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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ‘ÂÒÚÓ œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
На 21 ноември т. г. се навършиха 10 години от основаването на Фесто
Производство, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
Тържественото отбелязване на годишнината се състоя в комплекса на Фесто
в София. На събитието бяха поканени Негово превъзходителство посланикът
на ФРГ г-н Матиас Хьопфнер, д-р Йесен, член на Борда на директорите на
концерна за Product Supply, д-р Огнян Донев, председател на КРИБ, г-н Ролман,
председател на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК),
д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, партньори и сътрудници на
компанията.
Фирма Фесто Производство е позната на нашия пазар като производител
на сензори, сензорни принадлежности и присъединителни кабели. Освен завод
в София, компанията има и изнесено звено за инструментална екипировка в гр.
Смолян. Дружеството е собственост на немския фамилен концерн Фесто,
специализиран в областта на индустриалната автоматизация.

œÓ—ÚËÈÏ √ÛÔ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ 15-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
С елегантно парти отбеляза навършването на 15 години от основаването на компанията екипът на ПроСтрийм Груп. На 13 ноември хотел Лион в
Боровец концентрира много емоция, спомени и настроение. В словото си управителят на компанията Николай Ботев приветства гостите, като благодари за подкрепата от страна на клиенти, приятели и служители през годините и пожела на себе си и на екипа на компанията бъдещи високи постижения и резултати. Награда за 10-годишна кариера във фирмата бе връчена на
инж. Христо Вълчев, експерт Външна търговия. Клипът, разработен специално за годишнината, показващ фирмения живот на ПроСтрийм Груп, бе посрещнат с много смях и симпатия и повиши настроението още със старта
на събитието. Специален подарък за годишнината на компанията от страна
на фирма Райкомерс Конструкшън бе изпълнението на триото тенори „Уникалните гласове“. Партито продължи до ранни зори с много песни, танци и
настроение.

—ÂÌÚËÎËÓÌ ÔÓÎÛ˜Ë ÒÂÚËÙËÍ‡Ú »Ì‚ÂÒÚËÚÓ ÍÎ‡Ò ¿
На 23 ноември т. г. по време на официална церемония фирма Сентилион бе
отличена като Инвеститор клас А за проекта "Високотехнологично производство на медицинска електроника". Сертификатът, издаван ежегодно в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите, бе връчен на представители на компанията от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Инвестицията на Сентилион, в размер на над 16 млн. лева,
е насочена към изграждане на нова съвременна производствена база на предприятието. "С реализирането на проекта ще бъде разширено и модернизирано
съществуващото производство на електронни модули и комплектни изделия
в областта на медицинската техника, в това число имплантируеми медицински продукти, както и системи за обработка на видеосигнали, телекомуникационни и продукти с общо индустриално предназначение. Ще се осигури възможност да се прилагат нови технологични процеси в условията на чиста среда
– т. нар. чиста стая", коментира Нина Горанова, прокурист на компанията.
От дружеството очакват новото производство да стартира най-късно
през 2013 г. Базата ще бъде изградена в района на езерото в кв. Дружба, район
Искър, където компанията вече е закупила 3400 кв. м. "Сградата ще бъде построена в съответствие със стандартите за пасивно строителство. Надяваме се да получим съдействие от общината за закупуването на допълнителен парцел, върху който да бъде изграден парк за отдих в непосредствена
близост до завода", допълниха от Сентилион.
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‘ËÏ‡ ¿ÎÂÍÒ-≈

ÒÂ ÒÂÚËÙËˆË‡ ÔÓ ISO 14001:2005 Ë OHSAS
Фирма Алекс-ЕК успешно премина контролен одит по ISO 9001:2008 и сертификационен одит по ISO 14001:2005 и OHSAS с обхват „Инженеринг, производство и монтаж на електромерни и разпределителни табла, арматура за ВЛУП
и елементи за енергетиката. Строителство на инфраструктурни обекти“,
съобщиха от офиса на компанията. „Чрез въвеждането на тези системи, за
пореден път доказахме на своите клиенти и партньори, че сме способни да
произвеждаме продукти в съответствие с техните изисквания“, заявиха от
Алекс-ЕК.
„Във връзка с непрекъснатия стремеж да разширяваме и подобряваме своята дейност, внедрихме в производство термодифузионно поцинковане, съвместно с водещи специалисти в областта, с което отговорихме на изискванията за цинкови покрития, приложими за енергетиката. Термодифузионното
поцинковане има редица предимства в сравнение с останалите методи на
поцинковане. Благодарение на него, постигаме дебелина на покритието до 120
микрона, по-добра здравина на покритието, покриване на резбови детайли и
сглобени възли“, допълниха от Алекс-ЕК.

EÏÂÒÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡ ÌË‚ÓÏÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÂÁÂ‚Ó‡ÌË Ô‡ÍÓ‚Â
Наскоро Емерсон Процес Мениджмънт представи нова нивомерна система
Raptor за рафинерии и резервоарни паркове. „Системата е базирана на Foundation
Fieldbus, което я прави отворена и позволява да бъде разширена и надграждана
според конкретните изисквания на всяко приложение. В резултат, инсталацията на необходимия брой прибори е изключително лесна, а при необходимост
в бъдеще безпроблемно могат да бъдат добавяни и нови прибори. Използването на тази невероятна гъвкавост дава възможност за финансова оптимизация при реализирането на проектите“, заявиха от компанията.
„Системата Raptor използва нова технология за безопасност, подпомагаща
сигурността на производствените и складовите активи, околната среда и
сигурността на персонала. Уникалната технология 2 в 1 (два абсолютно независими радарни нивомера в един корпус) позволява постигане на SIL3 ниво на
безопасност за защитата от препълване.
Нивомерната система е изградена на базата на новия прецизен радарен
нивомер с работна точност от ±0.5 мм (±0.02 in) в комбинация с изключително стабилен температурен трансмитер и многоточков температурен сензор с 3- или 4-проводно свързване. Резултатът е възможно най-високата точност при изчисляването на нетния обем за търговски нужди и масов баланс“,
допълниха от Емерсон Процес Мениджмънт.

¡ÛÎÏ‡ÍÏÂÚ‡Î ‡Á¯Ëˇ‚‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡
Отскоро Булмакметал предлага на българския пазар менгемета, производство на германската фирма ALLMATIC - Jakob Spannsysteme, съобщиха от офиса на компанията. „Доставчиците на CNC машини непрекъснато се стремят
да повишават тяхната производителност чрез увеличаване на скоростта на
рязане и позициониране, по-бързи ускорения и по-високи обороти на шпиндела.
Но дори и най-добрите машини се нуждаят от оптимални затягащи устройства, за да се постигне тази висока производителност. Ако при установяването на заготовката машината задълго е в престой, то спечелените в процеса на рязане секунди се губят“, заявиха от Булмакметал.
„ALLMATIC непрекъснато следи пазара и иновациите в машините, за да бъде
в състояние да предложи най-практичните решения на своите клиенти. Благодарение на прецизните си продукти и високия стандарт за качество, немската компания се причислява към водещите световни производители на затегателни устройства“, допълниха от компанията-вносител.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
÷»≈— ËÁ‰‡‰Â Ô˙‚Ë ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÔÓ‰ ‡ÍÂ‰ËÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ »¿ ¡—¿
На 4 ноември т. г. органът по сертификация на системи за управление към
фирма ЦИЕС издаде първият си сертификат под акредитацията на Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация (ИА БСА), съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
„След успешно завършил сертификационен одит фирма Строителство и
монтаж, гр.Раднево получи сертификат, потвърждаващ, че е внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, която функционира в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007“,
заявиха от ЦИЕС.
„Сертификацията обхваща следните дейности на фирмата: строителство
и ремонт на сгради, ж.п. линии, електрически инсталации, електропроводи и
подстанции; рекултивиране на нарушени терени; строителство на хвостохранилища и депа; ремонт на строителство на пътища и обекти от инфраструктурата; производство на бетонови и варови разтвори, бетонови и
стоманобетонови елементи“, допълниха от сертифициращата организация.

ÒÂÎÂÍÒ ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ÏÓ‰ÂÎ ÔÓÏÔË ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ EffeX Ì‡ ABS
С новия модел XFP серията потопяеми помпи EffeX на ABS вече е напълно
комплектована, заявиха от фирма Кселекс, представител на ABS у нас. „Пълната серия потопяеми помпи включва съвременни технологични характеристики и предлага усъвършенствана хидравлика Contrablock Plus за размери до DN200.
Използваният високоефективен двигател клас IE3, съвместно с оптимизираната хидравлична част, дава най-добрата обща ефективност, позната днес на
пазара“, заявиха от фирма Кселекс.
„За клиентите това означава по-голяма надеждност, по-ниски разходи, повисока защита срещу блокиране, съответствие с настоящи и бъдещи законови изисквания към енергийната ефективност на електрическите двигатели, по-дълъг срок на експлоатация, автономна охладителна система за моделите до 350 kW, двойно челно уплътнение и ЕЕх-защита“, допълниха от компанията.

Rutronik ÙÓÏË‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ "LED Ò‚ÂÚÎËÌÌË Â¯ÂÌËˇ"
На 24 ноември т. г. Rutronik Elektronische Bauelemente официално оповести
намерението си да създаде ново направление в своята дейност, изцяло фокусирано върху LED осветлението. Така наречената „Lighting Solutions Division“ ще
предлага не само компоненти и поддръжка на приложенията, но и завършена
LED концепция, която включва проектиране, оразмеряване, подбор на подходящи осветителни тела, инспекция на обектите и други. „Новото направление
в дейността ни ще допълни търговията с оптоелектронни компоненти. Отсега
нататък, местните власти и обществени институции, инженерингови и проектантски бюра, както и фирмите, ще имат достъп до професионална информация за светлотехническото проектиране, архитектурното осветление и
законовата рамка в областта, предоставена от специалистите на Rutronik“,
заявиха от компанията.
„Новосформираният екип е съставен от експерти в областта на светлинния дизайн във всички сфери на интериорното и екстериорно осветление,
както и инженери със специални познания по отношение на нормативната
база, светлотехниката, софтуерните продукти в областта, инсталационните изисквания и др. По този начин ще предложим на своите клиенти комплексно решение за осветление, което далеч надхвърля традиционната оферта на електронните дистрибутори“, коментира Маркус Крейг, маркетинг
директор в Rutronik.
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Atlas Copco ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚Ë ÒÂËË ‡‰ÒÓ·ˆËÓÌÌË ËÁÒÛ¯ËÚÂÎË Á‡ ‚˙Á‰Ûı
Фирма Atlas Copco лансира на пазара три нови серии адсорбционни изсушители за въздух, съобщиха от представителството на компанията в България.
„Изсушителите са проектирани така, че да осигуряват ефективност с ниски
загуби на налягане и забавени цикли на сушене. Високата ефективност и постоянната точка на роса под налягане, дори и при пълно натоварване, са гарантирани при всякакви условия. Новите продукти включват две серии модели
изсушители със студена регенерация - CD 25+-145+ и CD 110+-300+. Опростеният дизайн и принципът на работа гарантират надеждността на тези компактни изсушители за въздух, дори при тежки експлоатационни условия. Третата нова серия изсушители с топлинна регенерация BD 100+-300+ е проектирана за постигане на енергийна ефективност и издръжливост. Чрез използването на загрят въздух от околната среда за регенериране, този модел изсушители свеждат разходите за енергия до минимум“.
„Адсорбционните изсушители за въздух опазват производството, оборудването и качеството на крайния продукт чрез използване на адсорбент за
сушене и извличане на влагата от сгъстения въздух. Трите нови модела са
подходящи дори и за най-взискателните приложения в областта на индустрията“, допълниха от Атлас Копко България.

