуряват
неизменен ток през HPLED, а NMOS
транзисторът на стабилизатора
може да е вграден в ИС или външен.
Част от драйверите могат да регулират тока през HPLED в определени граници (димиране), които се
определят от параметъра Dimming
Ratio (DR), представляващ отноше-
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Таблица 4. ИС на драйвери, захранвани с постоянно напрежение
№

Модел

Производител

NMOS транз.
(DR)

t, mA
VIN,V (Vout,V); [UVLO,V] (точноIoсuт
на Iout, %)

К.п.д., %
(fSW, kHz)

Раб. темп. обхват, oС
(TSD,oC); [размери, mm]

1

AL8807

Diodes Incorporated

Вграден

6-36

1300 (±2)

96 (1000max)

TJ= -40 +125 (160); [3,1x3,05x0,95]

2

ILD4180

Infineon

Вграден

4,75-45 (0,6-16)

1800 (±2)

(370)

-40 +125 (175);[4,9x2,65x1,45]

3

LTM8042

Linear Technology

Вграден (3000:1)

3-30 (28); [3]

4

MAX16833

MAXIM

Външен

5-65 [4,55]

5

MP4689

Monolithic Power Systems

Вграден

4,5-95 [4]

1000 (±0,5)
(±2)
1000 (±3)

TJ = -40 +150 (140); [5x4x1,65]

-40 +125 [15x9x2,82]

6

SC442

Semtech

Вграден (>500:1)

4-21 (42); [4,2]

300 (±1)

7

HV9801A

Supertex

Външен

15-450 [6,7]

-

89 (250-2000)
(100-1000)
95 (1000max)
(200-1000)
(1200)

8

SiP12506

Vishay Siliconix

Вграден

2,6-9 (20max); [2,4]

1600

>90 (1000)

-40 +85 (160); [3x3x0,95]

9

ZLED7020

ZMDI

Вграден (1200:1)

6-40

1200 (±3)

95 (1000)

-40 +105 [4,5x2,5x1,5]

Източник: Vishay Siliconix

Фиг. 9.

нието на максималния към минималния ток. Идея за реализацията на
захранване чрез драйвер с вграден
транзистор е дадена на фиг. 9, като
е използвана ИС от ред 8 на табл.
4. Бобината, диодът на Шотки и
кондензаторът Cout са елементи на
ключовия стабилизатор, а върху резистора 10,5 Ω се получава напрежение, пропорционално на тока през
HPLED. То постъпва на входа за обратна връзка FB и така се осигурява неизменната му стойност (в
случая 0,208 V:10,5 W ≈ 200 mA). Ха-

Фиг. 10

рактерни примери за ИС са дадени
в табл. 4, като fSW е честотата на
PWM импулсите на стабилизатора,
а TSD е температурата на кристала, при която ИС автоматично се
изключва.
Вместо специализирани драйвери
могат да се използват и универсални микроконтролери, за които производителите дават в Application
Notes подробно изчисляване на елементите. Пример на схема с PIC
микроконтролер на Microchip e даден
на фиг. 10.

Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ
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TJmax = +125 (150); [5x4x1,55]
TJmax = +150 (150); [4x4x0,6]

Източник: Microchip

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

-40 +125 (160);[5,1x4,5x0,95]

Драйвери, захранвани от електрическата мрежа. Същността на
схемата на свързване на тези ИС е
комбинация на мостов токоизправител и ключов стабилизатор без или
с галванично разделяне. Пример за
първия вид е даден на фиг. 11а, ИС в
която е на ред 1 от табл. 5, а за
втория вид – на фиг. 11б (ИС е от
ред 5). От схемите се вижда, че и
тук NMOS транзисторът може да
е вграден в ИС или външен. Полезно
е да се има предвид, че някои производители вместо драйвер наричат

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu

VISCOM

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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Таблица 5. ИС на драйвери, захранвани от електрическата мрежа
№

Модел

Производител

NMOS транз.
(DR)

VIN ,V; (VIN=, V)
[UVLO, V]

1

AL9910_SP

Diodes Incorporated

Външен

85-277; (15-500) [6,7]

Iout, mA; [Po, W]
К.п.д.,% (fSW,kHz)
(точност на Iout, %)
[cos ]
8
4
9
1; (25-100)
200; [9-12]
[0,73-0,93]
[26]
(67)

Раб. темп.обхват,oС (TSD,oC);
[размери, mm]
-40 +105 (150); [4,95x3,95x1,5]

2

ISLS6023J

Infineon

Вграден

230 ±15%

3

MAX16841

MAXIM

Външен

90-264 (11-20); [10]

-

(50-300)

TJ = -40 +150 (140); [8,52x7,87x1,37]
-40 +125 (164); [5x4x1,5]

4

SSL2108AT

NXP Semiconductors

Вграден

230 (8-14)

1000

>95; (200max)

-40 +125 (170); [5x4x1,45]

5

SSL21153

NXP Semiconductors

Вграден

230 ±10% (15min); [8,5]

1500 (±10); [10]

(22,5-50,5);[0,9]

-40 +85 [5x4x1,45]

6

LNK410/420E/L

Power Integration

Вграден

85-308

9000 [40-78]

80 (66)

TJ = -40 +150 (142); [10,2x8,25x2,06]

7

LM3447

Texas Instruments

Външен (>50:1)

(7,5-17,5) [7,5]

-

(69)

TJ = -40 +125 (165); [5,1x4,5x0,95]

определен брой HPLED и
в зависимост от конструкцията си могат
да имат или да нямат
лещи и рефлектор, но са
със задължителен радиатор. Захранващата
електроника може да е
вградена в корпуса или
Източник: Diodes Incorporated
a
да е външна, а основното им предназначение е
б
да се използват като
осветителни тела. Например модулът LMH2
на Cree работи с променливо VIN между 120
и 277 V и има Fv между
2000 и 3000 lm, като
всеки ват от Ро осигурява 85 lm. Има няколко
разновидности на топФиг. 11.
Източник: NXP
лия цвят и експлоатационен срок 50 000 часа.
тези ИС контролери (Controller).
Модулът Tetra EdgeStrip на GE
Драйверни модули. Те представLighting консумира над 3 пъти поляват готови изделия с вход за про- малко електроенергия от флуоресменливо или постоянно напрежение центна лампа със същия Fv. Модулът
и изход за свързване на подходящ EDIS 27 W на Edison Opto с мощност
набор от HPLED в зависимост от 27 W е предназначен основно за уличVout и Ро на модула. Почти винаги се
но осветление и съдържа 24 HPLED.
предлагат като серия с еднакви гео- Съвкупността от 4 модула осигуряметрични размери, дадена Ро и раз- ва достатъчно осветление при вилични Vout и I out. Така например мо- сочина на стълбовете между 4 и 12
дулът HLG-240H-12B на Mean Well m. Последният пример е на модула
има Ро=240 W, променливо VIN межVLSL30 на Vishay Semiconductors със
ду 90 и 305 V и 9 разновидности с студен бял цвят, който съдържа 4
Vout от 12 до 54 V. Освен това Iout
колони от по 4 HPLED и има Fv =2160
може да се задава чрез постоянно lm при ток 1400 mA и постоянно
напрежение 1-10 V, чрез PWM сигнал напрежение 20 V.
или чрез резистор с подходящо
съпротивление.
OLED осветление
Съществуват модули с VIN различТо използва органични материали,
но от мрежовото напрежение, на- при прилагане на постоянно напрепример BP0XL8-12-070 на Bias Power жение върху които в два от слоевеима променливо VIN=12 V (то може
те им се генерират електрони и
да е между 10,8 и 16,2 V) и Iout=700
дупки. Когато те рекомбинират в
mA с точност ±1%. Друг пример е слоя между тях, той за кратко вресерията LDD-H на MEAN WELL, пред- ме преминава във възбудено състояназначена за постояннотокови мре- ние (Excitation) и излъчва светлина за
жи, като работи с VIN = 9-52 V и
възстановяване на нормалното си
включва 6 разновидности с Iout меж- състояние. Трите слоя са с дебелина
ду 300 mA и 1 А.
по няколко десетки µm и се нанасят
върху стъклена или пластмасова
Светодиодни модули
основа, т. е. получава се излъчваща
Те представляват съвкупност от
светлина повърхност с дебелина до
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няколко mm. Това е първата важна
разлика на OLED източниците от
всички останали, които са точкови.
Друга особеност е много ефективното преобразуване на електрическата енергия в светлина, малкото
нагряване и тегло. Освен това при
ползване на пластмасова основа излъчващите плоскости са гъвкави,
което създава възможност за оригинални решения на осветителните
тела.
Първото появило се на пазара
OLED осветително тяло е през 2009
г., като понастоящем вече няколко
фирми предлагат свои продукти.
Philips Lumiblade е създала Lumiotec
OLED lighting panel с размери
145x145 mm (излъчваща повърхност
125x125 mm), дебелина 4,1 mm и
тегло 195 g с максимална яркост
4000 cd/m2 и експлоатационен срок
30 000 h. Необходимите за работата му напрежение и ток се осигуряват от специален захранващ модул.
Компанията Osram е създала
ORBEOS OLED Lighting panel с диаметър 88 mm, дебелина 2,1 mm и
тегло 24 g, който има яркост 1000
cd/m2. Захранването му се осигурява от вграден акумулатор.
Производителят Blackbody не
предлага панели, а настолната лампа V-LUX OLED, реализирана с тях. Излъчва топъл бял цвят, консумира 2,8
W и има дължина 46 cm, широчина
25 cm и височина 35 cm. Лампата с
два панела има общ адаптер за
свързване към електрическата мрежа.
Verbatim обяви OLED панела VELVE,
цветът на излъчената от който
светлина може да се променя. Размерите му са 140x140 mm, яркостта е 2000 cd/m2, а експлоатационният срок – 8000 h. Съществува
негова разновидност с бял цвят,
чиято ССТ може да се променя между 2700 К и 6500 К.
Konika-Minolta демонстрира OLED
панел с топъл бял цвят, захранван с
3,6 V при консумация 72 mA. Размерите му са 74x74x2,8 mm, при яркост 1000 cd/m2 и експлоатационен
срок 8000 h.
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ÓÏÔ‡ÍÚÌË ÚÂÒÌÓÎÂÌÚÓ‚Ë ‡‰ËÓ
ÏÓ‰ÛÎË Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Í‡Ì‡ÎË Á‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡
— ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎˇ CDP-TX-05M-– Ë ÔËÂÏÌËÍ‡ CDP-RX-05MR, Circuit Design, Inc., ‚Ó‰Â˘ËˇÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÚÂÒÌÓÎÂÌÚÓ‚Ë ‡‰ËÓ ÏÓ‰ÛÎË, ÔÂ‰Î‡„‡ Ï‡ÎÍË, ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡ÎÌË ÏÓ‰ÛÎË ‚
Á‰‡‚ ÂÍ‡ÌË‡Ì ÍÓÔÛÒ. ÃÓ‰ÛÎËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ˜‡ÒÚË Á‡ ‡‰ËÓ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡
ÒÂ‰‡, Ú‡Í‡ ˜Â ÔÓ˜ÚË ÌÂ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‚˙Ì¯ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË.
RF Í‡Ì‡Î˙Ú Â ÙËÍÒË‡Ì, ÌÓ ËÁ·Ë‡ÂÏ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ˜ÂÚËË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌË Í‡Ì‡Î‡. ¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ISM ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ* ÓÚ ÔÓ‰-1 GHz, ˜ÂÒÚÓÚÌ‡Ú‡ Ú‡·ÎËˆ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡.
* 426 MHz ‚ flÔÓÌËˇ, 434 MHz, 869 MHz ‚ ≈‚ÓÔ‡, 915
MHz ‚ —¿Ÿ
ƒ‚ÓÈÌËˇÚ ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÂÌ ÔËÂÏÌËÍ Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò˙Ò
SAW ÙËÎÚ˙, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‚ËÒÓÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë
ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ËÁ·Ë‡ÂÏÓÒÚ Á‡ ÒÚ‡·ËÎÌ‡ Ë ‰‡ÎÂÍÓÓ·ı‚‡ÚÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ “—’Œ Í‡ÚÓ ÂÙÂÂÌÚÌ‡ ÓÒˆËÎ‡ÚÓÌ‡ ‚ÂË„‡ Ì‡ ‡‰ËÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ „‡‡ÌÚË‡ ‚ËÒÓÍÓ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ -20∞C ‰Ó +65∞C. Ã‡ÎÍËˇÚ Ë ÎÂÍ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎ ˘Â ÒÂ ÔÓ·ÂÂ ÎÂÒÌÓ ‚ ÏÓ·ËÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ Ò‡
Ó„‡ÌË˜ÂÌË, ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ‡ÁÏÂ Ë ÚÂ„ÎÓ.
— ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ 10 mW* Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ 600 Ï (ÔˇÍ‡ ‚Ë‰ËÏÓÒÚ).
≈ÎÂÏÂÌÚ‡ÌËˇÚ ËÌÚÂÙÂÈÒ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ
·˙ÁÓ ‰‡ ‡Á‡·ÓÚˇÚ ‡‰ËÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
* 5 mW ÔË 869 MHz, 1 mW ÔË 426 MHz, 0.5 mW ÔË
915 MHz

Характеристики
на CDP-TX-05M-R / CDP-RX-05M-R:
ï—˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ R&TTE (EN300220) & RoHS - 434 MHz
‚ÂÒËˇ Ë 869 MHz ‚ÂÒËˇ Á‡ ≈—;
ïARIB-T67 - 426 MHz ‚ÂÒËˇ Á‡ flÔÓÌËˇ;
ïFCC ˜‡ÒÚ 15.249 - 915 MHz, ‚ÂÒËˇ Á‡ —¿Ÿ;
ïÃ‡Î˙Í Ë ÎÂÍ - ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎ 22 x 12 x 6 mm, 3 g / ÔËÂÏÌËÍ 36
x 26 x 8 mm, 13 g;
ïÿËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (-20 0C ‰Ó +650C)
/‚„‡‰ÂÌ TCXO;
ï4 RF Í‡Ì‡Î‡ Ò ÚÂÒÌÓÎÂÌÚÓ‚Ó ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û Í‡Ì‡ÎËÚÂ
ÓÚ FM 25 kHz;
ï¬ËÒÓÍÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ‰‚ÓÂÌ ÒÛÔÂıÂÚÂÓ‰ËÌÂÌ ÔËÂÏÌËÍ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ 120 dBm (434 MHz SINAD 12 dB).

Приложения
ï»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌË ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ;
ï—Ë„ÛÌÓÒÚ Ë ‡Î‡ÏË;
ï“ÂÎÂÏÂÚËˇ Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ;
ïœÓÒÎÂ‰ˇ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË.

За Circuit Design
Circuit Design, Inc. разработва и произвежда маломощни радио
модули за различни приложения, като телеуправление, телеметрия, аларми, серийно предаване на данни и аудио приложения.
Продуктите отговарят на Европейските стандарти ETSI, US FCC
и Японския стандарт ARIB.
Качеството се осигурява чрез сертифициран по ISO 9001
дизайн и производство в Япония.
Запитвания:
Circuit Design GmbH
Schleissheimer Str. 263, 80809 Munchen
тел.: 089/ 358283-60, факс: 089/ 358283-66
e-mail: info@circuitdesign.de, web: www.circuitdesign.de
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олевите индустриални мрежи
заемат най-ниското ниво в йерархията на системите за управление. Задачата им е да осъществяват комуникацията между крайните полеви устройства (сензори, изпълнителни механизми и др.) и устройствата от по-високо йерархично
ниво (PLC, работни и операторски
станции). Информацията се предава
съобразно няколко метода - Unicast
(пакетът данни се изпраща от един
предавател към един получател в
мрежата), Multicast (пакетът се изпраща от предавател към множество получатели в мрежата) и
Broadcast (пакетът се изпраща от
предавател към всички устройства
в мрежата).
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Видове устройства
в полевите мрежи

чените или изпратените съобщения.

При полевите мрежи се разграничават основно два вида устройства
- Master (главни) и Slave (подчинени).
Master устройствата определят
начина на обмен на данни по мрежата и изпълняват управляващи или
информационно-контролни функции.
Могат да изпращат съобщения по
мрежата без предварителна заявка
за тях, ако притежават правата
върху маркера за достъп до мрежата. Slave устройствата са крайни
устройства – полеви уреди, датчици, изпълнителни механизми, регулиращи органи, входно-изходни модули,
измервателни устройства. За разлика от Master устройствата, те
са пасивни и имат ограничен достъп
до мрежата – потвърждават полу-

Комуникационни модели
Логическите връзки между устройствата, съобщителният протокол и връзките между обектите в
устройствата се определят от различни видове комуникационни модели. Сред най-често използваните са
следните:
Клиент/сървър (Client/server).
Клиент-сървър е основен комуникационен модел в съвременните мрежи. При него сървърът предоставя
своите ресурси и отговаря на запитвания от клиента. Често ролите на клиента и сървъра се разменят, като master устройствата са
клиенти, а slave устройствата –
сървъри в мрежата. Функцията на
master устройство могат да из-
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пълняват разпределена система за
управление (DCS), програмируем контролер или персонален компютър.
Slave устройствата са източници
на първична информация (полеви уреди, сензори, измервателни системи)
или други устройства като изпълнителни механизми, модули за отдалечен вход/изход и др. Комуникацията в един възел се инициира от
master устройството, което се
опитва да установи връзка с едно
или няколко slave устройства. След
опознавателния процес master устройството конфигурира slave устройствата в съответствие с приетата от тях информация и предвид тяхното използване. През периода на работа се приема, че master
устройството управлява slave устройствата и има пълни права над
тях, докато не прекъсне връзката.
При този комуникационен модел предимство се явява опростеното управление на мрежовите данни. Поголямата част от данните са съсредоточени при master устройството. Системата на защита на данните и на цялата мрежа като така-
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ва е също опростена. Съществен
недостатък е, че в случай на повреда на master устройството е застрашена работоспособността на
цялата мрежа.
Равноправен достъп (Peer-toPeer). Характерно за този механизъм
е, че всички свързани в мрежата устройства са „равностойни“ и могат
да работят едновременно като slave
устройства и като master устройства. Peer-to-peer се използва за обмен на опознавателна информация
между главно и подчинено устройство и намира приложение в индустриалните мрежи като Profibus-FMS,
LonWorks, WorldFIP.
Multi-master. Комуникационният
модел multi-master се използва, в случай че е необходимо произволен брой
master устройства да имат достъп
до данните на дадено slave устройство. В произволен момент от времето само едно master устройство
има възможност да управлява и конфигурира slave устройствата. Намира приложение при Profibus-DP,
DeviceNet и други индустриални мрежи.

Запитване (poll). При запитване
master устройството изпраща запитване, отделно до всяко slave устройство, с цел обмен на данни с него.
Подчиненото устройство отговаря
безусловно на запитването, независимо че то не е предназначено за
него. Този механизъм не е достатъчно рационален, тъй като останалите устройства нямат достъп до
обменяните данни, дори и да са им
необходими.
Групово запитване (strobe, broadcast). При груповото запитване
master устройството изпраща запитване до всички slave устройства
с цел обмен на данни с тях. В резултат на запитването отговарят
само тези устройства, които се
идентифицират в broadcast съобщението.
Експлицитни съобщения (Explicit
messages). Този тип съобщения се
използват съвместно с механизма
от типа равноправен обмен peer-topeer. Генерират се от всяко едно
устройство в мрежата, като е необходимо приемащата страна да
изпрати потвърждение. Механизмът
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на експлицитните съобщения намира приложение при първоначална
идентификация, конфигурация и диагностика на устройствата в мрежата.
Фрагментирани съобщения (Fragmented messages). В случай че е необходимо да се предаде съобщение,
което е с по-голям размер от допустимия за еднократно предаване, се
използва механизмът на фрагментираните съобщения. При него данните се разделят и изпращат на фрагменти, които при приемника се обединяват и така формират началния
размер на съобщението.
Циклични съобщения (Cyclic
messages). Цикличните съобщения се
използват за периодично предаване
на данни от slave към master устройствата по отношение на работния
процес. Този механизъм намалява
трафика по мрежата и работата на
управляващите устройства.
Промяна на състоянието (Change
of state, COS). Този механизъм конфигурира подчинените устройства
така, че те да изпращат данни към
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master устройствата си, само когато се промени тяхното състояние.
През останалия период master устройствата използват последното
прихванато състояние за управление
на процеса. По този начин се намалява значително трафикът по мрежата.
Производител-консуматор (Producer-consumer). При механизма производител-консуматор информацията по мрежата се предава периодично посредством метод broadcast,
като всяко устройство получава
тази част, която му е необходима
без закъснение. Всяко устройство
(подател на информация) записва в
заглавната част на пакета с данни
идентификатор на връзката (connection ID). След като пакетът бъде изпратен по мрежата, то всяко устройство, прочитащо идентификатора, определя дали информацията е
предназначена и необходима за него.
Този механизъм намира най-широко
приложение при спецификации
DeviceNet, ControlNet, Fieldbus Foundation. При него самото съдържание на

информацията е достатъчно, за да
се идентифицират евентуалните
получатели. Производител-консуматор осигурява възможност за пълноценно използване на мрежовата среда и намаляване на мрежовия трафик.
Източник-получател (Sourcedestination). Източник-получател е
алтернатива на производител-консуматор. При него slave устройствата приемат само пакетите, които
съдържат техния адрес.
В случай че няколко устройства
имат необходимост от същите данни, те трябва да се предадат многократно. Това е неефективно и може
да създаде проблеми в синхронизацията и работата в реално време, тъй
като устройствата, нуждаещи се
от идентични данни, ги получават
по различно време. Този механизъм
намира приложение при спецификации
от по-старо поколение като ProfibusDP, Modbus Plus и Interbus S. Комуникацията чрез източник-получател е
„по-тромава“ от производител-консуматор, тъй като пакетите по
мрежата включват допълнителна
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информация за адресиране на съобщението.
Възможни са и комбинации от изброените комуникационни модели.

Съвременни полеви комуникационни
технологии
AS-Interface
Намира приложение при свързване на крайни устройства с елементарни входно-изходни функции. Използва
двужилен кабел за захранване с напрежение 24 V и за
обмен на цифровите сигнали.
CAN Interface
Осигурява висока надеждност при предаването на
информацията. Поддържа множество приложения и богат набор от апаратни средства с различни характеристики и производители. Скоростта на предаване на
данни е между 10 Kbit/s и 1 Mbit. Максималният обем на
предаваните съобщения е 94 bit. Теоретично позволява
включване на неограничен брой устройства в мрежата,
но на практика това не е така, тъй като всеки модул
представлява електрически товар за шината.
DeviceNet
Икономически ефективно мрежово решение, посредством което контролери и индустриални полеви устройства се свързват директно и така отпада необходимостта от допълнително окабеляване на входовете и
изходите. Позволява висока скорост на пренос на данни
и ефективност по отношение на манипулирането на
данните. Позволява устройствата да бъдат свързани
директно към общ мрежов кабел, по който се осъществяват захранване и комуникации. Изграждането на
DeviceNet мрежи с plug-and-play полеви устройства опростява в значителна степен процеса на конфигуриране на
системата.
Profibus
Отворен стандарт за полеви мрежи с голямо приложение в производствената автоматизация. Възможните технологии за пренос на данни са RS485, IEC 1158-2
или оптични кабели. Позволява програмируеми контролери с разпределена интелигентност да се свързват в
обща мрежа. Обхваща три основни типа мрежи – DP
(Decentralized Periphery), FMS (Fieldbus Message Specification)
и PA (Process Automation). Областите на приложение на
Profibus DP са управлението на процеси и промишлената
автоматизация. Позволява скорости на обмен до 12 Mbit/
s. Методът на комуникация е master/slave или равноправен обмен. Преносната среда е усукана двойка. Максималният брой поддържани устройства е над 100. Profibus
PA намира приложение при управление на процеси и интелигентни измервателни прибори. Позволява скорости
на обмен до 30 kbit/s. Методът на комуникация е master/
slave или равноправен обмен. Profibus FMS е проектиран
за комуникация на по-високо йерархично ниво в САУМК и
не е подходящ във функцията на комуникационна среда
на полевото ниво.
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Modicon Modbus Plus
Детерминистична полева мрежа,
която позволява комуникационен
механизъм от тип клиент-сървър и
високоскоростен обмен между PLC и
крайни устройства (до 1 Mbit/s синхронен HDLC обмен върху RS-485 физически слой).
HART
HART комуникационната технология е сред най-наложилите се в областта на автоматизацията. Обхваща
всички сфери на индустрията, включително енергетиката, нефтохимията и др. Позволява едновременно предаване на цифрови и аналогови (4-20
mA) сигнали при изграждане на мрежи
с повишена сигурност във взривоопасни и рискови среди. Осигурява възможност за използване там, където вече
са инсталирани и работят аналогови
полеви устройства. Комуникира без
прекъсване на аналоговия сигнал и
позволява цифровата комуникация от
полевото устройство да бъде обновявана няколко пъти в секунда при
предаването й към управляващото ус-
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тройство. Методът на комуникация
е master/slave, като всеки HART контур може да съдържа до две master
устройства. Скоростта, с която комуникира HART протоколът, е 1200
bit/s, но допуска устройства, работещи в пакетен (burst) комуникационен
режим, който позволява по-бърза комуникация.
LonWorks
Стандарт за мрежи с равноправен
обмен, който намира приложение в
системите с голям брой крайни устройства. Като среди за пренос на
информация между устройствата на
LonWorks мрежите са дефинирани кабели тип усукана двойка (twisted pair),
захранващи линии, коаксиален кабел,
оптически влакна и радиочестотни
канали. Всяка от изброените среди се
характеризира с определени специфики. LonWorks мрежата се състои от
четири главни елемента - протокол
LonTalk, чипове Neuron, LonWorks приемо-предаватели (LonWorks transceivers) и мрежово управление с приложен софтуер. Протоколът LonTalk е

набор от съобщения, които поддържат надеждна комуникация между
възлите и правят ефективна употребата на средата за пренос. Съвместимостта с LonTalk осигурява три
основни предимства. Първото е, че
се освобождава разработчикът на
LonWorks съвместими продукти от
детайлно проектиране на технология
за надежден пренос на информацията
до всяка точка в локалната оперативна мрежа. Следващото предимство е,
че се осигурява на внедряващия
LonWorks мрежа висока гъвкавост в
избирането и конфигурирането на
възлите, съобразно специфичното
приложение. Третото основно предимство е гарантираната предсказуемост на мрежовото поведение при
всички възможни условия. Сигурността на информационния обмен се дължи
на обстоятелството, че LonTalk поддържа техниката на „крайни потвърждения с автоматично повторение“. Това означава, че устройството, изпратило съобщение, ще очаква
потвърждения от всички предвидени
получатели в мрежата и автоматич-
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но ще изпрати съобщението отново,
ако някой от тях не го е направил. Протоколът LonTalk използва патентован алгоритъм за предвиждане на противоречия при информационен обмен,
който позволява на канала за пренос
да работи на своя максимален капацитет.
ISA100.11а
Многофункционален стандарт,
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.
Реализацията на ISA100.11а
включва стек за безжична комуникация, системно управление, входна
точка към контролната система и
дефиниции за сигурност, позволяващи надеждна и защитена безжична
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свързаност със стационарни, преносими и движещи се полеви измервателни устройства.
FOUNDATION Fieldbus
Комуникационната технология
FOUNDATION Fieldbus е особено подходяща за високоскоростни процеси
в опасни индустриални производства, което се дължи на прецизната
синхронизация между управлението и
комуникацията. Разработена е специално за високоотговорни приложения,
изискващи висока сигурност и голямо бързодействие. Мрежовата топология е линейна, дървовидна с предаване и на захранването. Преносната среда може да бъде оптична или
усукана двойка. Използва механизъм
single master или multi master. Позволява скорости на обмен от 30 Kbit/
s до 2.5 Mbit/s.
Ethernet/IP
Широко използвана технология за
комуникация в реално време в индустрията. Ethernet/IP е индустриално
разширение на Ethernet TCP/IP. Под-

държа общ протокол на приложно
ниво със стандартите ControlNet и
DeviceNet. По този начин устройства
като контролери, бар-код четци и
други могат да се свързват, без да
се нуждаят от допълнително програмно осигуряване. Отличава се с
високо бързодействие. Ethernet/IP
използва TCP/IP, който не гарантира, че две устройства комуникират
ефективно при всички случаи. За постигане на ефективна комуникация
на полево ниво, Ethernet/IP предлага
универсално полево ниво, което се
изгражда чрез TCP/IP капсулиране
(Devicenet възел капсулира съобщение
като порция данни в Ethernet съобщение). Чрез TCP/IP в Ethenet могат да
се изпращат експлицитни съобщения, при които в полето с данни се
съдържа протоколната информация и
инструкциите за работа. EtherNet/
IP използва UDP/IP за изпращане на
съобщения в реално време и така
позволява да се обработват и изпращат съобщения към групи потребители в мрежата (multicast), както и
неявни, имплицитни съобщения.
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Honeywell Field Solutions
œÓ‰ÛÍÚË Ë –Â¯ÂÌËˇ
Honeywell Field Solutions (HFS) Â
˜‡ÒÚÚa ÓÚ Honeywell Process Solutions
(HPS), ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘‡ Á‡ ÔÓÎÂ‚ËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë Â¯ÂÌËˇ. »ÏÂÚÓ ÒË HFS ÔÓÎÛ˜‡‚‡
ÔÂÁ 2007 „., ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎ˙Ú Á‡ »œË¿
Ì‡ Honeywell ÒÂ ÒÎË‚‡ Ò Enraf, ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÚÓÎÌË ·‡ÁË Ë ÚÂÏËÌ‡ÎË
ÒÎÂ‰ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂÚÓ È. œÂÁ 2009 „. Í˙Ï
ÔÓÚÙÓÎËÓÚÓ ÒË ‰Ó·‡‚ˇ Ë ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ë
Â¯ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ „ÂÏ‡ÌÒÍ‡Ú‡ RMG, ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ „‡Á.
ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ Ì‡ HFS Â ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË, Â¯ÂÌËˇ Ë ÛÒÎÛ„Ë ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÔË·ÓË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡. œÓ‰ÛÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡,
Ò‡:

Анализатори за течности
Honeywell ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ËÁÏÂ‚‡Ú pH,
ORP, ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ, ‡ÁÚ‚ÓÂÌ ÍËÒÎÓÓ‰,
ıË‰‡ÁËÌ, ÒËÎËˆËÈ, ‡ÏÓÌˇÍ Ë ‰. ‚˙‚ ‚Ó‰‡,
Í‡ÍÚÓ Ë triple range ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÓ‰, ÔÂ‰Ô‡Á‚‡˘Ë ÒÍ˙ÔÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ ÍÓÚÎË, ÚÛ·ËÌË Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.

Безжични трансмитери
модел XYR5000

¡ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË XYR 5000
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÌÓ‚ Ì‡˜ËÌ Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒÌË ÔÓÏÂÌÎË‚Ë Ì‡ ÏÂÒÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ
ÚÛ‰ÌËÚÂ Á‡ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌË
ÊË˜ÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË Ò‡ Ú‚˙‰Â ÒÍ˙ÔË Ë
ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ.
œÓÂÍÚË‡ÌË Á‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Í˙‰ÂÚÓ ÎËÔÒ‚‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ˜ÂÒÚ‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÒıÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ËÎË Í˙‰ÂÚÓ ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ÔÓˆÂÒ‡ ÒÂ
Á‡ÔËÒ‚‡Ú ˙˜ÌÓ.
Honeywell XYR 5000 ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔË·ÓË Á‡
ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ Ï‡ÌÓÏÂÚË˜ÌÓ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ë ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ıÓ‰, ‰Ó·‡‚ˇ˘ ·ÂÁÊË˜ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ËÁıÓ‰ 4-20 mA Ë ·ÂÁÊË˜ÂÌ Ú‡ÌÒÏËÚÂ Á‡
‰ËÒÍÂÚÌË ÒË„Ì‡ÎË.
’Ë·Ë‰ÌËˇÚ ÍÓÌÚÓÎÂ HC900 Â Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ ÔÓˆÂÒÌ‡ Ë ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÂ‰Î‡„‡˘‡ ÏÓ‰ÛÎÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ,
ÍÓÈÚÓ ÔÓÍË‚‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Ï‡ÎÍË Ë ÒÂ‰ÌË ÔÓˆÂÒÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
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ÎÓ„Ó‚Ë (isolated), HSC, RTD, TC, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ë ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ.
ïŒÚ‚ÓÂÌË ÏÂÊÓ‚Ë ÔÓÚÓÍÓÎË ProfibusŸ DP, DeviceNetŸ, MODBUS
(Ethernet & Serial).

SCADA софтуер

ÓÌÚÓÎÂ˙Ú HC900 Â‰ÛˆË‡ ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ‰˙„Ë Ë ÒÍ˙ÔË Ó·Û˜ÂÌËˇ Á‡ ı‡‰ÛÂ,
ÒÓÙÚÛÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ ËÌÚÛËÚË‚ÌË ÒÓÙÚÛÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò „‡ÙË˜ÌË Ó·ÂÍÚË Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÎÓÍÓ‚Â Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ,
ÏÓ‰ÛÎÌÓÒÚ, ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ, „˙‚Í‡‚ÓÒÚ
ÔË ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ I/O Ë ÏÂÊÓ‚Ë
‚˙ÁÍË, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ô˙ÎÌÓ
ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ,
‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ„‡ÏÌË Ô‡‡ÏÂÚË Á‡
ÎÂÒÌÓ Ë ·˙ÁÓ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ.
MasterLogic PLC Â ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ ÍÓÌÚÓÎÂ Ò Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ÔÓˆÂÒÓ, ‰‡‚‡˘ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ„‡ÏÌËÚÂ
ËÌÒÚÛÍˆËË Ò˙Ò ÒÍÓÓÒÚ ÓÚ 42 ns/ˆËÍ˙Î.
ŒÚ‰ÂÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ I/O bus
‰ÓÔ˙Î‚‡ „Î‡‚ÌËˇ ÔÓˆÂÒÓ, ‰‡‚‡ÈÍË ÏÛ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÓÔÂÒÌˇ‚‡ I/O ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ (ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ
15 ms Á‡ „ÓÎÂÏË PLC ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò Ì‡‰
2500 I/O Ë ÔÓ„‡Ï‡ Ò ‡ÁÏÂ ÓÚ 400
Kbytes).

ŒÒÌÓ‚ÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡:
ïÃÓ˘ÂÌ ÔÓˆÂÒÓ - ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ ÓÚ 42
nanosec/ˆËÍ˙Î, 7 MB ÔÓ„‡ÏÌ‡ Ô‡ÏÂÚ,
4 MB ÒËÒÚÂÏÌ‡ Ô‡ÏÂÚ, 2 MB Ô‡ÏÂÚ Á‡
‰‡ÌÌË, 16 MB ‚„‡‰ÂÌ‡ ÙÎ‡¯ Ô‡ÏÂÚ Á‡
·‡Í˙ÔË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ë ‰‡ÌÌË.
ïœ˙ÎÌ‡ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ (CPU, Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
Ë ÏÂÊ‡) - Ò˙˘ÓÚÓ CPU ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚË Í‡ÍÚÓ ‚ ÂÁÂ‚Ë‡Ì, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÌÂÂÁÂ‚Ë‡Ì ‚‡Ë‡ÌÚ.
ï ÓÏÔ‡ÍÚÂÌ ‡ÁÏÂ.
ïœÓ„‡ÏÌË ÂÁËˆË Ò˙„Î‡ÒÌÓ IEC61131-3
LD/ SFC/ ST/IL.
ïŒ„ÓÏÌ‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÎÓÍÓ‚Â, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍË
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÎÓÍÓ‚Â.
ïÕ‡‰ 50 ÚËÔ‡ I/O ÏÓ‰ÛÎË - ˆËÙÓ‚Ë/‡Ì‡-

Experion HS Â ÏÓ˘Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌ‡
ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡, Ó·Â‰ËÌˇ‚‡˘‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ - ˜Ó‚ÂÍ
(HMI) Ë SCADA. ¡‡ÁË‡Ì Ì‡ ‰ÓÍ‡Á‡Ì‡Ú‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ Experion PKS ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡, Experion HS Â ËÌÚÂ„Ë‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ
Á‡ Ï‡ÎÍË Ë ÒÂ‰ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡˘‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡:
ï—Ú‡Ì‰‡ÚÌË Pre-built ‰ËÒÔÎÂË (‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÔÓˆÂÒÌË „ÛÔË, ÚÂÌ‰Ó‚Â, ‡Î‡ÏË Ë
ÔÓ„‡Ï‡ÚÓË Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË),
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡˘Ë ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ.
ï»ÌÚÛËÚË‚ÂÌ Ë „˙‚Í‡‚ HMI, Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡˘
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÔÓˆÂÒÌË „‡ÙËÍË, Ì‡‚Ë„Ë‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‡Î‡ÏË.
ïÕ‡ÒÚÓÈ‚‡ÂÏË Ô‡‰‡˘Ë ÏÂÌ˛Ú‡ Ë ÎËÌËË
Ò ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, ËÌÚÛËÚË‚Ì‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËˇ Í˙Ï ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ ÔÓˆÂÒ‡.
ïœÓ‰Ó·ÂÌË ÚÂÌ‰Ó‚Â, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó 32 ÔÓÏÂÌÎË‚Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
ïÕ‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÒÚÓËˇ Ë Ò˙·ËÚËˇ.
ïŒÚ‚ÓÂÌ‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡
Ó·˘Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ˜ÂÚË.
ï»ÌÚÂ„Ë‡Ì‡ ÒÂ‰‡ Á‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ,
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ offline Ë online ÔÓÏÂÌË ÏËÌËÏËÁË‡ÈÍË ‡Á‚‡ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌËˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ.
ï»ÌÚÂ„Ë‡Ì‡ Ò˙‚˙Ì‡ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ.

ХАНИУЕЛ ЕООД, 1528 София
бул."Христофор Колумб" № 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 1
тел. (+359) 2/ 40 20 900,
факс: (+359) 2/ 40 20 991
e-mail: ivaylo.ivanov@honeywell.com
www51.honeywell.com/bulgaria
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œÓ‰ÛÍÚË Ë
‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Á‡
ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Û Ì‡Ò
Представянето е продължение на стартиралата в миналия брой рубрика,
в която "Във фокус" бяха топлофикационните компании в България
Уважаеми читатели,
Предлагаме на вашето внимание представяне на продукти и решения
с приложение в процесите на производство, пренос и разпределение на
топлинна енергия, които са ключови в офертата на някои от водещите
доставчици за топлофикационните дружества у нас.
Представянето на специализираните продукти и технологии е
продължение на темата, разглеждаща дейността на топлофикационните дружества в България, стартирала в рубрика Във фокус на предишния
брой на списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю.

Профилираните
регулиращи вентили
се справят
независимо от
натоварването
в инсталацията
BELIMO Automation – Швейцария,
предлага разнообразна продуктова
гама от регулиращи и on/off вентили с електрическо задвижване за
приложение в топлофикационни инсталации, регулиране на пара, БГВ и
питейна вода. По-изгодната алтернатива на традиционните седлови
регулиращи вентили е разработена
и във вариант съгласно изискванията на топлофикационните дружества за абонатни станции, като
позволяват работа при висока температура на флуида, а диференциалното налягане не е проблем.
Профилираните регулиращи вентили се справят и в най-сложните
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за управление системи, като шумът
и кавитацията са сведени до минимум. Регулиращите им свойства са
отлични, независимо от натоварването в инсталацията. Вентилите

Източник: Белимо България

винаги затварят плътно, без пропуск.
инж. Гергана Ангелова,
управител на Белимо България

Високоефективните
помпи Wilo
осигуряват
значително
намаление на
разходите за
електричество
Най-новите технологични решения при центробежните помпи Wilo,
които намират приложение и са
неразделна част от производството, преноса и разпределението на
топлинна енергия, са свързани с изключително комплексната директива за продукти, свързани с енергопотреблението (ErP) на Европейския
Съюз.
Wilo произвежда и предлага високоефективни помпи, които вече изпълняват изискванията на европейската Директива за екодизайна (ErP),
които ще станат още по-строги
през следващите два етапа - през
2015 г. и през 2017 г.
Помпата Wilo е сред най-високоефективните помпи на света. Тя гарантира до 90% по-ниско потребление на ток. В сравнение с една ста-
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Източник: Вило България

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ра, нерегулирана помпа това е рекордна стойност, сертифицирана от
германския съюз за технически контрол TUV.
Компанията Wilo има повече от
10 години опит в сферата. Основното предимство, което носят високоефективните помпи Wilo на потребителите, предимно в производството, преноса и разпределението
на топлинна енергия, а също така в
сградната техника и индустриалните сфери, е значително намаление
на разходите за електричество.
Благодарение на ниската си консумация на електрическа енергия, новата
помпена технология сега осигурява
не само по-малко разходи за елект-

l

юли 2012

ричество, а и по-малко CO2.
През 2020 г., когато ErP ще важи
с пълна сила, само в сферата на циркулационните помпи за отопление
ще се ползват 23 тераватчаса електроенергия по-малко.
Моторите на високоефективните помпи със сух ротор на Wilo
превъзхождат дори изискванията
на бъдещия най-добър клас на ефективност IE4. По тази причина подмяната на стари, нерегулирани помпи с високоефективни такива се изплаща за изключително кратко време.
инж. Мартин Петров, мениджър
продажби за направление
Индустрия, Вило България
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Комплексните
системи на Данфосс
снижават разхода на
енергия в
топлофикационните
мрежи с 20 до 30%
Всяка топлофикационна система
сама по себе си е инфраструктура
за разпределение на енергия за отопление и охлаждане в сградите на
един град. Системата може да използва всички енергийни форми,
включително енергията, произведена от алтернативни източници и
остатъчната енергия от когенерация в централите. Днес 60% от произведената енергия в централите
остава неоползотворена. Според
концепцията на Данфосс всеки енергиен източник - алтернативен, настоящ или бъдещ, може да бъде използван в топлофикационните системи.
Направление Топлофикационна
автоматика на Данфосс е водещият доставчик на изделия, системи
и услуги за топлофикация и централно охлаждане (DHC), а именно в
областта на оптималната технология за градски райони, където
възобновяема или отпадна енергия
може да се преобразува в използваема енергия и да служи за отопление на обществените и жилищни
сгради.
Ние в Данфосс сме се посветили
на това да намерим правилното
решение за централните отоплителни и охладителни системи на
всички наши клиенти, независимо
какви са размерите, потребностите или изискванията.
Като водещ доставчик на тотални решения за пазара на централна
отоплителна и охладителна техника, направление Топлофикационна автоматика на Данфосс осигурява на
клиентите си в целия свят пълна
гама автоматика, топлообменници,
системи за битова гореща вода и
абонатни станции, които намират
приложение в целия процес на генериране, разпределение и регулиране
на топлинната енергия до домовете и сградите с друго предназначение.
Тези изделия допринасят за индивидуалния комфорт, намаляват раз-
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Източник: Данфосс