“Ã≈ ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡
Наскоро фирма ТМЕ разшири офертата си със свързващи кабели от серията
Premium на Digitus. „Серията Premium се характеризира с висока устойчивост
срещу смущения, благодарение на използването на двоен екран. На краищата
на кабелите са поместени феритни мъниста, които предизвикват потискане
на високочестотни смущения. Допълнително, с цел да се подобри качеството
на пренасяните данни, контактите са покрити със слой от злато. Благодарение на използването на такива средства е възможно създаването на кабели,
които могат да пренасят цифрови сигнали на разстояние 10 m, докато при
много други евтини еквиваленти подобряването на трансмисията на данни е
невъзможно дори при дължина 5 m. Без съмнение, предимство на тази серия е
още естетичният външен вид на всички кабели“, коментират от ТМЕ.
„Офертата съдържа кабели HDMI, HDMI-DVI, удължители DVI, USB, удължители USB, D-Sub(XGA) и ESATA (External SATA) – кабели, предназначени за свързване на твърди дискове извън кутията на компютъра, без да се намалява скоростта на предаване на данни“, допълниха от компанията.

ƒÌË Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË ‚ Okuma Europe
От 24 до 26 ноември т. г. Okuma Europe организира дни на „отворените
врати“ в гр. Крефелд, Германия, съобщи Олимпия Стоянова, управител на партньора им за България фирма Булмакметал. „Представени бяха нов компактен
хоризонтален обработващ център, нов двушпинделен струг с три револверни
глави, хоризонтален обработващ център с високомоментен шпиндел и нов
матричен магазин, нов вертикален обработващ център, 5-осев обработващ
център със стругова функция, CNC струг с робот, мултифункционална машина
и други“, заяви г-жа Стоянова. „Японската корпорация OKUMA е световен лидер
в производството на CNC металорежещи машини. Клиентите на OKUMA печелят от максималната надеждност, ненадминатата висока точност и високата препродажбена стойност на машините. Множеството иновации в процесите на струговане, фрезоване, пробиване, шлайфане и в системите за управление, непрекъснатият стремеж към осигуряване на високопрецизна и високопроизводителна обработка правят OKUMA надежден партньор в металообработващата индустрия“, допълниха от Булмакметал.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
’Â·ÓÌÂ œÛÏÔÂÌÚÂıÌËÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ıË·Ë‰Ì‡ ÔÓÏÔ‡ WATERblue-Õ
В рамките на изложението Интербад 2010 в Мюнхен фирма Херборнер
Пумпентехник представи нов модел хибридна помпа WATERblue-Н, предназначена за развлекателни аквацентрове и индустриални хидравлични системи.
„Новата хибридна помпа е симбиоза от пластмаса и метал, и поради това
се отличава с компактност, намалено тегло, по-висока устойчивост на пластмасовите детайли и по-дълъг живот, като същевременно е без големи
разходи по поддръжка. Подобрената конструкция предлага редица предимства,
които я правят масово приложима и в корабната техника. Интелигентната
помпена техника от Херборн поставя нови мащаби. Благодарение на своята
конструкция, WATERblue H е много по-надеждна и функционална. Също така,
разходите по почистването на филтрите на помпите са намалени значително поради по-големия обем на филтъра, достигащ 2400 кубически сантиметра“, коментира Саша Корупп, технически ръководител на Херборнер Пумпентехник.
„Уникалната конструкция на корпуса от цяла отливка с вграден повдигащ
механизъм прави лесно свалянето на филтъра. Оптималният избор на материали ни даде възможност да разработим едно добре обмислено и икономически издържано решение за развлекателните плувни басейни. Хибридните
помпи на Херборнер Пумпентехник могат да се окомплектоват с високоефективни мотори сериите IE2, PM, както и с еднофазни мотори до 2,2 kW
или NEMA мотори. При IE2 и РМ задвижвания могат да се използват и честотни преобразуватели. При всички тези варианти новата помпа демонстрира гъвкава приложимост, съобразена с европейските норми“, допълни г-н
Корупп.