хода на енергия и осигуряват освен
това надеждна и продължителна
експлоатация, като гарантират
минимално сервизно обслужване. Те
снижават разхода на енергия в топлофикационните мрежи и при крайния потребител с 20 до 30%.
Нашият комплексен, напълно интегриран бизнес подход е резултат
от над 30-годишната ни специализация в областта на топлофикационната техника и се базира на компетентности с безпрецедентен
обхват.
Ние от Данфосс сме убедени, че
енергийната ефективност е това,
което води до намаляване на разхода на енергия, както и на емисиите
на CO2. Затова смятаме, че трябва
да се опрем на енергийната ефективност и на изпитаните технологии, които понастоящем снижават
разхода на енергия. Така можем да
противодействаме на климатичните промени и да си осигурим нормален живот за бъдещето.
Данфосс, направление
Топлофикационна автоматика

Източник: ЛДМ България

пълнителни механизми.
инж. Илия Илиев,
управител на ЛДМ България

Разходомерът
VersaFlow Vortex
оптимизира процеса
на производство и
разпределяне на
топлинна енергия
От основно значение за ефективността на топлофикационните дружества в днешни дни е точното
измерване на произведената и подадената към потребителите топлинна енергия. За да откликне на тези
нужди, Ханиуел предлага модерен
вихров разходомер VersaFlow Vortex
с вградено измерване и компенсиране по температура и налягане и измерване на поток топлинна енергия.
Разходомерът VersaFlow Vortex е
комплексен "all-in-one" прибор, проектиран за точно измерване на обемен, масов и топлинен разход, коеИзточник: Хъниуел

Регулиращи
вентили серия
300 line
Фирма ЛДМ България предлага
новата серия регулиращи вентили
300 line. Номиналните им диаметри са в диапазона DN 25-300 с налягания PN40 и PN63. Те намират приложение в отоплителната и климатична техника, енергетиката и химическата промишленост.
Могат да се комплектоват с
електрически и пневматични из-
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то води до оптимизиране на процеса на производство и разпределяне
на топлинна енергия.
Ивайло Иванов, експерт продажби
полево оборудване, Ханиуел

Системи за
непрекъснат контрол
и мониторинг на
изходящите димни
газове и вредни
вещества
Фирма CCS – България е българонемска фирма с дългогодишен опит
в доставките и изграждането на системи за непрекъснат контрол и мониторинг на скоростта, влагата и
състава на изходящите димни газове и вредни вещества от производствения процес в индустриални
предприятия, топлоелектрически
централи и топлофикационни дружества. Фирма CCS – България е надежден партньор на дружествата, които са й се доверили и успешно си
сътрудничат повече от 20 г. Като
представител на един от водещите световни производители на оборудване за измерване и контрол на
замърсяванията, японската фирма
HORIBA, CCS – България е доставила
и изградила системи за непрекъснат
мониторинг, базирани на системата
ENDA-600, на следните обекти: Топлофикация Плевен за парогенератори 2 и 3 (2004 г.) и дооборудване на
системата за мониторинг (2010 г.);
ТЕЦ София за ЕК 7, 8 и 9 към Топло-

фикация София (2005 г.); ОЦ Люлин
към Топлофикация София (2005 г.),
както и в редица други ТЕЦ в цялата
страна. Наред с апаратурите за
измерване на концентрациите на
димни газове, в системите за мониторинг са интегрирани и модули на
фирма MAC Instruments за измерване
на обемното съдържание на влага;
сонди за скорост и температура,
както и системен софтуер за автоматично събиране, обработка и
съхранение на данните от непрекъснатите измервания, отговарящ на
изискванията на настоящото законодателство. Всички изградени системи за непрекъснати собствени
измервания са изградени в пълно
съответствие с изискванията, посочени в НАРЕДБА №6 от
26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници.
Освен системи за емисионен мониторинг и контрол на изходните
димни газове и вредни вещества, CCS
– България има доставени и монтирани и системи на фирма MRU – Германия, за контрол на кислорода в горивните процеси с цел тяхното оптимизиране. Инсталирани са кислородомери в поделенията на Топлофикация София: ТЕЦ София – 3 бр.; ТЕЦ
Изток – 1 бр.; ВОЦ към ТР Земляне –
4 бр. От 2011 г. има доставен и
монтиран стационарен триканален
газанализатор модел Tri-gas 436N4N7

ПОЛИМАТ ООД

Източник: CCS – България

на фирма NOVA ANALYTICAL SYSTEMS
– САЩ, за мониторинг на продухващ
газ и чистота на водород за генератор №6 в ТЕЦ София на Топлофикация София.
Фирма CCS – България разполага и
със собствен сервиз от висококвалифицирани специалисти и отлично
оборудвана сервизна база, с което
гарантира гаранционното и извънгаранционното обслужване на доставеното от нея оборудване. Всички членове на екипа преминават редовни
обучения при производителите на
оборудване, така че да са отлично
подготвени и да могат да извършват квалифицирано техническо
обслужване и ремонти, когато това
е необходимо.
Цялостната политика на фирмата е да бъде коректен партньор на
своите клиенти, да предлага надеждни и висококачествени продукти и
услуги и да отговаря в най-висока
степен на техните изисквания. За
постигането на това CCS – България има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008.
Анелия Огнянова, управител на
CCS - България

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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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

»Á·Ó Ì‡ Í‡·ÂÎË
Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ
¬

ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡ ‚ ÏÌÓ„Ó ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ËÁËÒÍ‚‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÏÂı‡ÌË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÍÓËÚÓ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËÚÂ Í‡·ÂÎÌË ÏÂÊË. ‡·ÂÎËÚÂ Ò‡ ËÁÎÓÊÂÌË Ì‡ ÂÍÒÚÂÏÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ıËÏË˜ÂÒÍË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ
ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, Ó„˙‚‡ÌÂ ËÎË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡ÒÚ‡¯‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
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‚˙ÁÏÓÊÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇˇÚ ‚˙ıÛ
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡, Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ. “ÂÁË ÔÓÏÂÌÎË‚Ë ÓÍ‡Á‚‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ë Ó·‚Ë‚Í‡Ú‡ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ıÛ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ.

Фактори на средата и
експлоатационни особености
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ Í‡·ÂÎ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú Ì‡È-Ì‡ÔÂ‰ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú
ÔÂ‰‚Ë‰ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ì‡ ÍÓËÚÓ ˘Â
·˙‰Â ËÁÎÓÊÂÌ Í‡·ÂÎ˙Ú. ŒÒ‚ÂÌ Úˇı, ‚˙ıÛ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ ‚ÎËˇÌËÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú Ë ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌËÚÂ ÒÏÛ˘ÂÌËˇ, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌË Í‡ÍÚÓ ÓÚ Ò‡ÏËˇ
Í‡·ÂÎ, Ú‡Í‡ Ë ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË; ÒÏÛ˘ÂÌËˇÚ‡,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ
ÏÂÊ‰Û ‰‚Â ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÂË„Ë; Ô‡‰˙Ú Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡, ÓÚ
ÍÓÂÚÓ Á‡‚ËÒË Ô‡‰˙Ú Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ. œËÂÏ‡ ÒÂ, ˜Â
ÚÓÈ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡ 3% Á‡ ÏÂÊË, Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË, Ë 10% Á‡ ÎËÌËË, Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó, ÍÓ„‡ÚÓ ÌˇÏ‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌË Ù‡ÍÚÓË, ‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ‰Ó·‡‚Ë ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌËÚÂ ÓÚ ÒÂ‰‡Ú‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ËÎË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
Ù‡ÍÚÓË, ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ ÌÂÎÂÍ‡ Á‡‰‡˜‡.
ÃÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ Í‡·ÂÎËÚÂ Ò‡ ÔÓ‰ÎÓÎÓÊÂÌË Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËˇ, ˜ÂÒÚÓ ‚ Ó„‡ÌË˜ÂÌË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Ò ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË. ƒ‚ËÊÂÌËˇÚ‡
·Ë‚‡Ú ÒÎÛ˜‡ÈÌË, ‚˙ÎÌÓ‚Ë Ë ÛÒÛÍ‚‡˘Ë Ë Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÍËÌÂÚË˜Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ Í‡·ÂÎ‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÂËÓÁÌË ÔÓ‚Â‰Ë, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ. Ó„‡ÚÓ Í‡·ÂÎËÚÂ ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú, ÚÂ ÒÂ ÚËˇÚ Â‰ËÌ ‚ ‰Û„ ËÎË
‚ ‰Û„Ë Ú‚˙‰Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‚Ë‚Í‡Ú‡ Ë ·ÓÌˇÚ‡.
≈‰Ì‡ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ,
ÍÓ„‡ÚÓ Í‡·ÂÎ˙Ú Â ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ‡·Ó-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚË ˜Ó‚ÂÍ. ŒÔÂ‡ÚÓ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÂ„˙ÌÂ, ÔÂ˘ËÔÂ ËÎË ÔÂÏ‡ÊÂ Í‡·ÂÎ, Í‡ÚÓ ÒÚ˙ÔË ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó ËÎË
ÔÂÏËÌÂ ÓÚ„ÓÂ ÏÛ Ò Ï‡¯ËÌ‡. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡, ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÓÔ˙Ì Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌ‡ ÔË
ÒÔ‡‚ˇÌÂÚÓ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Í‡·ÂÎËÚÂ
ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÚÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚ÎˇÁ‡Ú ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÓÒÚË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ „Ë ÔÓÂÊ‡Ú ËÎË ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÔÂÚË‚‡ÌÂ. ‡ÚÓ ÒÂ ‰Ó·‡‚Ë Ë ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ‚ËÒÓÍËÚÂ ÛÒÍÓÂÌËˇ Ë
‚Ë·‡ˆËË, ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ÏÓ„‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇˇÚ
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÂÌÓÒ‡
Ë ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓ
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ ‚ Í‡·ÂÎ‡.
œÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌËÚÂ ÓÚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡Ú‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÒÂ
ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ‚ ÍÓˇÚÓ
ÒÂ ÔÓÎ‡„‡Ú Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡·ÂÎËÚÂ.
“‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ, ÂÍÒÚÂÏÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ÎËˇˇÚ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ
Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ, Í‡ÚÓ ÌËÒÍËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË „Ë Ô‡‚ˇÚ ˜ÛÔÎË‚Ë, ‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ - ÏÌÓ„Ó ÏÂÍË. œÓ ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡˜ËÌ ÂÍÒÚÂÏÌËÚÂ Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÍ‡Ê‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ
‚˙ıÛ Í‡·ÂÎËÚÂ. ¬‡ÍÛÛÏ˙Ú ËÁ‚ÎË˜‡
Ï‡ÒÎ‡Ú‡ Ë ‰Ó·‡‚ÍËÚÂ ÓÚ Í‡·ÂÎËÚÂ,
Í‡ÚÓ Ú‡Í‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ıË‰ÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó
ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â ËÎË ÚÂ˜ÌÓÒÚ ‚ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ë Ó·‚Ë‚ÍËÚÂ Ì‡
Í‡·ÂÎËÚÂ. √‡ÁÓ‚Â Ë ÚÂ˜ÌÓÒÚË, Í‡ÚÓ
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË, „ÓË‚‡,
ÒÏ‡ÁÓ˜ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ıËÏËÍ‡ÎË Ë
Ô‡‡, Ò˙˘Ó ‡ÁÛ¯‡‚‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. œÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌËÚÂ ÓÚ ÒÂ‰‡Ú‡ ‚ÎËˇÌËˇ
ÏÓ„‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ ‰‡ ÒÍ˙ÒˇÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Í‡·ÂÎ‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ ËÏ ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÌË ÏÂÊË.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ Í‡·ÂÎ Á‡‚ËÒË Ë ÓÚ
Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ: ‚ ËÁÍÓÔ, ‚ Í‡·ÂÎÂÌ
Í‡Ì‡Î, Í‡·ÂÎÌ‡ ÒÍ‡‡, „ÓÙË‡Ì‡
Ú˙·‡ ËÎË Í‡ÚÓ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÎËÌËˇ. ¬
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ëˇ
ËÒÍ ÓÚ ıËÏË˜ÂÒÍË Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË,
ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë Ú. Ì. Í‡·ÂÎ˙Ú
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë Ò˙Ò Ò˙ÓÚ-
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‚ÂÚÌËÚÂ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ó·‚Ë‚ÍË,
·ÓÌË Ë ÓÔÎÂÚÍË.

Избор на изолационен
материал
ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÂÊËÏ
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ó·ÒÚÓÈÌ‡ ÔÂˆÂÌÍ‡ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ
Á‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ë Ó·‚Ë‚Í‡ Ì‡ Í‡·ÂÎ‡.
»ÁÓÎ‡ˆËÓÌÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î, ÍÓÈÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ Ó·‚Ë‚Í‡,
‚ÎËˇÂ ‚˙ıÛ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÚË‚‡ÌÂ. Ã‡ÚÂË‡ÎËÚÂ
Ì‡ Ó·‚Ë‚ÍËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÌÂÒ‡Ú
ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‚˙Ì¯ÌË Ù‡ÍÚÓË (ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÚËÂÌÂ, ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ë „‡ÁÓ‚Â), Á‡ ‰‡ ÔÂ‰Ô‡ÁˇÚ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ
‚ Í‡·ÂÎ‡. —ÔËÒ˙Í˙Ú Ò ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ
Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ë Ó·‚Ë‚ÍË Ì‡
Í‡·ÂÎË Â ‰˙Î˙„, Ú˙È Í‡ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÓÚ
ÚÂÁË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡
ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ - Ú‡ÌÒÔÓÚÌË, ÂÎÂÍÚÓÔÂÌÓÒÌË Ë ‰. ÕˇÍÓË Ò‡ ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
‰Û„Ë Á‡ ‡„ÂÒË‚ÌË ÒÂ‰Ë. ‡ÚÓ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒËÎËÍÓÌ, ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì, ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ, ÙÎÛÓÓÔÓÎËÏÂË Ë ‰.
—ËÎËÍÓÌ˙Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ó·‚Ë‚ÍË Ë ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡ Í‡·ÂÎË
Á‡ ‚ËÒÓÍË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ. “ÓÈ Â Ò ÓÚÎË˜Ì‡ ‰ËÂÎÂÍÚË˜Ì‡ ˇÍÓÒÚ Ë Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‚ËÒÓÍÓ‚ÓÎÚÓ‚Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓÌËÊ‡‚‡ ÍÓÓÌÌËˇ ‡Áˇ‰ ÏÂÊ‰Û ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡ Ë
ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌËˇ ÒÎÓÈ. —ËÎËÍÓÌ˙Ú Â
ÏÌÓ„Ó „˙‚Í‡‚, ‰ÓË Ë ÔË ÌËÒÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ÂÊÂ ÒÂ ÎÂÒÌÓ, ÌÓ
ÎÂÔÍ‡‚‡Ú‡ ÏÛ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ „Ó Ô‡‚Ë ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÒÂ‰Ë Ò ‚ËÒÓÍ ÍÎ‡Ò Ì‡ ˜ËÒÚÓÚ‡. flÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔ˙Ì Ë Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ
ÔË ‡ÁÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎËÍÓÌ‡ Ò‡ ÌËÒÍË, Ú‡Í‡ ˜Â ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÌÂ„Ó
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-‰Â·ÂÎ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„ËÚÂ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÌËÊ‡Ú ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡
Ì‡ ÚËÂÌÂ, ÌÓ Ì‡ÌÂÒÂÌËÚÂ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÒÂ ËÁÌÓÒ‚‡Ú Ò
ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ. —ËÎËÍÓÌ˙Ú Â
Ò ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ‡‰Ë‡ˆËˇ, ÌÓ ÒËÎËÍÓÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ë Í‡·ÂÎË, Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ò ÚÓ‚‡,
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
˜Â ËÁÔÛÒÍ‡Ú ÒËÎËÍÓÌÓ‚Ó Ï‡ÒÎÓ ‚˙‚
‚‡ÍÛÛÏ. —ËÎËÍÓÌ˙Ú ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Í‡ÍÚÓ Á‡ Í˙„ÎË, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÔÎÓÒÍË Í‡·ÂÎÌË Ó·‚Ë‚ÍË.
œÓÎËÛÂÚ‡Ì˙Ú Â ‰Ó·˙ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ Ó·‚Ë‚ÍË, ÌÓ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÔË ËÁÓÎ‡ˆËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË ÌÂ„Ó‚‡Ú‡
‰ËÂÎÂÍÚË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Â ÌËÒÍ‡. Õ‡ÎË˜ÌË Ò‡ ·ÂÁı‡ÎÓ„ÂÌÌË ‚Ë‰Ó‚Â. ŒÚ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡
„ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì˙Ú Â
„˙‚Í‡‚ Ë ÏÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÔÓÂÁË Ë ÔÓÚË‚‡ÌÂ.
Œ·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Á‡ Ó„ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÌÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ, ÌÓ ÔÓ-„˙‚Í‡‚ËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â Ò‡ Ë
ÔÓ-ÎÂÔÍ‡‚Ë - Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚËÂÌÂ. ŒÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡
Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡, ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì˙Ú Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚
Ì‡ ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË, UV Î˙˜Ë, ‡‰Ë‡ˆËˇ Ë ÔÎÂÒÂÌË. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Â Á‡ ÌÂ
ÏÌÓ„Ó ¯ËÓÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ - ÒÚ‡‚‡ ÓÌÎË‚ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ ÓÍÓÎÓ -40 ∞C, ‡ „ÓÌ‡Ú‡
ÏÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ „‡ÌËˆ‡ Â ÓÍÓÎÓ 100 ∞C.
œÓÎËÂÚËÎÂÌ˙Ú Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË.
œÓÎËÂÚËÎÂÌÓ‚ËÚÂ Ó·‚Ë‚ÍË Ò‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ú‚˙‰Ë, ÍÓÂÚÓ ‚ÎËˇÂ
‚˙ıÛ „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ.
ƒËÂÎÂÍÚË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ‡ Ò‡ ‰Ó·Ë. ŒÚ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ˙Ú
Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÏÓÎÂÍÛÎÌ‡ Ï‡Ò‡ Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÔÓÚË‚‡ÌÂ Ë Â Ò ÌËÒ˙Í ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚËÂÌÂ, ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡
Â Ú‚˙‰ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË. œÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì‡,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇÚ ÏÛ ËÌÚÂ‚‡Î Â
‰ÓÒÚ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌ. ‡ÚÓ ˆˇÎÓ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ‡ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡Ú ÓÚ Á‡·‡‚ˇ˘ËÚÂ „ÓÂÌÂÚÓ Ó·‡·ÓÚÍË.
‘ÎÛÓÓÔÓÎËÏÂËÚÂ Ë ÔÓ‰ÒËÎÂÌËÚÂ ÙÎÛÓÓÔÓÎËÏÂË, Ì‡Ë˜‡ÌË
Ó˘Â ÚÂÙÎÓÌË, Í‡ÚÓ FEP, PFA, PTFE
Ë Ó·‡·ÓÚÂÌ PTFE, Ò‡ ÓÚÎË˜ÌË
Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ë Ó·‚Ë‚ÍË,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ
‡ÁıÓ‰ËÚÂ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò‡
‚ËÒÓÍË. ƒËÂÎÂÍÚË˜Ì‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ ÙÎÛÓÓÔÓÎËÏÂËÚÂ Â ÒÂ‰ Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ ÔË
ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË. “Â Ò‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÂÍÒÚÂÏÌË ÚÂÏÔÂ‡-
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ÚÛË, ÌÓ ‚ÒÂÍË Ï‡ÚÂË‡Î Â Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ: FEP ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡‚Ë Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ -250 ∞C ‰Ó 150 ∞C, ‰ÓÍ‡ÚÓ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú Ì‡ PFA Â ÓÚ -250 ∞C ‰Ó
200 ∞C. PTFE Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ˜ËˇÚÓ ‰ÓÎÌ‡ „‡ÌËˆ‡ Â
ÍËÓ„ÂÌÌ‡Ú‡, ‡ „ÓÌ‡Ú‡ ‰Ó 260 ∞C,
Í‡ÚÓ ÔË ÚÓ‚‡ Í‡·ÂÎ˙Ú ÌÂ „Û·Ë Ò‚ÓˇÚ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ.
‘ÎÛÓÓÔÓÎËÏÂËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú Ë ËÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ıËÏËÍ‡ÎË,
ÍËÒÂÎËÌË Ë ‡„ÂÒË‚ÌË ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË Ë ÔÓ ÔËÓ‰‡ Ò‡ ÌÂÁ‡Ô‡ÎËÏË.
PTFE Ë ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÍÓ-ÔÓÎËÏÂË
ËÏ‡Ú Ë ÔÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÌËÒÍÓ
„‡ÁÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂ, ÍÓÂÚÓ Â ÍËÚË˜ÌÓ Á‡
ÒÂ‰Ë Ò ‚ËÒÓÍ ‚‡ÍÛÛÏ. œÓ‚Â˜ÂÚÓ
ÙÎÛÓÓÔÓÎËÏÂË Ò‡ „˙‚Í‡‚Ë, ÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ ËÏ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ
Ï‡ÚÂË‡Î - PFA Â Ì‡È-Ú‚˙‰, ÒÎÂ‰‚‡Ì ÓÚ FEP, PTFE, ‡ Ó·‡·ÓÚÂÌËˇÚ PTFE Â Ì‡È-„˙‚Í‡‚. PTFE Ò‡ ıËÏË˜ÂÒÍË ËÌÂÚÌË Ë ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú
ÌËÍ‡Í‚Ë ‰Ó·‡‚ÍË, Ï‡ÒÎ‡, ÎÛ·ËÍ‡ÌÚË ËÎË ÔÎ‡ÒÚËÙËÍ‡ÚÓË, ‚ÎÓÊÂÌË
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ „Ó
Ô‡‚Ë Ì‡È-‰Ó·Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ ‚‡ÍÛÛÏÌË ÒÂ‰Ë.
≈‰Ì‡ ÓÚ Ï‡ÎÍÓÚÓ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË
˜ÂÚË Ì‡ ÙÎÛÓÓÔÓÎËÏÂËÚÂ Â
ÚÓ‚‡, ˜Â ÚÂ ÌÂ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÔÓÚË‚‡ÌÂ Ë ÔÓˇÁ‚‡ÌÂ.
ÕˇÍÓË ÙÎÛÓÓÔÓÎËÏÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú Ó·‡·ÓÚÂÌË, Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰Ó·ˇÚ ÚÂıÌËÚÂ ÙËÁË˜ÂÒÍË, ıËÏË˜ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Í‡·ÂÎ‡ ‰‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓË ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
“‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ, ÂÚËÎÂÌ-ÚÂÚ‡ÙÎÛÓÓÂÚËÎÂÌ˙Ú (ETFE) ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â Ó·Î˙˜ÂÌ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰Ó·ˇÚ
ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ÌÓ
Ó·Î˙˜‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡, Ú‡Í‡ ˜Â ËÏ‡ ÒÂËÓÁÌÓ ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡. ŒÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡, PTFE Â ÚÂÏÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ë
ıËÏË˜ÂÒÍË ËÌÂÚÂÌ, Ú‡Í‡ ˜Â ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÓÚÎË˜ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË Ë
ıËÏË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÌÂ ÒÂ
ÔÓÏÂÌˇÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÈ ·˙‰Â Ó·‡·ÓÚÂÌ Ò ˆÂÎ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ËÎË ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÏÛ
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË Í‡·ÂÎË Á‡ ÒÚÛÍÚÛÌÓ
ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ. LAN (datacom) Í‡·ÂÎË.
Предназначение на LAN
кабелите
‡·ÂÎËÚÂ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ‚ ‰‚ÓÈÍË,
Ò ËÎË ·ÂÁ ÂÍ‡Ì, Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ˆËÙÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, Ò˙Ò ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ‰Ó 600 MHz. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÒÂ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË
ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰‡ÌÌË, ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË Ë ÍÓÌÚÓÎË‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË, Á‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒËÍÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë Ë ˆËÙÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË
ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌË ÏÂÊË, Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË
‚ÎËˇÌËˇ. ¬ ÓÙÂÚ‡Ú‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú:
ïÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË Í‡·ÂÎË Á‡ ÒÚÛÍÚÛÌÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò„‡‰Ë ÚÂÚÓ ÌË‚Ó;
ïÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË Í‡·ÂÎË Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ˆËÙÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË Ò ‚ËÒÓÍ‡
ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ;
ïÒËÏÂÚË˜ÌË Í‡·ÂÎË, ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ‚
‰‚ÓÈÍË.

Конструкция на
LAN кабелите

PVC ËÎË LSFR - ÌÂ„Óˇ˘Ë Ë ·ÂÁı‡ÎÓ„ÂÌÌË ÔÓÎËÏÂË. “ÓÍÓÔÓ‚Ó‰ËÏËÚÂ
ÊËÎ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌË re
(Ï‡ÒË‚ÌË) ËÎË rm (ÏÌÓ„ÓÊË˜ÌË).
œËÏÂÌÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ LAN Í‡·ÂÎËÚÂ:
STP 4x2xAWG24/1 PVC ËÎË LSFR
FTP 4x2xAWG26/7 PVC

Изисквания към
LAN кабелите
ï¬ËÒÓÍÓ Á‡ÚËı‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÛ¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÎËÁ˙Í Í‡È (NEXT);
ïÕËÒÍÓ ‚Á‡ËÏÌÓ Á‡ÚËı‚‡ÌÂ;
ïÃ‡Î˙Í ‰Ë‡ÏÂÚ˙;
ï¬ËÒÓÍ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ;
ïÕËÒÍÓ ÚÂ„ÎÓ;
ïÃ‡Î˙Í ‡‰ËÛÒ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ.

Област на приложение на
LAN кабелите

¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Í‡·ÂÎË:
ïUTP (Unshielded Twisted Pair)ÌÂÂÍ‡ÌË‡ÌË ‰‚ÓÈÍË, ÌˇÏ‡ Ó·˘
ÂÍ‡Ì;
ïS-UTP (FTP) (Screened - Unshielded
Twisted Pair) - ÌÂÂÍ‡ÌË‡ÌË ‰‚ÓÈÍË, Ó·˘ ÂÍ‡Ì ‚˙ıÛ Í‡·ÂÎÌËˇ
ÒÌÓÔ;
ïSTP (Shielded Twisted Pair) - ‚ÒË˜ÍË ‰‚ÓÈÍË Ò‡ ÂÍ‡ÌË‡ÌË, ÌˇÏ‡
Ó·˘ ÂÍ‡Ì;
ïS-STP (Screened - Shielded Twisted
Pair) - ‚ÒË˜ÍË ‰‚ÓÈÍË Ò‡ ÂÍ‡ÌË‡ÌË Ë Ó·˘ ÂÍ‡Ì ‚˙ıÛ Í‡·ÂÎÌËˇ
ÒÌÓÔ.
«‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÊËÎ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÎ˙ÚÂÌ ËÎË ÔÓÂÒÚ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ,
ÌÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
‰Û„Ë ÔÓÎËÏÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ¬˙Ì¯Ì‡Ú‡ Ó·‚Ë‚Í‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÓÚ
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ïÀÂÚË˘‡, „‡Ë, ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍË
‡„ÂÌˆËË;
ï¡ÓÎÌËˆË, Û˜Â·ÌË Á‡‚Â‰ÂÌËˇ, ıÓÚÂÎË;
ï“˙„Ó‚ÒÍË Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ˆÂÌÚÓ‚Â,
ÍÓÌ„ÂÒÌË ˆÂÌÚÓ‚Â;
ïÃÛÁÂË, ÒÍÎ‡‰Ó‚Â, ÎÓ„ËÒÚË˜ÌË ˆÂÌÚÓ‚Â;
ïŒ·ÂÍÚË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡, Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë ‰.

Структурно окабеляване
ïœ˙‚Ë˜ÌÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ - ÓÚ „Î‡‚ÌËˇ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ ‰Ó Ò„‡‰ÌËˇ
‰ËÒÚË·ÛÚÓ, ‚˙ÁÍ‡Ú‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â Ò ÓÔÚË˜ÂÌ Í‡·ÂÎ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡
‰Ó 1500 m;
ï¬ÚÓË˜ÌÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ - ÓÚ Ò„‡‰ÌËˇ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ ‰Ó ÂÚ‡ÊÌËˇ
‰ËÒÚË·ÛÚÓ, ‚˙ÁÍ‡Ú‡ Â Ò ÓÔÚË˜ÂÌ Í‡·ÂÎ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰Ó 500 m;
ï“ÂÚË˜ÌÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ - ÓÚ ÂÚ‡ÊÌËˇ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ ‰Ó Ò‚˙Á‚‡˘Ëˇ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ (ÓÁÂÚÍ‡), ‚˙ÁÍ‡Ú‡ Â Ò
ÏÂ‰ÂÌ LAN Í‡·ÂÎ, Í‡ÚÂ„ÓËˇ 5, 5Â,
6, 7, Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰Ó 100 m.

ïÃÓ‰ÂÎ Ì‡ ÚËÔË˜ÌÓ ÚÂÚË˜ÌÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ:

˙‰ÂÚÓ:
EV - ÂÚ‡ÊÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ
TA - Ò‚˙Á‚‡˘Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚË (ÓÁÂÚÍ‡)

Класификация на
кабелната система
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡, ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ Í‡·ÂÎ‡ Ë ÚËÔÓ‚ÂÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ‡ÁÎË˜‡‚‡ÏÂ
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÍÎ‡ÒÓ‚Â Ì‡ ÒÚÛÍÚÛÌÓ
ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ:
ï"Class ¿" ÒËÒÚÂÏË ‰Ó 100 kHz;
ï"Class B" ÒËÒÚÂÏË ‰Ó 1 MHz;
ï"Class C" ÒËÒÚÂÏË ‰Ó 16 MHz
LAN Í‡·ÂÎ Category 3;
ï"Class D" ÒËÒÚÂÏË ‰Ó 100 MHz
LAN Í‡·ÂÎ Category 5 "e";
ï"Class ≈" ÒËÒÚÂÏË ‰Ó 250 MHz
LAN Í‡·ÂÎ Category 6;
ï"Class F" ÒËÒÚÂÏË ‰Ó 600 MHz
LAN Í‡·ÂÎ Category 7.
инж. Петър Маджаров

4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92
тел..: 032/608 881, 032/277 171, факс: 032/671 133
e-mail: office@filkab.com, www.filkab.com
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”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÂÌÂ„ËÈÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡

œ

ÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚‡ÈÒÂÚËÌ‡
„Ó‰ËÌË Ì‡È-„ÓÎˇÏÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ ËÏ, ÍÓÂÚÓ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ ÔˇÍÓ Ò Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ¡√¬.
Õ‡È-ÌËÒÍÓÚÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Á‡ÂÏ‡Ú ÔÓÏÔËÚÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ. œË Úˇı
ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÌ ÏÂÚÓ‰
Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ò Â‡ÎÌËÚÂ
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡.
—˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ Ì‡ÔÂ‰˙Í ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔË Ò
ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ,
ÙËÍÒË‡Ì‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚË
- ‰‚ÛÒÍÓÓÒÚÌË, ÚËÒÍÓÓÒÚÌË Ë
ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ˜ÂÚËËÒÍÓÓÒÚÌË ‡„Â„‡ÚË, ÔÓÁÌ‡ÚË Ë Í‡ÚÓ ÔÓÏÔË Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ. “‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
ÓÚÍË‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ-‰Ó·Ó
Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌËˇ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ ‰‡‰ÂÌ ÔÂËÓ‰
ÓÚ ‚ÂÏÂ. —˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ
Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, ÓÒÓ-
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·ÂÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ËÎË ÒÎ‡·Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ì‡ÔËÏÂ ÌÓ˘ÌÓ ‚ÂÏÂ.

Ръчно
превключване на
броя намотки
Õ‡È-ÔÓÒÚËˇÚ ÏÂÚÓ‰
Á‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Â ˙˜ÌÓÚÓ
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ·Óˇ Ì‡ÏÓÚÍË. “Ó‚‡ Ó·‡˜Â ÌÂ Â Í‡‰ËÌ‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ
ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜Ó‚Â¯Í‡ Ì‡ÏÂÒ‡. œÓ‰Ó·ÌË ÔÓÏÔË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ò˙Ò
ÒÎ‡·Ó ËÁÏÂÌˇ˘ ÒÂ ‡ÁıÓ‰.
œ˙ÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Ú. Â. Ï‡ÍФиг. 1.
ÒËÏ‡ÎÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ, Â ÌÛÊÌ‡ Á‡ Í‡Ú˙Í ÔÂËÓ‰
ÓÚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇ ÒÂÁÓÌ. ¬ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ‰‡‚‡Ú Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‡·ÓÚÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë Á‡‚ËÒËÏÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ì‡ÔÓ‡
Õ Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ –1 ÓÚ
‰Â·ËÚ‡ Q, ÔË ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ˜ÂÒÚÓÚË
Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ. Õ‡ ÙË„. 1 Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË
ÚËÔË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÚËÒÍÓÓÒÚÌ‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓÏÔ‡ Ò
ÏÓÍ˙ ÓÚÓ. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ Í. Ô. ‰. Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡

ÏÓ˘ÌÓÒÚ. –‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ˜ÂÒÚÓÚË Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ ËÁ·Ó ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÒÎÛ˜‡È.
œË ÔÓ‰·Ó‡ Ì‡ Ú‡Í‡‚‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓÏÔ‡ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÁıÓÊ‰‡ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÂÚÓ ËÁ˜ËÒÎÂÌ‡Ú‡
‡·ÓÚÌ‡ ÚÓ˜Í‡, Ú. Â. ‰Â·ËÚ Ë Ì‡ÔÓ, ‰‡ ÎÂÊË Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ Ë ÚÓ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ Í. Ô. ‰. ËÎË ‰‡ Â Ì‡·ÎËÁÓ.
«‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ‰‡‚‡Ú Ë ÚÂÚ‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡
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‰Â·ËÚ - Í. Ô. ‰., ÌÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ Í. Ô. ‰. ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡ ÓÍÓÎÓ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡
‰Â·ËÚ - Ì‡ÔÓ.
¿ÍÓ ËÁ˜ËÒÎÂÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÚÓ˜Í‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÏÂÊ‰Û ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ‰‚Â ÔÓÏÔË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÂ ËÁ·Ë‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ - ÙË„. 2. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ‡ÁıÓ‰˙Ú Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ ˘Â Â Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ, ÌÓ
ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‡ÁË ÁÌ‡˜ËÏÓ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ ˜ÂÒÚÓ
ÔÂÓ‡ÁÏÂˇ‚‡Ú ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡ Ë
ÔÂËÓ‰ËÚÂ ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÛÊÂÌ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁıÓ‰ ÌÂ Ò‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌË.
œË ÔÓÏÔËÚÂ Á‡ ¡√¬ ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔË Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
—ÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Â„ÛÎËÓ‚Í‡. ƒÓ·Ó Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ‚ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Â
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ Ú‡ÈÏÂ Á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ/
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ,
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Ì‡ÔËÏÂ ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡.
¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇÚ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÒÂ
ËÁÏÂÌˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ ‰Â·ËÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ. —Ú‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁË
Ì‡ ÚÓ‚‡Ó‚ËÚÂ „‡ÙËˆË Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË,
˜Â Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ÓÍÓÎÓ 6% ÓÚ
‚ÂÏÂÚÓ ÔÂÁ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇ ÒÂÁÓÌ.
œÂÁ ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÚË„‡Ú 40% ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ
ÔËÏÂÌÓ 60% ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÓÒÚ‡‚‡Ú Í‡ÚÓ ÂÁÂ‚
ËÎË Ó˘Â ÔÓ-ÎÓ¯Ó - ‚ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ
„Û·ˇÚ ÌÂÓÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌË. “Ó‚‡ Â
ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ‚Â˜Â Ï‡ÒÓ‚Ó ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ. —ÚÂÔÂÌÌÓÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ ÒÂÌÁÓË, ÍÓÌÚ‡ÍÚÓË Ë ÂÎÂÚ‡, ÌÓ ÌÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‡·ÓÚÂÌ ÂÊËÏ.
¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Â ·ÂÁÒÚÂÔÂÌÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ò ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ
˜ÂÒÚÓÚÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË, Ì‡Ë-

˜‡ÌË Ó˘Â ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË
(variable frequency drive, VSD). ¬
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰
·Â ‚ÌÂ‰ÂÌ ÒÂËÈÌÓ ÔÂ‰Ë ÓÍÓÎÓ 20
„Ó‰ËÌË. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË
ÔËÌˆËÔË Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ ˘Â ·˙‰‡Ú ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË Ò‡ÏÓ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÔË ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË.

Регулиране по
диференциално налягане
—ÂÌÁÓ ÒÎÂ‰Ë ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ËÁıÓ‰‡ Ë ‚ıÓ‰‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡. œË ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ (‰Â·ËÚ‡) Ì‡ÔËÏÂ ˜ÂÁ
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË, ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ò˙˘Ó ÒÂ ËÁÏÂÌˇ,
Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ Á‡‰‡‰ÂÌ‡, Ì‡È˜ÂÒÚÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. “˙È Í‡ÚÓ
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â ‡‚ÌÓ Ì‡ Ì‡ÔÓ‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÚÓ ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡
‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ì‡ÔÓ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË ÔËÌˆËÔ
Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ò‡ ÌˇÍÓÎÍÓ. ¬ÒÂÍË
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ Ë
‰‡ ‡·ÓÚË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ. –Â‰ÛˆË‡ÌËˇÚ Ì‡ÔÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ¯ÛÏ‡ ‚ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË. ŒÒÓ·ÂÌÓ ‚‡ÊÌÓ Â, ˜Â ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ - ‰Ó 60%. œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Â ËÎ˛ÒÚË‡Ì
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Ì‡ ÙË„. 3. œË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ, Ì‡ÔËÏÂ
˜ÂÁ ‰ÓÒÂÎË‡ÌÂ ÓÚ ÌˇÍ‡Í˙‚ Â„ÛÎ‡ÚÓ (ÔËÚ‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË), ‡ÍÓ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Â ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡, ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ nB, ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ ˘Â ÒÂ
ËÁÏÂÒÚ‚‡ ÔÓ ÎËÌËˇÚ‡ ¿¬ Ë Ì‡ÔÓ˙Ú H Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ˘Â Ì‡‡ÒÚ‚‡.
ŒÚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ „‡ÙËÍ‡ ÒÂ ‚ËÊ‰‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ –, Í‡ÚÓ ÔË Â‰ÛˆË‡ÌËˇ
‰Â·ËÚ Qmin ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ Ú. ¬. ¿ÍÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Ú. Â. ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ì‡ÔÓ,
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ ˘Â ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ÔÓ ÎËÌËˇÚ‡ ¿—, Í‡ÚÓ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÓÚ
Â„ÛÎË‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰Ó nC. ¬ËÊ‰‡ ÒÂ, ˜Â Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÔË Â‰ÛˆË‡ÌËˇ ‰Â·ËÚ - Ú.
—, Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú, ‡ÍÓ ÔË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‰Â·ËÚ‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
Ò˙˘Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ - ÎËÌËˇ ¿D. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ÎËÌÂÂÌ ËÎË Í‚‡‰‡ÚË˜ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ.
“Ó‚‡ Â ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ÔË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
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‰Â·ËÚ‡ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú Ë
ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ‚
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ. ¬˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔËÌˆËÔ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Â ÏÌÓ„Ó
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÔË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ÒÚ‡Ë ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË
ÒËÒÚÂÏË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ Ì‡ÔËÏÂ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌË ‚ÂÌÚËÎË, ÍÓÂÚÓ ÌÂ Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ ‚ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËˇ ÔÓÂÍÚ.
Õ‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
ÛÔ‡‚ÎˇÂÏË ÔÓÏÔË Â„ÛÎË‡Ú ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
‚˙Ì¯ÌË ÒÂÌÁÓË. «‡ ˆÂÎÚ‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ‚˙‚Â‰ÂÌË ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ˆËÙÓ‚
‚Ë‰ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒÓ‡. ‡ÍÚÓ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
Â‰ÌÓÁÌ‡˜Ì‡ ‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‰Â·ËÚ, Ì‡ÔÓ, ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡
‰Â·ËÚ‡ Ë Ì‡ÔÓ‡ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ÔÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ‡Î„ÓËÚ˙Ï, ·ÂÁ ÌËÍ‡Í‚Ë
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‚˙Ì¯ÌË ÒÂÌÁÓË,
Ò‡ÏÓ Í‡ÚÓ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÒÚ‡‚‡ ˜ÂÁ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡.
ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ˜ÂÁ

регулиране на
диференциалното
налягане в зависимост
от стойността на
външната температура
— ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‡ ÓÚÚ‡Ï Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. œË Ô‡‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡. flÒÌÓ Â, ˜Â Ú‡Í‡‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÁËÒÍ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÒÂÌÁÓ Á‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
◊ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ‚ Ò‰‚ÓÂÌËÚÂ ÔÓÏÔË. ¬ÚÓ‡Ú‡

ÔÓÏÔ‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ÔË ‚˙ıÓ‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÚÓ˜ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
‡·ÓÚÌ‡ ÚÓ˜Í‡, ‡ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ Ò Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡‰ ÌÂˇ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È
‰‚ÂÚÂ ÔÓÏÔË ‡·ÓÚˇÚ Ò ÔÓÌËÊÂÌ‡
˜ÂÒÚÓÚ‡ Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ
Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÓÚ Â‰ËÌË˜Ì‡ ÔÓÏÔ‡ Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ˜ÂÒÚÓÚÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Á‡ ÔÓÏÔË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
ËÁ·Ó ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜ÌË ÂÊËÏË Ì‡
Â„ÛÎË‡ÌÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ËÏ Ì‡ÒÚÓÈÍË, ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÏÌÓ„Ó
„˙‚Í‡‚Ë ÔË ÛÔÓÚÂ·‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡,
˜ÂÒÚÓ Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË Ë ‰Û„Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.