TME ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ TELPOD, HSK Data Ë XENO-ENERGY
Наскоро ТМЕ включи в портфолиото си изделията на три нови фирми. Партньорството с TELPOD ще предложи на клиентите на ТМЕ електронни елементи и подсистеми, използвани в електронните и електротехнически уреди за
общо потребление, телекомуникационното и медицинско оборудване, контролно-измервателната апаратура и др.
Офертата на ТМЕ в областта на системите за автоматична идентификация и уредите за защита от пренапрежения бе разширена с продуктите на
полския производител HSK DATA. „Фирмата, чието главно седалище се намира
в Краков, от дълги години произвежда познатите в Полша и цяла Европа мрежови филтри acar-axon. Признаването на сертификат ISO 9001 през 1998 година
представлява потвърждение за високото качество на продуктите и услугите,
предлагани от фирма HSK DATA“, заявиха от ТМЕ.
Третият нов партньор на фирма TME е XENO-ENERGY – производител на
литиево-йонни батерии. „Благодарение на високото качество и конкурентните цени, продуктите на XENO-ENERGY от дълги години са алтернатива на
асортимента на другите производители. Технологията на производство (LiSOCl2) осигурява живот на батериите повече от 10 години. В офертата са
включени най-популярните размери заедно с различни типове изводи, използвани в промишлеността“, допълниха от компанията.
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ËÌÚÂ‚˛

10-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ù‡·ËÍ‡Ú‡
Ò˙‚Ô‡‰Ì‡ Ò ÔÓÂ‰ÌÓÚÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÌË
Инж. Тома Томов, директор на фабриката
на Данфосс в България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми инж. Томов, производството на Данфосс в България чества своя десети юбилей, който отбелязахте с голямо тържество. Разкажете повече за честването и за участниците в него?
Честването на 10-годишнината от
създаването на фабриката на Данфосс
тази година се проведе успоредно с
редовната среща на ръководствата на
направление „Heating Solutions“ - група
от 14 фабрики на Данфосс, една от
които е фабриката в България. Тържеството се състоя на 25 октомври т.
г. и освен отбелязването на 10-годишния юбилей, официално открихме и поредното разширение на производството. На тържеството присъстваха собственикът и председател на борда на
директорите на Данфосс, г-н Йорген
Мадс Клаусен, със съпругата си, г-н Ханс
Скоу - Министър Съветник на посолството на Кралство Дания в Република България, както и ръководители на
направления в Данфосс: Ким Кристенсен, президент на направление "Отоплителна техника", Томас Ховю, вицепрезидент на направление "Производствени дейности", Ханс Конгстед, вицепрезидент на направление "Финанси"
- Отоплителна техника, Ян Шомейкър,
главен директор на направление "Хидравличен баланс", Андржей Кремер,
вицепрезидент на направление "Сградно отопление", Герхард Бертелсен, вицепрезидент на отдел "Стопанско и административно обслужване". Мероприятието уважиха и ръководителите на
фабриките на Данфосс в Дания, Русия и
Китай, представители на международни и български партньори на компанията, както и наши клиенти.
Как оценявате работата си за
изминалия 10-годишен период?
Производството на Данфосс в
България започна скромно, ориентирано главно към българския пазар. В момента сме една от ключовите фабрики, доставяща над 100 различни продукта за клиентите ни по цял свят.
Доказахме се като много надежден
партньор.
Кои са акцентите в дейността ви понастоящем? Колко са
продуктовите линии, които
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предлагате на
българския пазар?
Данфосс има глобална стратегия, така че
нямаме продукти предназначени само за
българския пазар. За
съжаление, пазарът в
България на продуктите, които произвежда- Инж. Тома Томов, директор на фабриката (вдясно), г-н Йорме, е сравнително ген Клаусен, собственик и председател на борда на дирекна Данфосс и съпругата му г-жа Анете Клаусен
малък. Главните ни кли- торите
след прерязването на лентата на новите помещения.
енти са страните от
Все повече компании опредеСеверна и Западна Европа, Русия и
лят енергийната ефективност
Китай. В момента у нас работят 7
като важен елемент от дейнопроизводствени линии - 2 производстта си. Какво е нейното знаствени линии за вентили за радиаторчение в дейността на Данфосс
ни термостати, 3 линии за сензори
и какви конкретни действия
за термостати, както и 2 други просте предприели в тази посока?
изводства - за ръчни баланс вентили
Спокойно мога да кажа, че това е
и специални вентили.
основен приоритет за Данфосс като
От месец юни т. г. фабриката
цяло. Шест от седемте ни продукта
разшири двойно производствеса олицетворение на технически рените си площи. От какво бе
шения в областта на икономия и оппродиктувано това решение?
тимизиране на използването на топОт два много положителни фактолинна енергия.
ра. Първият е, че поръчките за проКаква е стратегията ви по отдуктите, които произвеждаме нараношение на бъдещото развистват непрекъснато като обем и
тие на производството и кактова поражда необходимостта да
ви иновативни продукти планиразширяваме производствените и
рате да предложите на клиенскладовите си мощности с площи за
тите си?
нови производства. Освен това, в
Производството в България ще се
България е изгодно да се внедряват
развива по отношение на гъвкаво затехнологии, които задоволяват висодоволяване на европейския пазар, какките изисквания и гъвкавостта на
то и на многообразие от продукти и
търсенето на европейския пазар.
кратки срокове на доставка. ИзпълнеБихте ли разказали на читатението на разнообразни по вид и разлите на сп. Инженеринг ревю
лични по количество поръчки, адаптиповече за новото производрани към очакванията на нашите клиство? Какъв е неговият капаенти за доставки от типа "Точно
цитет?
навреме" (Just on time) е печелившата
Последната внедрена производкарта, на която залагаме.
ствена линия произвежда 4 различни
Новите продукти, които ще започвида и общо 34 различни модификации
нем да произвеждаме скоро в Данфосс
на ръчни баланс вентили. Продуктът е
България, са четири. Някои от тях са
уникален и няма аналог в света, който
съвсем нови изделия, а друга част са
да комбинира в себе си регулиращи,
добре познати продукти, които Данизмервателни, сервизни и спирателни
фосс произвежда и днес в други фабфункции. Относно капацитета- няма да
рики. Повече информация ще мога да
ви отегчавам с много цифри. През посдам след стартиране на производледните 4 месеца оптимизирахме листвата, тъй като това е част от
нията по така наречения “Lean
новата стратегия на фирмата за
approach“ и резултатът сега е, че на
бъдещо устойчиво развитие в условине повече от 39 секунди от линията
ята на икономическа криза.
излиза един готов баланс вентил.
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≈ÎÂÍÚÓÂÓÁËÈÌËÚÂ ÌË
Ï‡¯ËÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ‚Â˜Â
ÓÚ 30 „Ó‰ËÌË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Кристиян Пианченко,
ръководител отдел Маркетинг и продажби на
електроерозийни машини в GF AgieCharmilles,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Пианченко, моля,
представете фирма GF
AgieCharmilles и основния й
предмет на дейност.
GF Agie Charmilles принадлежи към
GF Group, швейцарска компания със
седалище в Шафхаузен. Основната
дейност на GF AgieCharmilles е производството на обработващи машини
за производителите на инструментална екипировка и прецизни детайли. Чрез предоставянето на подобен
тип машини и услуги се надяваме да
станем техни предпочитани доставчици. Компанията ни доставя машини, базирани на три вида технологии:
електроерозийна обработка, което е
нашата основна дейност; фрезоване,
където сме лидер в 3 и 5-осното високоскоростно фрезоване; технологията за лазерна аблазия – приложена в
най-новите ни машини.
Също така осигуряваме автоматизация – решения за междуоперационен
транспорт, които могат да варират
от автоматизация на процеса чрез
прости носачи или палети до сложна
автоматизация с роботи и управление на производството (цялостна
система за управление на инструменталния цех).
Моля, представете дейността на GF Agie Charmilles на
българския пазар.
България е традиционен пазар за
GF Agie Charmilles. За последните
тридесет години в страната сме
доставили над 250 електроерозийни
машини с марките Agie и Charmilles.
Как оценявате производството на инструментална екипировка в България? Кои са вашите основни клиентски групи тук?
Индустрията тук все още се развива. Както вече споменах, нашите
основни клиенти са компаниите, произвеждащи инструментална екипировка и уникални детайли, а в Бълга-