Енергийна ефективност
¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ œÓÚÓÍÓÎ‡ ÓÚ ËÓÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡
ÒÂ ÒÚÂÏˇÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÂÏËÒËËÚÂ Ì‡ —Œ2 ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÚÓ‚‡ Â Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ.
÷ËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË Ì‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‡·ÓÚˇÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÔÂËÓ‰Ë ÓÚ
‚ÂÏÂ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÚÂ Ò˙˘Ó ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Í˙Ï ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË
Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. œÂÁ 2005 „. ‚Ó‰Â˘Ë
Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÔÓÏÔË Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ë ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ‡ÒÓˆË‡ˆËˇ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÔË
Europump, ÔÓ‰ÔËÒ‚‡Ú ‰Ó·Ó‚ÓÎÌÓ
ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ ‰‡ ‡‰‡ÔÚË‡Ú Ë
‚˙‚Â‰‡Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ‚ ≈—
Ó·˘‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Á‡ ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ë Í˙Ï ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÔÓÏÔË. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚Â˜Â
ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‰‡ÎË ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓÏÔ‡ ÒÂ
ÓÚÌ‡Òˇ Í˙Ï ÂÌÂ„ÓÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ.
Î‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡
Ò˙ÔÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡Ì‡
ÔÓÏÔ‡ Ò ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
Â‰Ì‡ ìÒÂ‰Ì‡î ÔÓÏÔ‡ Ò˙Ò Ò˙˘‡Ú‡
ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. Ã‡ÍËÓ‚Í‡Ú‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡
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Ì‡ ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ‚ ÍÎ‡ÒÓ‚Â,
ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú Ò ·ÛÍ‚Ë ÓÚ
ì¿î Á‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍËˇ ÍÎ‡Ò ‰Ó ìGî Á‡
Ì‡È-ÌËÒÍËˇ. Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ ÒÂ ‰‡‚‡Ú ‚
ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÒÂ
Ï‡ÍË‡Ú Ò „‡ÙË˜ÂÌ ÁÌ‡Í ‚˙ıÛ
ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡. œË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚ ˜ÂÚËË ‡ÁÎË˜ÌË ‡·ÓÚÌË ÚÓ˜ÍË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
ÔÓÙËÎ‡ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇÚ‡ ‰‡‚‡Ú ËÌ‰ÂÍÒ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ,
ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ì Ò EEI. ÓÎÍÓÚÓ ÚÓÈ Â ÔÓÌËÒ˙Í, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÂÌÂ„Ëˇ
ÍÓÌÒÛÏË‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ Â ÂÌÂ„ËÈÌËˇÚ È
ÍÎ‡Ò. ŒÚÌÓÒËÚÂÎÌÓÚÓ ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÍÎ‡ÒÓ‚Â Â
‰‡‰ÂÌÓ Ì‡ ÙË„. 4. ¬ËÊ‰‡ ÒÂ, ˜Â ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ Ò˙ÒÂ‰ÌË ÍÎ‡Ò‡ Â ÓÍÓÎÓ
22% ÓÚ ÔËÂÚËˇ Á‡ ÓÒÌÓ‚‡ ÍÎ‡Ò D.
œÓÏÔ‡ ÍÎ‡Ò ¿ ÍÓÌÒÛÏË‡ Ò‡ÏÓ 33%
ÓÚ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡ Ò˙Ò Ò˙˘‡Ú‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÌÓ ÓÚ
ÍÎ‡Ò D. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÚÂÁË ÓÒÂ‰-
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ÌÂÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Á‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ
ÂÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÏÓÊÂ ÏÌÓ„Ó
ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓˆÂÌË
ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÓÏÔ‡ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÍÎ‡Ò. Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ÔÓÏÔ‡ ÓÚ
ÍÎ‡Ò D Ò˙Ò ÒÂ‰Ì‡
ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡
Фиг. 2.
ÏÓ˘ÌÓÒÚ P = 500
W ÒÂ Á‡ÏÂÌË Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì‡ ÔÓ Ô‡‡ÏÂÚË ÔÓÏÔ‡ ÓÚ ÍÎ‡Ò ¿, ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ˘Â ·˙‰Â Ò‡ÏÓ P
= 0,33.500 = 165 W.
“ÛÍ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â Ò˙„Î‡ÒÌÓ ƒËÂÍÚË‚‡Ú‡ ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÌ
‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÂÏÍËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË,
ÓÚ 2013 „. ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÒËÎ‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÔÓÏÔË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË
Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. ¬ Ú‡ÁË
‚˙ÁÍ‡ ÓÚ 2013 „. „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏË, ÍÓËÚÓ ‚

ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡ Ô‡Á‡‡,
‚Â˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂ‰Î‡„‡ÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡
Ò‡ÏÓ ÔÓÏÔËÚÂ Ò ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò ¿
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡.
Õ‡ Ô‡Á‡‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÓÏÔË Á‡ ÒÓÎ‡ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÚÂ ÌÂ
ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ. «‡ Úˇı Â ı‡‡ÍÚÂÌ‡
Ï‡ÎÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ - ‰Ó ÓÍÓÎÓ 3 m3/h, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË Ì‡ÔÓË ‰Ó 67 m Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‰Ó 100
- 150 W.
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œÓÏË¯ÎÂÌË
ÒËÒÚÂÏË
Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡
¬

Ó‰‡Ú‡ Â ÊËÁÌÂÌÓ‚‡ÊÂÌ ÂÒÛÒ, ‡ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ë
‰Ó·ÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â ÓÚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡. ¬
Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌÓ Ò Õ‡Â‰·‡ 9 Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡ ÔËÚÂÈÌÓ-·ËÚÓ‚Ë ˆÂÎË, ƒ¬
·. 30 ÓÚ 2001 „. œËÌˆËÔÌÓ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÌÓÒˇÚ ÙËÏËÚÂ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ, ‡ ÍÓÌÚÓÎ˙Ú Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Õ‡Â‰·‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ƒËÂÍˆËˇ
ìŒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Á‰‡‚Âî ÔË Ã«
Ë –»Œ Œ«. ÕÓÏËÚÂ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡

АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ
• Автоматични механични филтри
• Филтри за обезманганяване и
обезжелезяване
• Филтри с активен въглен
• Декарбонизация
• Деминерализация
• UV-дезинфекция
• Озониране
• EDI - електродейонизация
Обратна осмоза
• Деаератори: термични,
химични и вакуумни
• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и
биообраствания в отоплителни
и охладителни системи
• Дозиращо и контролно
оборудване

Процесът 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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‚Ó‰‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡ÁÔËÒ‡ÌË ‚ Õ‡Â‰·‡ π9 Ò‡ Ò˙Ó·‡ÁÂÌË
Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡, Í‡ÚÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ ÔÓ ÏËÍÓ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌË, ıËÏË˜ÌË Ë ‡‰ËÓÎÓ„Ë˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. —Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË „‡‡ÌÚË‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚Â‰ÌË Ë ÓÔ‡ÒÌË
Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË. —Â‰ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ·‡ÍÚÂËË (ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡
ÓÔ‡ÒÌË Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡), ‚ËÛÒË, ÔÂÒÚËˆË‰Ë,
ÓÎÓ‚Ó, ÌËÚ‡ÚË, ÊÂÎˇÁÓ Ë ‰Û„Ë.
«‡ ‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÒÚË„Ì‡ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘ËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡ Ìa ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ıÎÓË‡ÌÂ, ÓÁÓÌË‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë. ‡ÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÙËÎÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ
ÔËÂÏ‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚‡‰‡ ˜ÂÁ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡. œÓ‰Ó·ÌË ÒËÒÚÂÏË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË ˜‡ÒÚËˆË Ò
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË. —˜ËÚ‡Ú ÒÂ Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÏÂÒË, ÒÓÎË Ë
‰Û„Ë, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰Ó·Ë ‚ÍÛÒ˙Ú Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÌÂÈÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ˇÚ Ë ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë Ï‡ÎÍË Ú‡ÍË‚‡, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ·ËÚÓ‚‡ ÛÔÓÚÂ·‡. ŒÒ‚ÂÌ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡, ÚÂ Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡,
ıËÏË˜ÂÒÍ‡ Ë Ú. Ì., Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚Í‡
Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË.

ŒÒÏÓÁ‡Ú‡ Â ÔÓˆÂÒ, ÔË ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÓÒÏÓÚË˜ÌËˇ „‡‰ËÂÌÚ ‚Ó‰ÌËÚÂ ÏÓÎÂÍÛÎË ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú
ÔÂÁ ÏÂÏ·‡ÌËÚÂ Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Â
ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ‰‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë Ì‡ÏË‡˘ËÚÂ ÒÂ ÓÚ
‰‚ÂÚÂ È ÒÚ‡ÌË ‡ÁÚ‚ÓË ‰‡ Ò‡ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÓÒÏÓÚË˜ÌË
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÓÚ ‡ÁÚ‚Ó‡ Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Í˙Ï ÔÓ-ÍÓÌˆÂÌÚË‡ÌËˇ ‰Ó ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ. Œ·‡ÚÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ, ÔË ÍÓÈÚÓ ‚Ó‰ÌËÚÂ ÏÓÎÂÍÛÎË ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÓÚ ÔÓÍÓÌˆÂÌÚË‡ÌËˇ ‡ÁÚ‚Ó Í˙Ï ÚÓÁË Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÍÓÌˆÂÌ-
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Ú‡ˆËˇ, Â ÔÓÁÌ‡Ú Í‡ÚÓ Ó·‡ÚÌ‡
ÓÒÏÓÁ‡.
Œ·‡ÚÌ‡Ú‡ ÓÒÏÓÁ‡ Â ÙËÁË˜ÂÌ
ÔÓˆÂÒ, ı‡‡ÍÚÂÂÌ Á‡ ÏÂÚ‡·ÓÎËÁÏ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÊË‚Ë Ó„‡ÌËÁÏË. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓÁË Ó·ÏÂÌ ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡
ÊË‚‡ ÍÎÂÚÍ‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ı‡ÌËÚÂÎÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÂ ËÁı‚˙ÎˇÚ
ÌÂÔÓÚÂ·ÌËÚÂ.
œÓˆÂÒ˙Ú ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ
ÙËÁË˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÙËÎÚË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡ Ë Â ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ó·‡ÚÌÓÓÒÏÓÚË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÔËÚÂÈÌË Ë ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ˆÂÎË. œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡ ˜ÂÁ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡, ÔÂÁ ÔÓÎÛÔÓÔÛÒÍÎË‚‡ ÏÂÏ·‡Ì‡. œÓ‰ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ
Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Ò˙Á‰‡‚‡ÌÓ ÓÚ
‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡Ú‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡,
ÏÓÎÂÍÛÎËÚÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ÌˇÍÓË ‡ÁÚ‚ÓÂÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ˜ËËÚÓ ÏÓÎÂÍÛÎË Ò‡ Ò Ï‡ÎÍÓ ÏÓÎÂÍÛÎÌÓ ÚÂ„ÎÓ,
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 200
„‡Ï‡ Ì‡ ÏÓÎ, ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ
ÏËÍÓÔÓËÚÂ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡. ŒÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÔËÏÂÒË, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÒÂ
‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ Í‡ÚÓ Ó„‡ÌË˜ÌË Ò˙Â‰Ë-
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ÌÂÌËˇ, ÔÂÒÚËˆË‰Ë, ÚÂÊÍË ÏÂÚ‡ÎË,
ÌËÚ‡ÚË Ë ‰. ÒÂ Á‡‰˙Ê‡Ú ÓÚ
ÌÂˇ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰Ë‡ÏÂÚ˙˙Ú Ì‡
ÔÓËÚÂ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ Â ÓÍÓÎÓ
0,0001 ÏËÍÓÏÂÚ‡, ÍÓÂÚÓ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓÎÂÍÛÎËÚÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡ ÏÓÎÂÍÛÎËÚÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ÔËÏÂÒË.
œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ˜ÂÁ
Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡‰˙Ê‡Ú ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘ËÚÂ
‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÌÓ Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÒÓÎË, ÔÓÚÂËÌË, ÍËÒÚ‡ÎË, ·‡ÍÚÂËË, ‚ËÛÒË Ë Ú. Ì. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰‡ ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡ ‚ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇ Ì‡
‰‚‡ ÔÓÚÓÍ‡: ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡ ‚Ó‰‡
(preamt) Ë ÓÚÔ‡‰Ì‡ ‚Ó‰‡. œÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡
Í˙Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ, ‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡Ú‡
‚Ó‰‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ÎË ‚˙‚
‚Ó‰‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ, ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú ‚ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡.
Œ·‡ÚÌ‡Ú‡ ÓÒÏÓÁ‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÒË„ÛÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡.

œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Â Ì‡ ÌË‚Ó ÏÓÎÂÍÛÎË, ‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó 99%.

Необходимо е
предварително
пречистване на водата
ÕÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡Ú‡ Í˙Ï Úˇı ‚Ó‰‡. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-˜ËÒÚ‡ Â ‚Ó‰‡Ú‡, ÔÓ‰‡‚‡Ì‡
Í˙Ï ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‰˙Î˙„ ˘Â Â Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ
È ÒÓÍ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÔÓ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ÓÚÎ‡„‡Ú ÒÓÎË, ÊÂÎˇÁÓ, ÍÓËÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÔÓÔÛÒÍ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ È ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÒË
Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡, ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡
ÓÍ‡Á‚‡ ÔˇÍÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‚Ó‰‡Ú‡
‰‡ ÔÂÏËÌÂ ÔÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡
Ó˜ËÒÚÍ‡, ÍÓˇÚÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ÓÏÂÍÓÚˇ‚‡ÌÂ, ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÌÂ‡ÁÚ‚ÓÂÌË ÔËÏÂÒË, Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ë Ú. Ì. œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÙËÎ-
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ÚÂÎÌÓÒÚ ÒÂ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ.
¬ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡
ÓÒÏÓÁ‡, ÔÓ‡‰Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡
Í˙ÒÚÓÒ‡Ì ÔÓÚÓÍ, ÔÓФиг. 1. Принципна схема на процеса обратна осмоза
ÚË˜‡ ÔÓˆÂÒ Ì‡ Ò‡ÏÓÔÓÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚ- ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡.
ÒÚ‚‡ Ë Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡
ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡. ¬ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·- Влияние на налягането и
‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎ- температурата върху
Á‚‡Ú ÙËÎÚË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÔÓÎË- производителността на
ÔÓÔËÎÂÌÓ‚Ë ‚Î‡ÍÌ‡ Ë ‡ÍÚË‚ÂÌ мембраната
‚˙„ÎÂÌ. œÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡
—ÍÓÓÒÚÚ‡ Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÙËÎÔÂÁ Úˇı ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚ- Ú‡ˆËˇ Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓÚÓ Ì‡ÒÚ‡ÌÂÌË ÔÓ-Â‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË.
Îˇ„‡ÌÂ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡. ÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂРегенерация на
ÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡ Í˙Ï
мембраната
ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ Â
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ. –‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÏÂÏ·Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ‡Ì‡Ú‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡
Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡ ÓÚ 2 ‰Ó 35 Ó—. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÍÓÎÍÓÚÓ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡. “Ó‚‡ ÒÂ ÔÓ-ÌËÒÍ‡ Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÚÓÎ‰˙ÎÊË Ì‡ Ì‡ÒÎÓˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚˙ıÛ ÏÂÏ- ÍÓ‚‡ ÔÓ-ÌËÒÍ‡ Â Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓ·‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ÚÛ‰ÌÓ ‡ÁÚ‚ÓËÏË ÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡.
ÒÓÎË Ë ÒÛÒÔÂÌÁËË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÂÏËŒ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Í‡ÚÓ ‰‚ËÊÂ˘‡ ÒËÎ‡,
Ì‡ÎË ÔÂÁ ÙËÎÚËÚÂ Á‡ ÔÂ‰‚‡Ë- ÍÓˇÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ
ÚÂÎÌ‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ. œÓ-ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÂÁ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡, ÒÂ ËÁÌ‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ ÒÂ ÙÓÏË‡ ÔË Ì‡Û- ÔÓÎÁ‚‡ ÔÓÏÔ‡. ÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ
¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘Ëˇ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·Ó- Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, Ò˙Á‰‡‚‡ÌÓ ÓÚ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ËÎË Ì‡ ÒËÒÚÂ- Ú‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÒËÎÂÌ Â ÔÓÚÓÍ˙Ú
Ï‡Ú‡ Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÚÂÚË‡- ‚Ó‰‡.
ÌÂ. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ‚ ‰‡‰ÂÌ ÏÓ—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡,
ÏÂÌÚ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÔÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ë
ÔÓÔÛÒÍ‡ ‚Ó‰‡ Ë ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó- Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ
‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡. ËÁËÒÍ‚‡Ú „ÓÎÂÏË Ó·ÂÏË ÓÚ ‚Ó‰‡ Ò
¬ Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ Â„Â- ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ˜ËÒÚÓÚ‡, Ó·ËÍÌÂ‡ˆËˇ Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙- ÌÓ‚ÂÌÓ ‡·ÓÚˇÚ Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ „‡ÒËÚÂÎË ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÏ- ÌËˆËÚÂ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 100 ‰ÓÍ˙Ï 1000
·‡Ì‡Ú‡. «‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ PSIG (ÓÚ ÓÍÓÎÓ 7 ‰ÓÍ˙Ï 70 bar), ‚
Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎ- Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁ·‡ÌËÚÂ ÏÂÏ·‡Á‚‡Ú ÍËÒÂÎËÌË Ë ‡ÎÍ‡ÎÌË Ò˙Â‰ËÌÂ- ÌË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÚË‡Ì‡Ú‡
ÌËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ‚Ó‰‡. √ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂÁË ÒËÒÚÂÔË Õ 2-12. ¿ÎÍ‡ÎÌËÚÂ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÏË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÏ·‡ÌË. «‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‰Ó·Ó ÌË‚Ó Ì‡ Ó·Ó„‡ÌË˜ÌË Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Úˇ ÏÓÊÂ ‰‡
Ò˙‰˙Ê‡Ú „ÎËÌ‡ Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌË ‚Â- ÔÂÏËÌÂ ÔÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÏÂÏ·˘ÂÒÚ‚‡, ıÛÏÛÒÌË ÍËÒÂÎËÌË, Ò˙Â‰Ë- ‡ÌÂÌ ÏÓ‰ÛÎ. ŒÚÔ‡‰Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡,
ÌÂÌËˇ Ì‡ ÒËÎËˆËˇ Ë ‰. ËÒÂÎËÌËÚÂ ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ Í‡Ì‡ÎËÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ÓÚÒÚ‡- Á‡ˆËˇÚ‡, Ò˙˘Ó ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂÏËÌÂ
Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÔÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
- Í‡ÎˆËÂ‚Ë Ë Ï‡„ÌÂÁËÂ‚Ë ÒÛÎÙ‡ÚË,
˙Ï ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡
Í‡·ÓÌ‡ÚË, ıË‰ÓÍÒË‰Ë Ì‡ ‡ÎÛÏË- ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ó·‡ÚÌËÈ Ë ÊÂÎˇÁÓ.
Ì‡ ÓÒÏÓÁ‡, ÓÒ‚ÂÌ ÙËÎÚËÚÂ Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
–Â„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÂÚ‡Ô‡. œ˙‚ÓÌ‡- Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÔÓÏÔ‡Ú‡ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡˜‡ÎÌÓ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÏË‚‡ Ò Â- ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔÂ‰Ë ÔÓ‰‡„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÂÌ ‡ÁÚ‚Ó, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Í˙Ï ÏÂÏ·‡Ì‡ÒÂ ËÁÏË‚‡ ÓÚ ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ÓÚ ‡Á- Ú‡ Ë Ò‡Ï‡Ú‡ ÏÂÏ·‡Ì‡, ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ú‚Ó‡, Ò ÍÓÂÚÓ ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë- ‚‡Ú Ó˘Â: ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ ·ÎÓÍ, ÂÁÂ-
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‚Ó‡ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ËÒÚ‡
‚Ó‰‡ Í˙Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ. ˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Ë
ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ‰ÓÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡˘Ë Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡.

Предимства и
приложение
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÔË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡ ‚Ó‰‡ Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÒÓÎË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÏÓÒÍ‡
‚Ó‰‡, Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ıËÏË˜ÂÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
ÌËÒÍËÚÂ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ‡ÁıÓ‰Ë, ÒÚ‡·ËÎÌÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÎÂÒÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ‰Û„Ë.
¬˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ Ó·‡ÚÌ‡Ú‡ ÓÒÏÓÁ‡ ÓÒ‚ÂÌ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë
ÌÛÊ‰Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú, Ó·ÂÁÒÓÎˇ‚‡ÌÂ ËÎË
‰ÂÏËÌÂ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÒÓÎÂÌ‡ ‚Ó‰‡,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓÒÍ‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÔËÚÂÈÌË ÌÛÊ‰Ë, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓÒÍ‡ ‚Ó‰‡ Á‡ Ì‡ÔÓˇ‚‡ÌÂ, ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
‚Ó‰‡ Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ Ë ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË Ë Î‡·Ó‡ÚÓÌË ˆÂÎË, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÍÓÚÎË, ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Ë ÔËÚ‡ÚÂÎÌ‡ ‚Ó‰‡.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ Ó·‡˜Â,
˜Â ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡, ÌÂ Ò‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒıÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ Í‡ÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú
ÔÂ‰‚Ë‰ Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò‡ÏÓÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Ó·ÂÏË ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡ ‚Ó‰‡ Ë ‰Û„Ë.
ƒÂÒÚËÎË‡Ì‡ Ë ‰ÂÏËÌÂ‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚Ó‰‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ˜ËÒÚÓÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚ÛÒÚÂÔÂÌÌ‡ Ó·‡ÚÌÓÓÒÏÓÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È
‚Ó‰‡Ú‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÂÁ
ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ËÎË ˜ÂÁ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂ
Ì‡ Ó·‡ÚÌÓÓÒÏÓÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ ‰ÂÈÓÌËÁ‡ˆËˇ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÈÓÌÓÓ·ÏÂÌÌË ÒÏÓÎË. ¬ ÏÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò‚˙ı˜ËÒÚ‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡, ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡ Ë Ú. Ì.,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÒÚÂÏË
ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó.
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ıË‰‡‚ÎËÍ‡

’Ë‰‡‚ÎË˜ÌË
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
¬

ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ˜ÂÒÚÓ
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ ‡·ÓÚÂÌ ÙÎÛË‰, ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÒÔË‡ÌÂ ËÎË ÔÛÒÍ‡ÌÂ.
«‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË.
’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
Ò‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ≈‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚËÚÂ ËÏ
ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıË‰ÓˆËÎËÌ‰Ë Ë ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ıË‰Ó‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂ
ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì ˜Û„ÛÌ, ‚ËÒÓÍÓ- Ë ÌËÒÍÓ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË Ï‡ÍË ÒÚÓÏ‡Ì‡, ·ÓÌÁ Ë
‰Û„Ë. –‡ÁÏÂËÚÂ Ë ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ëˇ ÔÂÁ Úˇı
ÔÓÚÓÍ ÙÎÛË‰. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ‡ÁÏÂËÚÂ ËÏ ÒÂ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú.
’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ÔÓ
‡ÁÎË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË. Õ‡È-Ó·˘Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡Á‰ÂÎÂÌË Ì‡ ÒÂÍˆËÓÌÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ÏÓÌÓ·ÎÓÍ.
—ÂÍˆËÓÌÌËÚÂ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂÍˆËË, ‚ÒˇÍ‡
ÓÚ ÍÓËÚÓ Â Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. —Â‰ ÍËÚÂËËÚÂ, ÔÓ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú, Ò‡ ·ÓˇÚ Ì‡
‚˙Ì¯ÌËÚÂ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË
Í˙Ï ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ, ÒÔÓÂ‰ ÍÓËÚÓ
ÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ 2-Ô˙ÚÌË, 3Ô˙ÚÌË, 4-Ô˙ÚÌË Ë Ú. Ì.; ÔÓÁËˆËËÚÂ Ì‡ Â„ÛÎË‡˘Ëˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÒÔÓÂ‰ ÍÓËÚÓ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ-
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‰ÂÎËÚÂÎË ·Ë‚‡Ú 2-ÔÓÁËˆËÓÌÌË, 3ÔÓÁËˆËÓÌÌË Ë ÏÌÓ„ÓÔÓÁËˆËÓÌÌË
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ë ‰Û„Ë. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò˙Í‡ÚÂÌÓ ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÓÚ ‰‚Â ˆËÙË,
Ô˙‚‡Ú‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ ÔÓÍ‡Á‚‡ ·Óˇ Ì‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, ‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ - ·Óˇ
Ì‡ ÔÓÁËˆËËÚÂ. Õ‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Â 2/2 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ Â Ò ‰‚‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë Á‡ÂÏ‡ ‰‚Â ÔÓÁËˆËË
(Á‡Ú‚ÓÂÌÓ Ë ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ).
«‡ ÒıÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „‡ÙË˜ÌË ÒËÏ‚ÓÎË, ÍÓËÚÓ
Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Â‡ÎÌ‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ‡ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ÓÔÓÒÚÂÌÓ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ.
—ËÏ‚ÓÎËÚÂ Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË Ë
ÓÔËÒ‡ÌË ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË
Ë Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË. “Â ÒÂ
Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÓÈ ‰ÓÔÂÌË Í‚‡‰‡ÚË, ‚ÒÂÍË ÓÚ ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Â‰Ì‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË. ¬˙‚ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÚÂÁË Í‚‡‰‡ÚË
ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú „‡ÙË˜ÌÓ ÔÓÒÓÍËÚÂ
ËÎË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ.
–‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
Ó·ÓÁÌ‡˜‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ò ·ÛÍ‚ËÚÂ ìaî, ìbî , ìcî Ë Ú. Ì., ‡ Ò ì0î ÒÂ
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ (ÌÂÛÚ‡ÎÌ‡) ÔÓÁËˆËˇ ÔË ÚË- Ë ÏÌÓ„ÓÔÓÁËˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË.

Загуби на налягане,
пропускателна
способност,
бързодействие
ŒÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡
Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ. «‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚

Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ ‰Â·ËÚ
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓıÓ‰ÌËÚÂ ÒÂ˜ÂÌËˇ Ë ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡
Í‡Ì‡ÎËÚÂ.
œÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
ÓÚ‡Áˇ‚‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇ
‰Â·ËÚ ÔË ‰‡‰ÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œËÌˆËÔÌÓ ‰Â·ËÚ˙Ú ÔÂÁ Â‰ËÌ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ‰Ó
Â‰Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÒÎÂ‰ ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ ‚Â˜Â ÌÂ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‡‰Ë „ÓÎÂÏËÚÂ ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÒËÎË. œÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡‚ËÒË ÓÚ
„ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓıÓ‰ÌËÚÂ ÒÂ˜ÂÌËˇ, ‚Ë‰‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ (ÔË
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÎËˇÌËÂ ÓÍ‡Á‚‡ ‚Ë‰˙Ú Ì‡ Ï‡„ÌËÚ‡),
ÒıÂÏ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ë ‰.
¡˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ËÎË ‚ÂÏÂÚÓ
Á‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ÓÍ‡Á‚‡ ÔˇÍÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ËÎË Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ.
œË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Ò‡
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚËÚÂ. œË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë Ï‡„ÌËÚË ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ 40 ‰Ó 80 ms,
‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ÓÚ 20 ‰Ó
60 ms. ¡˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Ï‡„ÌËÚË Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ. “Â ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Á‡ ÓÍÓÎÓ
5 - 25 ms.
≈‰ÌË ÓÚ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ò‡ ÔÎÛÌÊÂÌËÚÂ. —Â‰ ÔÓÒÓ˜‚‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Á‡
ÚÓ‚‡ Ò‡ ÌÂÏ‡ÎÍÓÚÓ ËÏ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Í‡ÚÓ: ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ;
„ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ‚‡Ë‡ÌÚË Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ-
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ıË‰‡‚ÎËÍ‡
‡‚Îˇ‚‡ÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡; ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
Ì‡˜ËÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ; ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ
Ì‡ ÒËÎËÚÂ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë
‰Ó Ï‡ÎÍË ÒËÎË Ì‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ;
Ï‡ÎÍË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Á‡„Û·Ë.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÔÎÛÌÊÂÌËˇ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ Ò‡: ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÚˇÎÓ Ë ÔÎÛÌÊÂ, ÔÂÏÂÒÚ‚‡˘ ÒÂ Ì‡‰Î˙ÊÌÓ ‚
ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ ÓÚ‚Ó Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ.
œÎÛÌÊÂ˙Ú Â Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓˇÒ‡
(Ô˙ÒÚÂÌË), Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡. “Â˜ÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ ÓÚ‚ÓË ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌË Í‡Ì‡ÎË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌˆÂÌÚË˜ÌÓ
Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ ÓÚ‚Ó. — ÚÓ‚‡ ÒÂ
ˆÂÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ
Á‡„Û·Ë ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ. “ˇÎÓÚÓ ÒÂ
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓˇÍÓÒÚÂÌ ÒÙÂÓË‰‡ÎÂÌ ˜Û„ÛÌ, Í‡ÚÓ
Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ò‡ ÓÚÎÂÚË.
–‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û
ÔÎÛÌÊÂ‡ Ë ÓÚ‚Ó‡ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ, ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Ë Ì‡È-‚Â˜Â ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ. œË ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ (300
- 350 bar) ÛÚÂ˜ÍËÚÂ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ú
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÓÍ‡Á‚‡Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ œƒ Ì‡ ıË‰ÓÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡
ÔÓˇÒËÚÂ Ì‡ ÔÎÛÌÊÂ‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌË Í‡Ì‡ÎË ‚ ÚˇÎÓÚÓ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú
Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ, ÌÛÎÂ‚Ó ËÎË ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ.
œË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ
‚ ÌÂÛÚ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÎÛÌÊÂ‡, Ì‡ÔÓÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ Â ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡
ÓÚ ÎËÌËËÚÂ Í˙Ï ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
Ë ÂÁÂ‚Ó‡‡. “Ó‚‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÙËÍÒË‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÁÓÌ‡ Ì‡
ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÓÒÓ‚ÓÚÓ
ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ. ¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ú‡ÁË
ÁÓÌ‡, ÔË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎÛÌÊÂ‡ ‰Â·ËÚ˙Ú ÔÂÁ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ
Â ÌÛÎÂ‚ Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÌÂ ÒÂ ‰‚ËÊË ‚˙ÔÂÍË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ó ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
œË ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ
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‚ ÌÂÛÚ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÔÓÌ‡Ú‡
ÎËÌËˇ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ë
‰‚ÂÚÂ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.
œÂÁ ıÎ‡·ËÌËÚÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓÚË˜‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Í˙Ï ÂÁÂ‚Ó‡‡, ‡ ‚
‰‚ÂÚÂ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ Â‰Ì‡Í‚Ó Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬
Ú‡ÍË‚‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡
ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Â ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡,
ÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÛÚÂ˜ÍËÚÂ ÒÂ „Û·Ë ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. ’Ë‰ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ
Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ ËÏ‡Ú ÔÓÏ‡ÎÍ‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ë ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂÒÚË, Ú. Â. ÌÂ
Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ ‚ ÔÓ‰ÂÏÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔË
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ Ò ÌÛÎÂ‚Ó ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. “ÂÁË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡ Ë‰Â‡ÎÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÒÎÂ‰ˇ˘Ë ÒËÒÚÂÏË, ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ë ÒÂ‚ÓÍÎ‡Ô‡ÌË. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ ÔË ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡.

Управление на
хидравличните
разпределители
»Á·Ó˙Ú Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ‚Ë‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ
ÔÓˆÂÒ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ÓÚ ÛÒËÎËÂÚÓ Á‡
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËˇ ‰Â·ËÚ.
”Ô‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡
‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË ÔÂÍË Ë ÌÂÔÂÍË.
”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÔˇÍÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ Á‡ÍÂÔ‚‡Ú ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ Ì‡
ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ Ë ÓÍ‡Á‚‡Ú ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÒËÎÓ‚Ó ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ÔÎÛÌÊÂ‡. œˇÍÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÔÓ ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ, ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ,
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÌ Ë ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÂÌ
ÒÔÓÒÓ·. –‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ, ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂËÈÌÓ Á‡ ‰Â·ËÚË ‰Ó ÓÍÓÎÓ 150 l/min,
‡ ÔË ˙˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‰Ó 1200 l/
min.
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Â Ì‡ÏÂËÎÓ ÔˇÍÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. “ÓÁË

Ù‡ÍÚ ÒÂ Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ ÓÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚÌË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ò‡ ˜ÂÚËË ÚËÔ‡: ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ Ï‡„ÌËÚ, ‡·ÓÚÂ˘
‚˙‚ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒÂ‰‡ (ÒÛı Ï‡„ÌËÚ);
Ï‡ÒÎÓÌ‡Ô˙ÎÌÂÌ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚
Ï‡„ÌËÚ - Ú. Ì‡. ÏÓÍ˙ Ï‡„ÌËÚ;
ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ÒÛı Ï‡„ÌËÚ; Ï‡ÒÎÓÌ‡Ô˙ÎÌÂÌ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ Ï‡„ÌËÚ.
œÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Ï‡„ÌËÚË
ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÏÂÍÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ. “Â ÌÂ ËÁ„‡ˇÚ,
‡ÍÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ
ÒÔ‡Ú, Ì‡ÔËÏÂ ÔÓ‡‰Ë Á‡ÍÎËÌ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎÛÌÊÂ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ.
œÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Ï‡„ÌËÚË
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò „ÓÎˇÏÓ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÌÓ ‡ÍÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ÌÂ Á‡‚˙¯Ë ‰ÓÍ‡È, Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ ËÁ„‡ˇ. “Ó‚‡ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡
Ì‡ÔËÏÂ ÒÎÂ‰ ÓÍÓÎÓ 1 - 1.5 ˜. Á‡
ÏÓÍ˙ Ë 10 - 15 ÏËÌ. Á‡ ÒÛı Ï‡„ÌËÚ.
Ã‡ÒÎÓÌ‡Ô˙ÎÌÂÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚË Ò‡
Ò Ì‡È-„ÓÎˇÏÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ. “Â
Ò‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÓÒÓ·ÂÌÓ
Á‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ ÓÚÍËÚÓ ËÎË ‚˙‚ ‚Î‡ÊÂÌ
ÍÎËÏ‡Ú. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â ‚ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ ÔÓ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ËÏ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÒÎÓ
ÓÍÓÎÓ ÍÓÚ‚‡Ú‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ, ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ Ì‡
Û‰‡ËÚÂ Ë ÔÎ‡‚ÌÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ,
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÒÂ ÚÓÔÎÓÓÚ‰‡‚‡ÌÂÚÓ.
ŒÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ
‚˙ıÛ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ ˘ËÙÚ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÚËÂ˘‡Ú‡ ÒËÎ‡
ÔË ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË ÔÓÔÛÒÍË.
¬ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
ÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌË ÒËÎË, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‚˙ıÛ
ÔÎÛÌÊÂ‡, Ì‡‡ÒÚ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó. “Ó‚‡
‚Ó‰Ë Ë ‰Ó Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚËÚÂ. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò
ÌÂÔˇÍÓ (ÔËÎÓÚÌÓ) ÂÎÂÍÚÓıË‰‡‚ÎË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. — ÔÓ‰Ó·ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ‰Â·ËÚË ‰Ó
ÓÍÓÎÓ 8000 l/min.
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Ï‡¯ËÌË

¬‡ÍÛÛÏÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË
Ï‡¯ËÌË
—

˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ÒÓÍ‡ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÒÛ¯ÂÌÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚË, ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂ, ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ - ÍÓÌÒÂ‚Ë‡ÌÂ
(Ô‡ÒÚ¸ÓËÁ‡ˆËˇ Ë ÒÚÂËÎËÁ‡ˆËˇ),
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ò ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Ó·Î˙˜‚‡ÌÂ, ÂÎÂÍÚÓÙËÁË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‰.
—˙‚ÂÏÂÌÂÌ ÏÂÚÓ‰ Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ „Ó‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ı‡ÌËÚÂÎÂÌ
ÔÓ‰ÛÍÚ Á‡ ÔÓ-‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
‚ÂÏÂ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Á‡
ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡
Ë ‚ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÚËÔ
ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì‡ ÒÂ‰‡. œË ÌÂ‰Ë¯‡˘ËÚÂ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡
‚ËÒÓÍ‡ ·‡ËÂ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
„‡ÁÓ‚Â. “Ó‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË
ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. œË ‰Ë¯‡-
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˘ËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË, Í‡Í‚ËÚÓ Ò‡ ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆËÚÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÓÔÛÒÍÎË‚ÓÒÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰, ÍËÒÎÓÓ‰,
‚Ó‰‡, ÂÚËÎÂÌ Ë ‰. œÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÒÓÍ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ ÔË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡
Ã¿– ËÁËÒÍ‚‡ Ì‡ÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ „‡ÁÓ‚‡ ÒÂ‰‡, ÂÊËÏË Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ, ÔÓÔÛÒÍÎË‚ÓÒÚ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î Ë ‰.

Опаковане в
модифицирана
атмосфера
¬ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡
Ã¿– ÒÚÓË ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍËÒÎÓÓ‰‡ ÓÚ ÒÂ‰‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ. “Ó‚‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Á‡·‡‚ˇÌÂ, ‡
ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÒÔË‡ÌÂ
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏËÚÂ, ‚Ó‰Â˘Ë ‰Ó ‡Á‚‡Î‡. ¬ ‰Ó·‡‚Í‡
ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ÒÔË‡ Ë ÓÍËÒÎËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌËˇ
ÔÓ‰ÛÍÚ. ¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ Ò ËÁÏÂÌÂÌ‡ „‡-

ÁÓ‚‡ ÒÂ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Á‡ÏˇÌ‡Ú‡
Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Ò ÌˇÍÓË „‡ÁÓ‚Â, ‚Ó‰Â˘Ë ‰Ó ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ò‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ
‰ËÓÍÒË‰ CO2, ‡ÁÓÚ N2, ÍËÒÎÓÓ‰ Œ2,
Í‡ÍÚÓ Ë ÒÏÂÒË ÓÚ Úˇı, ˜ÂÒÚÓ Ì‡Ë˜‡ÌË „‡ÁÓ‚Ë ÏËÍÒÓ‚Â. “ÂÁË „‡ÁÓ‚Â
Ò‡ ‰Ó·Â ÔÂ˜ËÒÚÂÌË Ë ‡ÁÂ¯ÂÌË
Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. “ÂıÌËˇÚ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ‚
ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ÔÓˆÂÒË Â ‡ÁÎË˜ÌÓ.
¬˙„ÎÂÓ‰ÌËˇÚ ‰ËÓÍÒË‰ ËÏ‡ ‚˙ÁÔË‡˘Ó ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏËÚÂ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ƒ˙ÎÊË ÒÂ
Ì‡È-‚Â˜Â Ì‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÕÚÓ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇ ÒÎÓÈ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ‡ÁÚ‚ÓËÏÓÒÚÚ‡ ÒË. ¿ÁÓÚ˙Ú ‰ÂÈÒÚ‚‡ ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ Í‡ÚÓ ·‡Î‡ÒÚÂÌ „‡Á, ÔË ÓÚÌÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Ë ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚˙ıÛ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Ë ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÚÓÈ (ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡)
Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚Ë‰ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ.
ËÒÎÓÓ‰˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ-
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‚‡ Ò ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ (70-80%) Á‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËˇÚÂÌ ‚˙Ì¯ÂÌ ‚Ë‰
Ì‡ Ò‚ÂÊË ÏÂÒÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÍËÒÎËÚÂÎÌË ÔÓˆÂÒË ÏÂÒÓÚÓ ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ Á‡Ô‡Á‚‡ ˜Â‚ÂÌËˇ ÒË ˆ‚ˇÚ. ¬ËÒÓÍËˇÚ ÔÓˆÂÌÚ
ÍËÒÎÓÓ‰ ËÏ‡ Ò˙˘Ó Ë ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏËÚÂ.

Опаковъчни материали за
МАР технология
’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Ã¿– ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ƒÌÂÒ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ó„ÓÏÌÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ
ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ
Ì‡ Ã¿– ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÂÌ
Ï‡ÚÂË‡Î Â Ò‚˙Á‡ÌÓ ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ
Ò˙Ò Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓ‰ÛÍÚ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Ì‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡
‡Á‚‡Î‡. «‡ ÌˇÍÓË ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ï‡ÚÂË‡ÎË,
ËÏ‡˘Ë ‚ËÒÓÍ‡ ·‡ËÂ‡ ÒÔˇÏÓ ÍËÒÎÓÓ‰, ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰, ‚Î‡„‡ Ë
Ò‚ÂÚÎËÌ‡. «‡ ‰Û„Ë Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
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ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÒÂÎÂÍÚË‚Ì‡ ÔÓÔÛÒÍÎË‚ÓÒÚ ÒÔˇÏÓ ÍËÒÎÓÓ‰ Ë ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰.
«‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ
ÂÙÂÍÚ ÔË Ã¿– ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÒÎÓÊÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡. »Á„‡‰ÂÌË Ò‡ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÒÎÓˇ, ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÔÓÍËÚËˇ Á‡
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË. ƒÌÂÒ ‚ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Ã¿– ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÒÂ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌË ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË, ÍÓËÚÓ
ÔË‰‡‚‡Ú ÌÓ‚Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ
ÚÓ‚‡ Ò‡ ÍËÒÎÓÓ‰ÌË ‡·ÒÓ·ÂË, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Á‡ ÔÓ-‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÚÂÁË ‡ÍÚË‚ÌË ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËË
‰‡ ÒÂ ‚„‡Ê‰‡Ú ‚˙ÚÂ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‰‡
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚˙ıÛ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡.

œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ ·‡ËÂ‡ ÒÔˇÏÓ ÍËÒÎÓÓ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ó ÙÓÎËÓ. “Ó Â ÌÂÔÓÁ‡˜ÌÓ Ë ˜ÂÒÚÓ Ô˙ÚË ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ÌÂ‰Ó‚ÂËÂ Û ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ
ÓÚÌÓÒÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎËÏÂË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡Ú ‰Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ ·‡ËÂ‡. œËÏÂ Á‡ Ú‡Í˙‚
Ï‡ÚÂË‡Î Â ÂÚËÎÂÌ‚ËÌËÎ‡ÎÍÓıÓÎ‡
EVOH. œÓÔÛÒÍÎË‚ÓÒÚÚ‡ ÏÛ ÒÔˇÏÓ ÍËÒÎÓÓ‰ Â ÒËÎÌÓ Á‡‚ËÒËÏ‡ ÓÚ
‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡, ÍÓÂÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌË ÒÚÛÍÚÛË Ò ÔÓÎËÏÂË, ËÏ‡˘Ë ‚ËÒÓÍ‡ ·‡ËÂ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ò˙˘Ó ÔÓÎË‚ËÌËÎ‰ÂÌıÎÓË‰ PVdC, ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ ÔÓÎË‡ÏË‰ –¿ Ë ‰Û„Ë.
«‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ
Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ·‡ËÂ‡
ÒÔˇÏÓ ÍËÒÎÓÓ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇÚ OTR-oxygen transmition
rate ËÎË ÔÓÔÛÒÍÎË‚ÓÒÚ Ì‡ ÍËÒÎÓ-
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Ó‰. «‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë Ã¿– ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ, Â ‚‡ÊÌÓ
‰‡ ÁÌ‡ˇÚ ÚÓÁË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ Ë ‰‡ „Ó ËÁËÒÍ‚‡Ú ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ.

Опаковане във вакуум
≈‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ Ã¿– ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡. ¬ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ò
‚ËÒÓÍ‡ ·‡ËÂ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ Á‡ ÔÂËÓ‰‡
Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ, ı‡ÌËÚÂÎÌËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ Â ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌ
ÓÚ ÓÍËÒÎˇ‚‡ÌÂ, ‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏËÚÂ
ÒÂ Á‡·‡‚ˇ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ‡Á‚‡Î‡.
¬ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‡ÌÌË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚË, ÍÓËÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú ÒÓÍ‡ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË.
ÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÒÓÎˇ‚‡ÌÂ, Ï‡ÒÎÓ ÓÚ
Ë„‡Ì Ë ‚‡ÍÛÛÏ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú ÒÓÍ‡ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÙËÎÂ ÓÚ Ô˙ÒÚ˙‚‡, Ì‡ÔËÏÂ.