20

рия са налице голям брой такива предприятия. Освен това, фирмите разполагат с добра технологична база,
която компенсира старото оборудване. И докато традиционните доставчици използват модерни машини,
българските производители се справят с находчиви решения и старо
оборудване. Това, заедно с ниските
разходи за труд, дава ценово предимство, за съжаление, за сметка на устойчивостта, стабилното ниво на
качество и скоростта.
Какви технологии и услуги,
свързани с електроерозията и
фрезоването, са включени в
портфолиото ви? Кои от тях
са най-успешни на нашия пазар?
Нашето портфолио от машини
предлага решения за нишкови електроерозийни машини, обемни електроерозийни машини, пробивни електроерозийни машини, стандартни, високопроизводителни и високоскоростни фрезови машини. А също така и
новите лазерни машини за повърхностно обработване. Предлагаме цялостни решения, предоставяйки машини, технологии и много надеждна поддръжка. Наша референция са стотиците електроерозийни машини, които продължават да се използват
повече от 30 години като основни
машини в цеховете на наши клиенти
в цялата страна. Именно с технологията си за електроерозийна обработка сме най-добре познати на
българския пазар.
Как бихте коментирали бизнеса с ретрофит на стари машини в България?
Това е добро и евтино решение,
което работи до момента, в който
решите да развивате вашия бизнес.
Не е възможно да ускорите развитието си в бъдещето, така че да се
движите успоредно с конкурентите
си, ако използвате стари, макар и
обновени машини.