Принцип на работа на вакуумните и
МАР опаковъчни машини
Õ‡ ÙË„. 1. Ò‡ ËÎ˛ÒÚË‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÚ‡ÔË ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ò ‚‡ÍÛÛÏ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚-
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Í‡Ú‡ - ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡; ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ ËÎË ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡; Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Ò „‡Á ËÎË „‡ÁÓ‚‡ ÒÏÂÒ; Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ˜ÂÁ
ÚÂÏË˜ÌÓ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ.
œË ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â
ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ÔÓ Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ,
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ËÏ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË ËÏ‡ ÌˇÍÓË ‡ÁÎË˜Ëˇ.
Фиг. 1. Основни етапи в
работата на вакуумопаковъчна машина.

Видове машини за
опаковане в МАР и
вакуум

¡ÂÁÍ‡ÏÂÌË ‚‡ÍÛÛÏÌË ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË.
“Ó‚‡ Ò‡ Ì‡È-ÔÓÒÚËÚÂ Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‚‡ÍÛÛÏÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË. Õ‡Ë˜‡Ú ÒÂ Ó˘Â ˘ÛˆÂÌË, Á‡˘ÓÚÓ
ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ Â ˘ÛˆÂ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ‚ ÓÚ‚Ó‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡. — ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏÔÓÏÔ‡ ÔÂÁ ÌÂ„Ó ÒÂ ËÁÒÏÛÍ‚‡ Ì‡ÏË‡˘ËˇÚ
ÒÂ ÓÍÓÎÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ‚˙Á‰Ûı. œË ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌËˇ ‚‡ÍÛÛÏ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÚÂÏÓÁ‡‚‡ˇ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ
ıÂÏÂÚËÁË‡. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÚÓÁË ÚËÔ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË
Ï‡¯ËÌË Â, ˜Â ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 70% ÓÚ ‚‡ÍÛÛÏ‡,
ÔÓÒÚË„‡Ì ‚ Í‡ÏÂÌËÚÂ ‚‡ÍÛÛÏ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË. ¬
Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÊÂÎ‡Ì ÒÓÍ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ ÌÂ Â ÏÌÓ„Ó ‰˙Î˙„, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍËÒÎÓÓ‰, ÍÓÂÚÓ Ï‡Í‡ Ë ·‡‚ÌÓ
ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓÔÛÒÍÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î. “‡Í‡ ÒÎÂ‰ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
‚ÂÏÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏËÚÂ Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÍËÒÎËÚÂÎÌË ÔÓˆÂÒË.
‡ÏÂÌË ‚‡ÍÛÛÏÌË ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË. ‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ì‡‰ÂÊ‰ÌË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ,
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ì ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Â Í‡ÏÂ‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ‚‡ÍÛÛÏ. œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‚ ÌÂˇ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Ò
ÔÓ‰ÛÍÚ‡. œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ Â Í‡ÍÚÓ ˙˜ÌÓ, Ú‡Í‡
Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. —ÎÂ‰ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ‚‡ÍÛÛÏ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ ‚‡ÍÛÛÏÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ „‡Á ËÎË „‡ÁÓ‚‡ ÒÏÂÒ. œË ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÚÂÏÓÁ‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ.
“‡Í‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ Ì‡
‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ Á‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. —ÎÂ‰‚‡ ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌËˇ Ë ıÂÏÂÚËÁË‡Ì ÔÓ‰ÛÍÚ ÓÚ
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ï‡¯ËÌË Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ Ó·ÂÏ Í‡ÏÂË. «‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
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Ï‡¯ËÌË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ˜ÂÒÚÓ Ô˙ÚË
Í‡ÏÂËÚÂ ÒÂ ‰Û·ÎË‡Ú. “Ó‚‡ Ò‡ Ú.
Ì‡. ‰‚ÛÍ‡ÏÂÌË ‚‡ÍÛÛÏÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË
Ï‡¯ËÌË.
Tray sealer ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË. “Ó‚‡ Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌÓ‚
ÚËÔ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË. –‡·ÓÚˇÚ
Ò ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÓÒÌÓ‚‡, Ì‡Ô‡‚ÂÌ‡ ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡
˜ËÌËÈÍ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú Ë „˙‚Í‡‚Ó ÙÓÎËÓ, Ò ÍÓÂÚÓ
Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ ˜ËÌËÈÍ‡Ú‡ ÒÂ Á‡Ú‚‡ˇ
ıÂÏÂÚË˜ÌÓ ˜ÂÁ ÚÂÏÓÁ‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ. “ÓÁË ÚËÔ ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Û‰Ó·ÒÚ‚‡ Í‡ÍÚÓ Ì‡
ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, Ú‡Í‡ Ë
Ì‡ ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. » ‰‚‡Ú‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ˜ËÌËÈÍ‡Ú‡ Ë Á‡Ú‚‡ˇ˘ÓÚÓ
ÙÓÎËÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ·‡ËÂÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ ‚ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˜ËÌËÈÍ‡Ú‡
‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
ˇÍÓÒÚ Ë ÍÓ‡‚ËÌ‡, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‰ÂÙÓÏË‡. ŒÚ ÂÒÚÂÚË˜Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ „ÓÌÓÚÓ ÙÓÎËÓ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡
ÚÂÏÓÒ‚Ë‚‡ÂÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ ÓÍÓÎÓ ¯Â‚‡
ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË. √ÓÌÓÚÓ ÙÓÎËÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ antifog - ÔÓÚË‚
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ ÓÚ
‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ
ÒÎÛ˜‡È ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ˘Â Â ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ‡
ÎÓ¯ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍÚ‡. «‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Û‰Ó·ÒÚ‚‡
˜ÂÒÚÓ Ô˙ÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÎË‡ ÓÚ
ÚËÔ‡ easy peel, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ·ÂÁÔÂÔˇÚÒÚ‚ÂÌÓ
ÓÚ‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡.
ŒÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË Á‡ Ã¿–
ÚËÔ flow pack. “ÓÁË ÚËÔ Ï‡¯ËÌË
Ò‡ ÌÂÔË„Ó‰ÌË Á‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ ‚˙‚ ‚‡ÍÛÛÏÌ‡ ÒÂ‰‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔË
ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ ‚ ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Í‡ÚÓ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ÒÂ Á‡Ô˙Î‚‡ Ò ÌˇÍ‡Í˙‚ „‡Á
ËÎË ÒÏÂÒ ÓÚ Ú‡ÍË‚‡. “ÂÁË Ï‡¯ËÌË
Ò‡ ÓÚ ÚËÔ‡ form-fill-seal. œË Úˇı
ÓÙÓÏˇÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ÒÚ‡‚‡
Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ „˙‚Í‡‚ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÂÌ Ï‡ÚÂ-
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Ë‡Î Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÌˇÍ‡Í˙‚ ‚Ë‰
ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ËÎË ÍÓÏÔÓÁËÚÂÌ ÚËÔ, ÔË ÍÓÈÚÓ Ò‡ Ò˙˜ÂÚ‡ÌË ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ Ë ‡ÎÛÏËÌËÈ ËÎË ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, ‡ÎÛÏËÌËÈ Ë
ı‡ÚËˇ. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÙÓÏÓÓ·‡ÁÛ‚‡˘ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜Ì‡Ú‡
Ï‡¯ËÌ‡ ÒÂ ÓÙÓÏˇ ˙Í‡‚, ‚ ÍÓÈÚÓ
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Á‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ. ≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ˜ÂÁ
ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ Ú˙·Ë Ë ‰˛ÁË ÒÂ ‚Í‡‚‡ ‚ ˙Í‡‚‡ „‡Á ËÎË ÒÏÂÒ ÓÚ „‡ÁÓ‚Â.
“Â ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡Ú ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ
‚˙Á‰Ûı Ë Á‡ÂÏ‡Ú ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ.
Õ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÙÓÏˇ Ì‡ÔÂ˜ÂÌ ¯Â‚, ÍÓÈÚÓ
ÔÓ ÒÂ‰‡Ú‡ ÒÂ ‡ÁˇÁ‚‡ ÓÚ ‚„‡‰ÂÌ
‚ ÚÂÏÓÁ‡‚‡ˇ‚‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÓÚ ÌÓÊ Ë ÍÓÌÚ‡ÌÓÊ. ¬ ÚÓÁË ÚËÔ Ï‡¯ËÌË, Ò ˆÂÎ
ÔÓ‰ÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Ò „‡Á, ÔÓÚË˜‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ ‚ ˙Í‡‚‡. Ã‡¯ËÌËÚÂ ÓÚ ÚÓÁË ÚËÔ Ò‡ ÏÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË, Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Ë ÔËÎÓÊËÏË Á‡ „ÓÎˇÏÓ ·ÓÈ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Í‡ÍÚÓ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ, Ú‡Í‡ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÂÌ ÚËÔ.
“ÂÏÓÙÓÏÓ‚˙˜ÌË Ã¿– Ë ‚‡ÍÛÛÏ
ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË. Ã‡¯ËÌËÚÂ Ò‡
ÓÚ ÚËÔ‡ form-fill-seal. ’‡‡ÍÚÂÌÓÚÓ ÔË Úˇı Â, ˜Â ÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Â ˜ÂÁ ÚÂÏË˜ÌÓ ÙÓÏÓ‚‡ÌÂ - ËÁÚÂ„ÎˇÌÂ ÒÎÂ‰ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÔÓÎËÏÂÌÓ ÙÓÎËÓ Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó Ò
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‡ÁÏÂË Ë Ó·ÂÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‰‡ ÔÓÂÏÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ‰ÛÍÚ ÒÎÂ‰ ‰ÓÁË‡ÌÂÚÓ. “‡Í‡ ÓÙÓÏÂÌ‡Ú‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡ ÒÂ Ì‡Ô˙Î‚‡ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ Ë ÔÓÔ‡‰‡ ‚ Í‡ÏÂ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ËÁÚÂ„Îˇ ‚˙Á‰Ûı˙Ú. œË Ò˙Á‰‡‰ÂÌËˇ
Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ ‚‡ÍÛÛÏ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û ÔÓ‰ÛÍÚ‡
Ë ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Á‡Ô˙ÎÌË Ò
ÌˇÍ‡Í˙‚ „‡Á ËÎË ÒÏÂÒ ÓÚ „‡ÁÓ‚Â. ¿ÍÓ
ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ Ò‡ÏÓ ÒÂ‰‡ ÓÚ ‚‡ÍÛÛÏ,
ÒÎÂ‰‚‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÌÓÚÓ ÙÓÎËÓ, ËÁˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙Í‡ Ë Ì‡‚Ë‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ì‡ ÓÎÍ‡ Ë ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ ÓÚ
Í‡ÏÂ‡Ú‡. “ÓÁË ÚËÔ Ï‡¯ËÌË ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÓÒË„ÛÂÌ‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ıË„Ë-

ÂÌ‡. œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ÒÂ ÙÓÏÓ‚‡ ÔË
‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡
Ï‡¯ËÌ‡ Ë ÌˇÏ‡ ËÒÍ ÓÚ ÌÂÈÌÓÚÓ
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë
Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë
‰Ó Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂÚÓ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ Ë Á‡Ú‚‡ˇÌÂ.

Създаване на вакуум в
опаковката
»ÁÚÂ„ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÓÚ ÓÔ‡ÍÓ‚ÍËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‡·ÓÚÂ˘Ë
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÔËÌˆËÔ Ë Ò ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË.
œË ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ‚‡ÍÛÛÏÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË ËÁ·Ó˙Ú Ì‡
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ Â
Ò‚˙Á‡Ì Ò ËÁËÒÍ‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌËˇ ‚
ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ‚‡ÍÛÛÏ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë
Â‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË.

Изисквания към
конструкцията на
вакуумопаковъчните
машини
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÚÂÁË, ÓÔ‡ÍÓ‚‡˘Ë
‚˙‚ ‚‡ÍÛÛÏ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ò‡
Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ıË„ËÂÌÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÚÂ ‰‡ ÌÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú, ÏËˇÚ Ë ‰ÂÁËÌÙÂÍˆË‡Ú. ¬ ƒËÂÍÚË‚‡Ú‡ Á‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ËÏ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌÓ
ÏˇÒÚÓ Á‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚
ı‡ÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ.
“Ó‚‡ Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌÓ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË,
‚˙‚Â‰ÂÌËÚÂ ‰Ó·Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
Ë ‰Ó·Ë ıË„ËÂÌÌË Ô‡ÍÚËÍË, Õ¿——–
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ISO 22000. ƒÓ·Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÔÓ˙ÍËÚÂ Ì‡
EHEDG - ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ „ÛÔ‡ Á‡ ıË„ËÂÌÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ.
доц. Стефан Стефанов, Университет по
хранителни технологии, Национална Академия по опаковане
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Част I. Особености на зъбообработващите инструменти

¬

практиката обработването на метали чрез рязане
е сред широко използваните методи, което определя и
разнообразието от приложими режещи инструменти.
Изборът на подходящ по конструкция и материал инструмент и подходящ режим на рязане определя ефективността на работата на инструмента и качеството на
обработвания детайл.

Зъбонарезни инструменти
Едни от най-разпространените детайли в машиностроенето се явяват зъбните колела, използвани за предаване на въртенето между успоредни, пресичащи се и
кръстосани оси с помощта на различни по конструкция
зъбни предавки. Производството на зъбни колела е трудоемък процес, свързан с използването на скъпоструващи зъбонарезни инструменти. В зависимост от конструкцията на зъбните колела, формата на зъбите, изискванията по отношение на точност, чистота на
повърхността, обема на производството се използват
различни зъбонарезни инструменти и методи на обработка. От вида на използвания зъбообработващ инструмент до голяма степен зависи правилната форма на зъба,
което в най-голяма степен оказва влияние върху качеството на зъбната предавка по отношение на плавност и
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точност на работа и осъществяването на добър контакт между зъбите.
Сред основните операции при обработването на
зъбните колела е оформянето на профила на зъба. Използват се основно два метода – методът на центроидното обхождане (отъркалване) и методът на копирането.
Към инструментите, използвани за обработка на
зъбните колела по метода на копирането, се причисляват палцовите и дисковите фрези, зъбодълбачните глави, едновременно нарязващи всички зъби на колелото и
други. Методът на обхождането имитира зацепването
на зъбна двойка. Този метод обикновено включва използването на зъбофрезоване с червячна модулна фреза и
нарязване със зъбодълбачно колело. Сред използваните инструменти са и зъбонарезните гребени и други.
Зъбофрезоването с червячна фреза е широко използван метод за нарязване на зъби на цилиндрични зъбни
колела с прави и наклонени зъби с външно зацепване.
Използват се както обикновени червячни фрези, така и
пълнопрофилни. При обработката на зъбните колела с
червячни фрези заготовката се върти в кръг около оста
си и едновременно с това се наблюдава и въртене на
инструмента в кръг около оста му. Освен въртеливо,
фрезата извършва и постъпателно движение по оста на
заготовката.
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Червячни фрези
Червячните модулни фрези представляват профилиран по съответен начин червяк с режещи зъби. Те
обикновено се класифицират в зависимост от вида на обработването,
броя на ходовете, направлението на
навивките и конструкцията. Съответно, в зависимост от вида на
обработването те биват фрези за
грубо, чисто и прецизно обработване. Фрезите за грубо обработване се
използват предимно за предварително нарязване на зъбите. Характеризират се с по-ниска точност на изработване в сравнение с останалите фрези, както и с по-малка дебелина на зъбите в повечето случаи.
Фрезите за чисто обработване са
стандартизирани. Фрезите за прецизно обработване са предназначени
предимно за нарязване на зъбните
колела на особено точни предавки.
Според броя на ходовете фрезите
биват едноходови и многоходови
(дву- и триходови). Добре е да се отбележи, че поради увеличения ъгъл на
подем на извивката на многоходовите фрези дават по-голяма грешка на
профила на нарязаните зъби. Фрезите биват още фрези с десни навивки
на каналите и такива с леви навивки
на каналите, както и цели, най-често изработени от бързорезна стомана и сглобяеми (с гребеновидни
ножове и отделни ножове).
Принципно, работата на червячните фрези се характеризира с неравномерно натоварване на отделните
зъби и режещи ръбове. В различните
фази на зацепването зъбът е натоварен в различна степен. От трите
главни режещи ръба на всеки зъб найнатоварен е върховият, следван от
входящия, а най-малко натоварен е
изходящият страничен режещ ръб.
Съответно, в различните фази на
зацепването на фрезата с колелото
стружката е права, Г-образна или Побразна. Отделянето на стружки с
Г-образна или П-образна форми по
предната повърхнина предизвиква
увеличено натоварване, износване и
сили на рязане.
С оглед повишаване на експлоатационните възможности на червячните фрези често се предприемат действия, насочени към изменение на
някои техни конструктивни характеристики. Например увеличаването на броя на профилиращите зъби
може да повиши точността на обработката.
Многоходовите червячни фрези се
характеризират с по-ниска точност,
поради което те се използват предимно за предварителна обработка.
Работата им е съпроводена със значително увеличаване на силовото
натоварване в сравнение с тази на
едноходовите фрези. Известно компенсиране на намалената точност
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може да се постигне с увеличаване
на външния диаметър и броя на гребените, както и при намаляване профилния ъгъл на инструмента.
Увеличаване на производителността на фрезите може да се постигне и с използването на металокерамични режещи части. Дава се
възможност за получаване на чисто
зъбонарязване на закалени заготовки и се увеличава трайността. Използват се също и фрези с минералокерамични режещи елементи и от
свръхтвърди материали.
Червячните фрези от свръхтвърди материали се използват за
чисто нарязване на закалени зъбни
колела с твърдост до 60 HRC.
За стоманени и чугунени колела
като режещ материал се използва
кубичен борен нитрид, а за цветни
метали и неметали – технически
диамант.

Зъбодълбачни колела
За зъбни колела, които трудно
могат да бъдат обработени чрез
зъбофрезоване, обикновено се използва зъбодълбане. Зъбодълбането е
един от най-използваните зъбообработващи методи. То се основава
на възпроизвеждане на процеса обхождане при зацепване на две зъбни
колела без хлабина, едното от които се явява режещ инструмент, а
другото - заготовка на обработваното колело.
Сред предимствата на зъбодълбането са съответно възможността
да се обработват зъбни колела с
вътрешно зацепване, по-малката
височина на грапавините по страничните еволвентни профили на
зъба и други. Зъбодълбачното колело е коригирано зъбно колело, чиято
предна повърхнина е изместена на
определено разстояние от изходното сечение с оглед да се увеличи
времето на работа на инструмента, който се презаточва по предната повърхнина. В изходно положение
размерите на зъба на инструмента
са равни на размерите на зъба на
изходния контур на инструменталния гребен.
Обработката на зъбни колела със
зъбонарезни гребени включва
възвратно-постъпателно движение
на инструмента по оста на заготовката, благодарение на което се осигурява необходимата скорост на рязане.
Заготовката извършва едновременно постъпателно движение и
движение около оста си.
Сред използваните инструменти
са и центроидните ножове за зъбоструговане. Принципът на работа на
тези ножове е подобен на шевинговането, но цялото зъбонарязване се
извършва при едно преминаване на
инструмента с подавателно движе-

ние по дължината на зъбите на заготовката. Зъбната двойка е с кръстосани оси на въртене, двете принудителни въртеливи движения са съгласувани по начин, осигуряващ центроидното обхождане.
По конструкция центроидните
ножове представляват зъбодълбачно
колело с наклонени зъби. С тях се
постига до около 3 - 5 пъти по-висока производителност на зъбоструговането, равномерно износване на
режещите ръбове, гладкост и висока трайност на нарязаните зъби.
Ножовете се считат за подходящи
както за едносерийно, така и за масово производство.

Обработване на зъбни колела
по метода на копирането
Този метод включва използването
на дискови модулни фрези, палцови
фрези, нарязване с многоножова глава, протегляне на зъбите. Характерна особеност на метода е, че използваните инструменти са с профила
на обработваното зъбно колело или
на обработваното междузъбие.
При нарязването на зъбите на
цилиндричните зъбни колела с дискови фасонни фрези, фрезата се върти
около своята ос и се премества към
долната част на зъба на обработваното зъбно колело. Зъбните колела,
нарязани с дискови фрези, се характеризират с невисока точност, поради което се използват предимно
за неотговорни бавноходни предавки. Съответно, дисковите фрези се
използват предимно за грубо изрязване на цилиндрични и конусни колела със средни и големи модули.
Обработването с многоножова
(зъбодълбачна) глава се извършва на
специални зъбонарезни машини. Постига се с пъти по-голяма производителност в сравнение със зъбофрезоването с червячни фрези, а степента на точност на обработените
зъби обикновено е от порядъка на 8
степен.
Многоножовите глави са сравнително скъпи инструменти, които
обикновено са предназначени за обработка на зъбни колела с определен
брой зъби, като за всяко зъбно колело с различен брой зъби е необходима
отделна многоножова глава.
Зъбопротеглянето е процес на
едновременно формообразуване на
всички зъби от зъбния венец с помощта на специални режещи инструменти – протяжки. Те са инструменти,
характеризиращи се с висока сложност на изработването, поради което в повечето случаи се предлагат
от специализирани фирми.
В следващ брой ще бъдат разгледани най-често използваните резбообработващи инструменти, сред
които метчици, плашки, фрези и други.
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агерите са машинни елементи,
които поддържат в определено положение геометричната ос на въртящи се части (валове и оси), като
осигуряват движение с най-малки
загуби. Те налагат ограничения във
връзките между вала и останалите
части на машината и там се появяват опорни реакции, чиято големина
определя натоварването на лагера.
Триенето на шийката (частта от
вала или оста, която контактува с
лагера при напречно (радиално) на
геометричната ос натоварване) или
петата (при осово (аксиално) натоварване) при плъзгащите лагери е
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триене при ротационно плъзгане.
Съответно, с оглед на неговото намаляване се използват смазочни материали.
Съвременното развитие на техниката и технологиите позволява за
триещите повърхнини на тези лагери да се използват нови метални и
неметални материали, чрез което
значително да се подобрят техните
характеристики.

Конструктивни
особености
Принципно, според направлението
на натоварването, което поемат
лагерите биват радиални, аксиални
и радиално-аксиални, а според възмож-

ността да следват деформацията
на геометричната ос на вала биват
самонагаждащи и несамонагаждащи.
Плъзгащите лагери, от своя страна, в зависимост от принципа на
работа и вида на смазването биват:
хидро-(аеро)динамични, хидро-(аеро)статични, с гранично триене, с
твърда смазка и специални (самосмазващи, магнитни).
В зависимост от геометричната
форма на триещата повърхнина,
плъзгащите лагери могат да бъдат
с цилиндрична, конусна или сферична
шийка и с плоска или пръстеновидна
пета.
В конструктивен аспект плъзгащите лагери имат голям брой кон-
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структивни модификации, които си
определят от машината, в която са
вградени. За удобство при монтирането на вала в редица случаи втулката се разделя на две части - черупки.
Самонагаждащите лагери се предпочитат при по-големи дължини на
шийката. При тях черупката контактува с тялото на лагера по сферична повърхнина и това дава възможност тя да следва наклона на шийката вследствие деформации или неточности при монтажа. Лагерите с
конусна шийка се препоръчват при
малки и средни натоварвания, когато е необходимо често регулиране
на хлабината от износване на лагера. Аксиалният (петов) лагер обикновено работи заедно с радиални лагери.
В съвременното машиностроене
се забелязва тенденция към намаляване използването на плъзгащи лагери за сметка на търкалящите. При
определени случаи обаче плъзгащите
лагери се оказват по-доброто решение. Те се характеризират с по-удобен монтаж, например при колянови
валове, в тежкото машиностроене,
енергетиката. Считат се за по-подходящо решение при високи скорости (над 30 m/s). Предпочитани са за
прецизни машини, за лагери с голям
диаметър (над 1 m), при особени условия на работа (агресивна среда,
вода, високи или ниски температури), при ударни и вибрационни нато-
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варвания. Допълнителни предимства
на плъзгащите лагери са простата
и евтина конструкция за неотговорни и нискоскоростни машини, малките им радиални размери и възможността за ремонтиране.
Като техни недостатъци (в сравнение с търкалящите) обикновено се
посочват: сравнително големите им
осови размери, значителният разход
на смазка, по-големите загуби от
триене, необходимостта от наблюдение по време на експлоатация.

Триене и мазане на
плъзгащи лагери
При работата на плъзгащите лагери е необходимо да се постигнат
минимални загуби от триене, което
заедно с икономията на енергия осигурява намаляване на отделената
топлина и на износването, повишава надеждността и дълготрайността на лагера. За постигането на
тази цел е необходимо да бъде известен режимът на работа на лагера
и правилно да бъдат избрани материалите за триещите повърхнини,
грапавостта им, вида на смазката,
начина на охлаждане.
В зависимост от режима на работа, триенето в лагера съответно е
сухо, полутечно (гранично) и течно
(хидродинамично). При сухото триене работата на лагера е съпроводена с интензивно износване и задиране, загряване, поява на вибрации и

висок коефициент на триене.
При граничното триене по
повърхнините на елементите има
тънък адсорбиран слой смазка. Износването е по-малко и движението на
шийката (петата) е облекчено. Коефициентът на триене е от порядъка на 0,1 - 0,15 и зависи от качествата на маслото и материалите на
шийката и черупката. Загряването
е по-слабо. Граничното триене е характерно при мазане с пластични
смазки, също и при течни смазки,
когато количеството на смазката е
недостатъчно или натоварването е
значително. Такова е триенето и при
металокерамичните плъзгащи лагери (втулки), които са познати и като
„самосмазващи“.
При течното триене повърхнините на шийката и черупката са разделени от устойчив смазочен слой
(от порядъка на 4 до 70 µm), чиято
минимална дебелина е по-голяма от
сумата на височините на микрограпавините на шийката и на черупката. За осигуряване на течно триене
в хидродинамичните лагери е необходимо между шийката и черупката
да съществува клиновидна хлабина,
което се осигурява чрез предписването на стандартна сглобка с хлабина. Използват се сглобки Н7/g6,
Н7/f7, Н7/d8, Н7/e8 и др. Сред необходимите условия са и хлабината да
бъде непрекъснато запълнена с флуид с определен вискозитет (масло) и
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Фиг. 1.

относително движение на стените
на клиновидната хлабина със скорост, достатъчна за създаване на
хидродинамична подемна сила, която
да преодолее външното натоварване.
Най-често срещаните повреди
при плъзгащите лагери са: абразивно износване вследствие попадане
на абразивни частици в контактната зона и поради граничното триене в преходните режими; задиране получава се при висока скорост на
плъзгане вследствие на локално прегряване на повърхнините на лагера
от топлината, която се отделя от
силите на триене; питинг
(повърхностна умора) - среща се при
циклични натоварвания на лагера,
например в буталните машини;
крехко разрушаване (пукнатини) наблюдава се най-вече за черупки от
антифрикционни материали с ниска
якост (бабити, някои пластмаси)
при големи ударни претоварвания.

Съвременни
материали
за плъзгащи лагери
Шийката (петата) като неделима част от вала обикновено се изработва от стомана. При работа
на лагера тя се трие по повърхността на втулката (черупката), която обикновено се изработва от
друг материал - антифрикционен.
Необходимо е антифрикционните
материали да отговарят на някои
изисквания като: да имат нисък коефициент на триене (в съчетание
със стоманата), да са износоустойчиви, с достатъчна механична
якост, лесно да се обработват и
сработват в началния период на
работа, добре да провеждат топлината, да не са дефицитни и скъпи.
Необходимо е твърдостта на тези
материали да е по-малка от тази на
шийката минимум с 100 HB от съоб-
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ражения за ремонтопригодност. Втулките
(черупките) на плъзгащите лагери най-често
се изработват като
метални, многослойни
и пластмасови.
Сред често използваните материали за
втулките на плъзгащи лагери са: антифрикционен сив чугун (AЧС1 АЧС5) - за лагери при ниски скорости и натоварвания без удари; лагерни композиции (бабити), които представляват сплави на медна основа
с добавки калай, олово, антимон и
др. При тях в обема на металната
маса са разпределени твърди кристали и това обуславя ниския коефициент на триене и добрата износоустойчивост. Тъй като нямат достатъчна механична якост, се използват предимно като тънки заливки
върху стоманени или чугунени черупки. Прилагат се за отговорни лагери при средни и тежки режими на
работа (двигатели, турбини, компресори и др.). Висококалаените бабити К83 и К16 се характеризират с
някои предимства - сработват се
добре, устойчиви са срещу задиране, подходящи са за високи скорости над 30 m/s. Друг използван материал са бронзите. Използват се
при средни скорости (4 до 10 m/s)
и високи повърхностни натоварвания. Калаените бронзи (CuSn8,
CuSn12) имат много добри антифрикционни свойства, но са и с висока себестойност. Оловните бронзи (CuSn5Zn5Pb5, CuSn7ZnPb2) заедно с алуминиевите бронзи (CuAl9Fe5,
CuAl10Ni, CuAl10Fe3Mn1) се използват за лагери при циклични и ударни
натоварвания. За лагерни черупки се
използват
още
месинг
(CuZn35MnPb2, CuZn25Al5) и алуминиеви сплави (AlSn9Cu5, AlSb6). Те
имат твърдост HB 10 от 75 до 190220 и работят със закалени и шлифовани шийки с грапавост Rz ≤ 4.
Допускат високи работни температури - до 250 °С и изискват поддръжка (смазване). Произвеждат се
и лагерни втулки от термообработен бронз, получени по метода на
центробежното леене, както и специални втулки от стандартен

бронз CuZn25Al5 с депа (20-30% от
обема) за твърда смазка – литиева
грес. Последните не изискват поддръжка и имат коефициент на триене µ=0,2 при работа на сухо и
µ=0,03 при допълнително смазване.
Новост при материалите за струговани лагерни втулки е използването на стомани 20MnV6 и 100Cr6,
закалени до твърдост HRC 58-62 и
шлифовани. Използват се при ударни
натоварвания за [p] ≤ 150 MPa и
температури от -100 до 250 0 С.
Изискват поддръжка и много добро
смазване, от което зависи коефициентът на триене (µ=0,05 до 0,25),
работят с валове от закалена стомана 45.

Металокерамичните
лагерни втулки
биват два вида от бронз-графит
и от желязо-графит. Изработват се
по методите на праховата металургия чрез пресоване на метални
прахове - медни или железни с добавки от графит, калай или олово и последващо спичане (синтероване). Преди монтаж тези втулки не се обработват допълнително, защото функционалните им размери са изработени точно чрез калиброване. При
пресоването в обема на втулката
остава
определен
процент
(15...35%) от свързани пори, които
се пропиват с горещо масло. Пропитите втулки могат да работят без
допълнително подаване на смазка,
защото при загряване маслото се
разширява, излиза по триещата
повърхнина и смазва лагера. Работят при повърхностно налягане [p]
≤ 250 MPa (статично) и [p] ≤ 130
MPa (динамично) и температури от
- 50 до 350 0С. С покритие от графитен филм имат коефициент на
триене µ=0,1 до 0,2. Предлагат се в
различни конструктивни варианти
и се използват за диаметри до 40 50 mm за бавноходни (v ≤ 0,5 m/s за
работа без допълнително смазване)
и периодично работещи механизми,
за работа в труднодостъпни места
(стартери, динамомашини за ДВГ),
в битовата техника и др.
При многослойните плъзгащи лагери втулката се състои от няколко слоя – стомана с покритие от
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бронз. В масовото производство (напр. за ДВГ) лагерните втулки се валцоват от стоманена лента, върху
която се нанася тънко антифрикционно покритие (бабит, бронз, флуоропласт, найлон, тефлон). Предлагат
се и многослойни валцовани втулки от стомана St44 и
синтерован бронз-графит и графитен филм по работната повърхнина (самосмазващи, без поддръжка) (фиг.
1). Новост е използването на пружинни стомани 55Si7,
Mn65 с твърдост HRC = 48±2. Те обаче изискват поддръжка и много добро смазване. Такива втулки се използват за линейни движения, при ударни и вибрационни
натоварвания.
От неметалните материали за лагерни втулки се
използват главно пластмаси- термореактивни (текстолит, бакелит, дърволит) и термопластични (полиамиди,
поликарбонат и др.). Пластмасите имат добри антифрикционни свойства, голяма износоустойчивост, корозионна и химическа устойчивост, могат да се смазват с вода
(за помпи, гребни винтове), но имат лоша топлопроводимост и стареят. По тяхната повърхност не полепват прах и замърсявания, което ги прави подходящи за
приложение при изискване за чистота на средата като
хранително-вкусова промишленост, техниката за бита,
фармацията и други.
Полимерните лагери разширяват приложението си и
имат различни параметри в зависимост от състава и
структурата на композитния материал (армировка,
фибри, покрития). Лагерите от термопласти, лети под
налягане, могат да работят на сухо при µ=0,1 до 0,2 и
не изискват поддръжка. Такива лагери се произвеждат
от много фирми, като пълни данни за възможностите
им се намират в специализираните фирмени сайтове.
Лагерите от полимерни материали се предлагат в
широк диапазон от размери както със стандартни, така
и с нестандартни размери. Отпадането на необходимостта от поддръжка и сравнително по-ниските цени на
използваните материали са сред предпоставките често тези лагери да бъдат посочвани и като икономически по-изгодни спрямо металните.
За лагери, работещи при тежки режими (често без
смазване), се използват различни композитни материали на керамична основа с добавки.
При избора на материал за втулките (черупките) на
плъзгащите лагери е добре да се вземат предвид, че
ако скоростта на плъзгане и натоварването са значителни (v >5 m/s, рср >10 MPa) се препоръчват висококалаените бабити, калаените бронзи и минерало-керамиката. За средни скорости на плъзгане и натоварвания е
добре да се изберат калаено-оловните бабити, оловните бронзи, цинково-алуминиевите сплави. За по-малки
скорости на плъзгане и значителни натоварвания алуминиево-железните бронзи и месингите, а при спокойно натоварване - антифрикционните чугуни. При ниски
и умерени натоварвания и скорости, и работа с
прекъсвания е ефективно използването на металокерамични материали. При специални режими на триене и
смазване и по-ниски натоварвания за подходящо се счита използването на пластмаси.
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бработването на металите посредством фрезоване, струговане,
пробиване, нарязване на резби, шлифоване и други процеси на рязане
обикновено е свързано с използването на смазочно-охлаждащи течности (СОТ). Основното предназначение
на тези течности, представляващи
сложни многокомпонентни системи,
е понижаване на температурата в
зоната на рязане, намаляване на износването на режещия инструмент,
осигуряване на добро качество на
обработваната повърхност и повишаване на производителността на
обработка на материалите. Според
специалисти използването на СОТ
позволява и по-лесно обработване на
трудно обработваеми композиционни материали при постигане на добра производителност, високо качество и по-висока точност при обработването.
Поради разнообразието от обработваеми материали многообразието от предлагани смазочно-охлаждащи течности е значително. В същото време развитието в областта на
обработваните материали, както и
на тези, използвани за изработка на
обработващите инструменти и техните покрития, предполага и непрекъснато разработване на нови СОТ.

Изпълняват редица
функции
В процеса на рязане смазочно-охлаждащите течности изпълняват
смазващо, охлаждащо, диспергиращо
и миещо действие. Благодарение на
доброто им смазващо действие се
намалява силата на триене, намалява топлоотдаването и се повишава
стабилността на режещия инструмент.
Охлаждащото им действие се изразява в отвеждане на топлината
от нагрятата контактна площ на
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режещия инструмент.
Благодарение на диспергиращото
действие на СОТ се образува твърд
смазочен филм в резултат от разрушаването на компонентите на охлаждащата течност под действието на високата температура в зоната на рязане и образуването на
атоми и химически радикали, които
встъпват в реакция с контактната
площ на резеца и стружките.
Миещото действие на смазочноохлаждащите течности е свързано
с отстраняването от зоната на
рязане на твърдите частици карбид,
малки стружки и др.
Принципно основни компоненти на
смазочно-охлаждащите течности се
явяват минералните масла и водата.
Водата е течност, характеризираща се с много добри охлаждащи качества, поради което се счита за едно
от най-добрите средства за охлаждане. От друга страна обаче тя е с
много лоши качества по отношение
на смазването и може да стане причина за появата на ръжда и корозия.
Това в особена сила важи за много
твърдите води, които са с високо
съдържание на минерали. За отстраняването на този проблем често
водата бива дейонизирана с цел премахване на примесите и минералите.
Маслата, от своя страна, са с
много добри смазващи качества, но
в същото време са много лоши охладители. Друг техен недостатък е
лесната им запалимост. С оглед използването на предимствата на
водата и маслото и отстраняването на техните недостатъци, те
често биват комбинирани.

Маслени и емулсионни
Смазочно-охлаждащите течности, в зависимост от химичният им
състав, се подразделят на две основни групи - маслени и емулсионни.
Маслените СОТ обикновено пред-

ставляват минерални масла без
съдържание на вода, докато емулсионните са смес на масло с вода. Вискозитетът на маслените минерални
масла при температура от порядъка на +50 °С обикновено е около 2-40
mm2/s. Маслените смазочно-охлаждащи течности често освен минерални масла съдържат и растителни,
животински и друг вид масла с цел
подобряване на омокрянето и смазването. Също така, те могат да
съдържат и различни добавки, придаващи им антифрикционни, противоизносни, противозадирни, антиокислителни, миещи, антипенни, антикорозионни и други свойства. Предлагат се и масла, несъдържащи допълнителни добавки.
Голяма част от предлаганите
маслени СОТ са готови за употреба
продукти и не изискват извършването на допълнителни действия преди
използването им. Характеризират
се с добри смазочни свойства, добра
корозионна защити и лесна поддръжка. Като техни недостатъци
обикновено се посочват: ниската им
охлаждаща способност, повишената
изпаряемост, пожароопасността и
сравнително високата цена.
Считат се за подходящи предимно за нискоскоростни металообработващи процеси, при обработването на неръждаема стомана и други
трудно обработваеми метали и в
процеси, при които е необходимо
добро смазване като хонинговане,
дълбоко пробиване и други.
Емулсиите от своя страна са смес
на две несмесващи се вещества. В
случая на емулсионните масла това
са масла, разтворени във вода. За
подпомагане на процеса на смесване
на маслото с водата обикновено се
използват емулгатори. В резултат
на смесването се получава млечно
бял охладител.
Емулсиите могат да съдържат
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различно количество вода в зависимост от целите, за
които се използват. В случаите когато се цели по-добро
охлаждане, се препоръчва използването на емулсии с повисоко съдържание на вода. Добре е да се има предвид
обаче, че те са с по-лоши характеристики по отношение на смазването. От своя страна емулсиите с по-високо съдържание на масло се характеризират с по-добри
смазващи качества, но съответно са по-лоши охладители.
Емулсионните смазочни течности стандартно се
предлагат във вид на концентрат с последваща подготовка на водната емулсия при смесването с вода. Найчесто съотношението на водата към концентрата е
съответно е до 15% концентрат, разтворен в съответното количество вода.

Три вида емулсии
В зависимост от химическия състав, емулсионните
СОТ обикновено се подразделят на три вида: водоемулсионни, полусинтетични и синтетични.
Синтетичните СОТ са течности с много ниско или
никакво съдържание на масла. Обикновено те се предлагат под формата на концентрат, съдържащ смазочни
продукти, антикорозионни вещества, омекотители за
вода, биоциди, гликоли и други добавки. Много лесно се
смесват с вода и се характеризират с много добра охлаждаща способност, добри смазващи свойства, добра
стабилност в твърда вода, добра защита от корозия,
почистване и поддръжка. Недостатъците им са известната токсичност, лесното замърсяване с чужди масла,
сравнително високата цена. Считат се за подходящи за
широк кръг от металообработващи процеси. Обикновено са предпочитани в случаите, при които се изисква на
първо място добро охлаждане. Използват се при обработването на трудно обработваеми сплави, при шлифоване, високоскоростно рязане и други.
Полусинтетичните СОТ са течности, съдържащи синтетични смазочни продукти, добавки, емулгатори и известно количество (2% -30%) минерално масло. Тези течности съчетават предимствата и в известна степен
недостатъците на синтетичните течности. Те са с подобри антикорозионни качества в сравнение със синтетичните течности, с по-добри охлаждащи и омокрящи
свойства. С тях се работи лесно и са със сравнително
лесна поддръжка. Недостатъците им са слабата стабилност в твърда вода, лесното замърсяване с чужди масла
и други.
Водоемулсионните СОТ обикновено са чисти масла с
добавени емулгатори за по-лесното им разтваряне във
вода. Те са икономично решение, но са със сравнително
кратък експлоатационен срок.
Като цяло използването на смазочно-охлаждащи течности в металообработващите процеси допринася за
по-добра обработка на повърхността, тъй като наличието на смазваща течност в контактната зона между
режещия инструмент и обработвания детайл предотвратява износването на инструмента и задирането.
Също така се удължава животът на режещия инструмент, тъй като в процеса на работа той се охлажда и
не се допуска повишаване на температурата му до критични нива, при които твърдостта му намалява и се
повишава износването. Повишава се прецизността на
обработка, което допринася за наличието на по-малко
отклонения в размерите на съответния детайл. Също
така се понижава консумацията на енергия поради по-
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добрите условия на протичане на процеса.

Особености при избора
В зависимост от особеностите на металообработващия процес, приоритетни се явяват едни или други
свойства на смазочно-охлаждащите течности. Всички
течности обаче е необходимо да отговарят на редица
изисквания, сред които: да притежават миещи антибактериални и антикорозионни свойства; да отговарят на
съвременните изисквания по оползотворяване на отпадъците и унищожаване на съдържащите вредни вещества;
да отговарят на хигиенни и екологични изисквания.
При избора на смазочно-охлаждаща течност е добре да
се има предвид, че обикновено те са предназначени за
работа с определен вид метал при определени условия. За
конкретни процеси на металообработване е добре СОТ
да се избират в съответствие с типа на извършваната
операция, начина на подаване на течността в зоната на
обработване, характеристиката на обработвания материал и т. н. Добре е също така да се вземат предвид
физико-механическите свойства на обработвания и инструменталния материал и технологичния метод на обработка. Специалистите препоръчват също да се вземат
предвид и фактори като: област на приложение, начините за транспортиране, съхранение, приготвяне на работната емулсия (за емулсионните СОТ), възможностите за
контрол и коригиране на качеството, възможностите за
утилизация, охраната на труда при работа и други. Според специалисти в областта спазването на тези препоръки би допринесло значително за постигането на добри
показатели по отношение на производителността и
високо качество на крайния продукт.
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Ìîùíè ñâåòîäèîäíè
ìàòðèöè CXA2011 íà CREE
l
l
l
l
l
l

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

Ïîðú÷êîâ êîä

Öâÿò

If, mA

"ANSI White"

Öâåòíà
òåìï. Ê
5000 K

CXA2011-0000-000P00J00E3

Flux
(lm)@270mA
1040

Úãúë

1000

Vf@270mA,
V
Òèï. 40

120

Êîðïóñ,
ìì
22x22

CXA2011-0000-000P00H040F

":EASY White"

4000 K

1000

Òèï. 40

900

120

22x22

CXA2011-0000-000P00G030F

"EASY White"

3000 K

1000

Òèï. 40

780

120

22x22

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CREE
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Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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