Лазерната технология е новост в портфолиото на GF
AgieCharmilles. Какво мислите
за нея и какви са основните й
приложения?
Благодарение на лазерната технология, въведохме някои уникални машини, способни да извършват обработки, които не бяха възможни до
момента - текстуриране на повърхностите или прецизно гравиране, например. И всичко това може да се извърши дори и върху неравни повърхности с висока степен на точност,
защото сме в състояние да доставим
5-осни машини и многослойни насложени процеси.
Какво послание ще отправите
към клиентите си в България?
Доверете се на новите технологии. Електроерозийните и фрезоващите технологии изминаха дълъг път и
демонстрират неочаквано висока
производителност към момента.
Производителите в България са впечатляващ пример със старите машини, които използват по-добре от всеки, който някога съм виждал. Новото
оборудване, в синергия с вашето ноухау, когато е правилно подбрано и
прилагано в правилната посока, неочаквано ще даде началото на продуктивността, качеството и конкурентоспособността ви.
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Инж. Гергана Ангелова и инж. Георги Рампов,
управители на Белимо България,
пред сп. Инженеринг ревю по повод десетата
годишнина от основаването на фирмата
Как стартирахте дейността
на фирмата преди десет години и с какви трудности се налагаше да се справите?
Г.Р.: Запознанството ни с BELIMO
беше търсено, но стана случайно. Една
година аз работих самостоятелно с
фирмата, но после работата се разрасна и решихме да основем сегашното
дружество през октомври 2000 г.
Впоследствие започнахме да предлагаме и продукти от други фирми, като
по този начин създадохме продуктова
база за сградна автоматизация. Сега
предлагаме сензори, регулатори и изпълнителни механизми за вода, въздух
и газове.
С какво е по-различен пазарът
на настоящия етап за вас и за
вашите клиенти? Как виждате
развитието му в близко бъдеще – като продуктова гама,
развитие на отделните направления и т.н.?
Г. Р.: В началото, когато стартирахме дейността си с BELIMO, основният
потенциал на пазара бе в областта на
водното регулиране. Стартирани бяха
големи проекти към топлофикационните дружества, но за съжаление ние все
още не се бяхме утвърдили като доставчик и отстъпихме пред вече наложили се на българския пазар вносители. Сега нещата са по-балансирани.
Няма ги тези големи проекти и търгове, но пък продуктите на BELIMO вече
заемат достойно място и в този пазарен сектор (регулирането в абонатни станции), за който можем да предложим изделия с добро качество на
изгодна цена, благодарение на патентовани решения.
По различен начин се развива пазарът за продукти, намиращи приложение в регулиране на системите за
въздух, противопожарна и противодимна защита. Тук вече се наблюдава една
по-естествена закономерност, тясно
свързана с общото икономическо развитие на страната ни, водещо до изграждането на все повече модерни обекти
с централизирани системи за ОВ и К.
Променя ли се, според вас, самосъзнанието на българския
потребител по отношение на
енергоспестяващите технологии или той все още смята, че
опазването на околната среда
не е негова лична отговорност?
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Г. Р.: Все още енергоспестяването у нас не се
свързва с крайния му
ефект – намаляване на
вредните емисии от електроцентралите, замърсяващи околната среда. За широкия потребител
енергоспестяване означава намаляване
на сметките за енергия и това трябва да се използва за постигане на подълбока основна цел. Според мен, пестенето на енергия трябва да се стимулира с финансови методи.
Независимо от сегашното състояние, всички фирми в бранша сме задължени да „възпитаме“ нашите клиенти,
да оформим пазара според истинските критерии, а не после да се срамуваме от евтините непрофесионални решения в сградните системи. Време е
да се въведе фигурата на фасилити
мениджъра, отговорен за енерго- и суровиноспестяването на определени
сгради или квартали.
Кои технически характеристики на системите на BELIMO се
ценят най-много от специалистите в бранша?
Г. А: BELIMO е световен лидер в
производството на регулиращи елементи за въздух и вода, и още от самото начало поставя стандартите в
тази област. Качеството на продукцията и добре обмислените решения
определят сериозния пазарен дял, особено в областта на регулиране на
въздуха, противопожарна и противодимна защита. Това, което най-много
се цени от специалистите, e надеждността на оборудването и оригиналните продуктови решения. Всеки изпълнителен механизъм е обект на индивидуална и обстойна фабрична проверка. Цялото производство е съсредоточено в Швейцария. Това, в съчетание с иновативността и прецизността в разработката и производството,
прави продукцията предпочитана от
водещите производители на ОВК оборудване в цял свят.
С какви технологични или конструктивни нововъведения
продуктите на BELIMO превъзхождат тези на конкурентните фирми?
Г. А: BELIMO e много тясно специализиран производител. Фокусът е изключително върху производството на
електрически изпълнителни механизми. Това е стратегията на фирмата –

да правят само това, което наистина
умеят, и да го правят най-добре от
всички. Това се оказва, наистина, печеливша формула. Всичко, което поднасят като продукт, е много добре обмислено. Всяко изделие е "произведение
на изкуството".
Какви са най-интересните и
иновативни продукти, реализирани от BELIMO?
Г. А: Повечето продукти, които
BELIMO ни поднася, са иновативни.
Новаторството, високият стандарт
и енергоспестяващите решения са заложени във фундамента на производството още от създаването на фирмата. Именно чрез иновация се основава BELIMO през 1975 г., пускайки на
пазара първия ел. изпълнителен механизъм за директно присъединяване,
който замества скъпоструващите и
трудни за експлоатация пневматични
системи. Друг продукт, който предизвика революция в сферата на водното
регулиране, е първият сферичен вентил
с профилирана конструкция, който, благодарение на патентовано решение,
притежава отлични регулиращи качества и се явява прекрасна алтернатива на по-скъпоструващите седлови вентили. Програмируемите и цифрови изпълнителни механизми, към които е
възможно директно присъединяване на
стандартен сензор и които пестят не
само кабели, труд, но и вход-изходи на
контролера, е друга новаторска концепция, реализираща икономии. Други
интересни продукти са: най-плоският
изпълнителен механизъм (16 мм); комбинираното изделие за VAV клапи –
изпълнителен механизъм, регулатор и
сензор за диференциално налягане; регулиращите вентили с автоматично
хидравлично балансиране и др.
Какво е значението на личностните качества за успехите
на фирмата?
Г. А.: Всеки от нас допринася с личните си качества, но водещото е фирмената политика. В основата й е това,
че уважаваме клиентите си, уважаваме техния избор, предпочитания, свободата сами да стигнат до извода, че
ние сме доставчикът, от който имат
нужда.
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од наслов „Това не е правено досега“ между 17 до 19 ноември в хотелски комплекс „РИУ Правец Ризорт“, гр. Правец, се проведе традиционният годишен семинар на водещия производител на индустриални
продукти Emerson. Специалисти от
цялата страна имаха възможност да
се запознаят с новостите както в
областта на индустриалната автоматизация на Emerson Process
Management, така и в енергийните
системи, представени от направление Emerson Network Power Energy
Systems. Семинарът бе открит от
инж. Борислав Младенов, ръководител на офиса на Emerson Process
Management в страната, който направи кратко представяне на компанията и постиженията й за тази
година. „Emerson Process Management
е най-голямото подразделение на
Emerson и представлява 27% от общия бизнес на компанията. Като
технологичен лидер, ние осъзнаваме,
че ключът към удовлетвореността
на клиентите и дългосрочния успех е
предвиждането на техните нужди и
създаването на нови технологии и
иновативни решения, които да им
осигуряват ясно изразени конкурентни предимства. В тази връзка през
2008 г. компанията инвестира рекордните 874 милиона щатски долара
за разработване на нови продукти и
нови клиентски ориентирани инженерни решения, голяма част от които бяха представени на пазара през
2010 г.“, заяви инж. Младенов. В уводната част бе представена и компанията Chloride Group PLC, производител на непрекъсваеми токозахранващи устройства, наскоро присъединена към направлението Emerson
Network Power.

Новости в измервателните
прибори Emerson
Първата част на семинарната
програма бе посветена на гамата
уреди за измерване на ниво, температура, разход и анализ, предлагана от
Emerson Process Management. Инж.
Росен Ников, специалист продажби в
отдел Измерване на българския офис
на компанията, представи подробно
новата система Raptor за инвентаризация на продукти в резервоарни паркове. „Новата нивомерна система е
създадена в съответствие с концепцията на Emerson за минимизиране на
разходите за инсталация, прецизност
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на измерването, сигурност, гъвкавост на приложенията и лесна заменяемост на устройствата. Комбинацията от доказали се и нови технологии повишава гъвкавостта на системата, отворения системен дизайн,
уникалната защита от препълване,
по-добрата диагностика и лесна употреба“, поясни инж. Ников.
Специално внимание бе отделено
на компонентите на системата радарен нивомер 5900S с точност
±0,5 mm; многовходов температурен
трансмитер 2240S, графичен полеви
дисплей 2230, трансмитер за налягане 3051S, полеви комуникационен
модул 2160, уреди за контрол и управление и софтуер за визуализация.

Новости в системата за
автоматизация DeltaV
През втория семинарен ден
присъстващите специалисти се запознаха с най-новото в Plantweb архитектурата за автоматизация и
по-специално в емблематичната за
Emerson Process Management система за автоматизация DeltaV. “DeltaV
е различна от всички останали системи за автоматизация на пазара“,
заяви лекторът Борислав Младенов.
Най-новата версия на DeltaV отразява новаторските подходи на технологично развитие на компанията,
като насоките й включват: върхово
ниво на мащабируемост, вродена
интегрираност, вградени функции за
интелигентен контрол, „I/O on
demand“ концепцията, интегрирана
сигурност.
„I/O on demand“ и „Електронните
клемореди“ са сред най-интересните
предложения с марка Emerson. „Електронните клемореди“ – които се
очаква да изместят традиционната
технология с 35-годишна инженерна
практика - елиминират огромно количество инсталационна работа,
намаляват стойността на целия
автоматизационен проект и увеличават в голяма степен операционната гъвкавост. С използването на „I/
O on demand“ (входно-изходни модули
в зависимост от конкретната нуж-

да), потребителите избират какъв
тип входове/изходи им трябват –
безжични, FF, HART, AI, AO, DI, DO, DP,
T/C или RTD. Те решават кога искат
входове/изходи – било то при промени след реализацията на проекта, в
процеса на пуск, при функционирането на системата или при временни
инсталации; както и къде искат входове/изходи – в залата с шкафовете, на отдалечени места, в зони с
повишен риск, в системи за сигурност или в неблагоприятна среда.

Новости от Emerson
Network Power
Във фокуса на тазгодишната програма бяха поставени и някои нови
продукта от портфолиото на направление Emerson Network Power
Energy Systems. Гост-лекторът Мариян Маджерчич направи обща презентация на енергийните решения, предлагани от компанията, след което
инж. Ивайло Георгиев, мениджър продажби на дивизия Energy Systems, запозна присъстващите специалисти
с новостите в продуктовата гама,
сред които NetSure – постояннотокови захранвания с високоефективната технология eSure. "Серията токоизправителни модули eSure е следващата стъпка в еволюцията на
NetSure DC Power платформата на
Emerson Network Power, благодарение
на която са възможни значителни
икономии на енергия. Решенията са
подходящи за кабелни и безжични
мрежи и могат да посрещнат високи изисквания за енергийна ефективоност в множество приложения –
телекомуникационни мрежи, информационни центрове, и други", заяви
инж. Георгиев.
Представени бяха и решенията NetSure 211 – мини постояннотокови системи; NetSure 501 – компактни постояннотокови системи с голяма гъвкавост (1,7 – 24 kW); NetSure
701 & 801, NetSure Bulk DC Power
Systems – за приложения с голяма
мощност; NetXtend Flex - външни кабинети с интегрирана енергийна
инфраструктура.
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а 23 ноември т. г. фирма Ехнатон
организира семинар под наслов "Индустриалните роботи – вашите неуморни служители". Събитието се състоя
в комплекс "Макси", София, в присъствието на множество специалисти от
областта на индустриалната автоматизация. Семинарът бе открит от
Илиана Айвазова, ръководител направление Mitsubishi Electric и Cognex в Ехнатон, която приветства гостите и
представи гост-лектора Пьотр Тайнор, продуктов мениджър Роботи и
CNC продукти в Mitsubishi Electric, Полша.

Серия роботи MELFA на
Mitsubishi Electric
В първата част на семинарната
програма Пьотр Тайнор представи концепцията за индустриални роботи на
Mitsubishi Electric, като акцентира върху
най-новата серия роботи с множество
оси на движение MELFA. "Роботите от
серията се отличават с голяма гъвкавост на движенията, висока скорост и
иновативна конструкция, което осигурява повишена ефективност при процеси на асемблиране и производство в
широка гама приложения. Във функционалните им възможности са синхронизацията със скоростта на конвейера,
задаване на различни параметри в самия контролер, лесна интеграция със
системи за машинно зрение Cognex и
други", заяви г-н Тайнор.
Акцент в представянето бе поставен върху най-новото допълнение на
серията - роботът MELFA RV 2SDB, с
който присъстващите на семинара
имаха възможност да се запознаят на
живо. "Роботът е с иновативна антропоморфна конструкция и има работен
радиус 139,5 мм. Намалената издаденост на рамото позволява максимално
оползотворяване на работното пространство около робота и използване
на възможно най-компактна производствена площ. При обхват от 480о (ос
J1) роботът винаги използва най-краткия път за извършване на определено
задание, което допълнително съкращава работните цикли. Уникалното в серията роботи е големият диапазон, който оста J4 покрива – 400о. Специално
за клиентите на Ехнатон Mitsubishi
Electric предлага преференциални цени за
първите четири закупени робота
MELFA RV 2SDB“, допълни лекторът.
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Представени бяха и
различни софтуерни продукти, които улесняват
работата на потребителя с MELFA RV 2SDB: RTToolBox2 – предлага разнообразни функции за пуск,
отстраняване на грешки
и планиране на работния
цикъл; MELFA Vision – дава
възможност за лесно интегриране на системи за
машинно зрение; MELFA
Works – 3D приложение за
симулация с богати
възможности за дизайн на
системата и предварително обучение
(Solid Works като add-in).
Анонсиран бе и най-новият робот на
Mitsubishi, който ще се появи на пазара
през декември – RH-3SQHR/RH-3SDHR.
"Вероятно това е най-бързият в света SCARA робот за монтаж на таван,
с 3 кг товароподемност и 4 степени
на свобода", заяви г-н Тайнор.

Хващачи и аксесоари за
роботи от SMC
Пламен Тюркеджиев, управител на
българския офис на SMC Industrial
Automation, представи пред присъстващите на семинара техническите решения на фирма SMC за адаптиране на
робота към изделията. "За нуждите на
индустриалната автоматизация SMC
предлага три основни вида хващачи за
роботи – пневматични, електрически
и вакуумни, предназначени за разнообразни приложения", заяви г-н Тюркеджиев и акцентира върху сериите паралелни пневматични хващачи MHF, MHL,
MHK и 2-, 3- и 4-пръстовите хващачи
от серията MHS, които могат да се
използват за ротационни детайли с
много малка дължина. Демонстрирани
бяха и ъгловите пневматични хващачи
MHC2, подходящи за различни видове
детайли, и сериите MH42C и MHW2 с
възможност за движение на челюстите до 180о.
Интерес от страна на специалистите предизвика представянето на вакуумните хващачи, серия ZPT, и вихровата вендуза за безконтактно захващане на изделия Cyclone PAD.

Системи за машинно зрение
Cognex
Във втората част на лекционната
програма домакините от Ехнатон

представиха богатата гама от камери за направляване на роботи и визуална инспекция на фирма Cognex. "Системите са приложими на всички етапи
от производствения процес и могат
да бъдат използвани за автоматизация, инспекция на качеството на продукцията, прецизно измерване на параметрите й, както и за идентификация
на индустриални (1D, 2D, OCR/OCV)
кодове", подчерта лекторът г-жа Айвазова.
Детайлно бе представена фамилията камери Checker. „Визуалният сензор Checker разполага с вградена камера, процесор, осветление, оптика и
I/O модул и обединява шест различни
инспекции едновременно - проверка за
наличие или отсъствие на конкретния
елемент от обекта, за неговата яркост, контраст, рисунък; измерване
на широчина, височина или диаметър
на обекта. Отличава се с високоскоростно разпознаване и инспекция и широка гама от работни разстояния. Инспекцията може да включва множество елементи на детайлите, предварително дефинирани като виртуални сензори“, коментира Илиана Айвазова. Специално внимание бе отделено и на серията камери In Sight, фамилията четци на индустриални кодове
DataMan, както и критериите за избор на най-подходяща камера за съответното приложение.
За гостите на семинара допълнително бе организирано последващо обучение, посветено на програмирането на
роботи и съпроводено с демонстрация
и тестове на модел RV-2SD. Роботът
е изложен в демонстрационната зала на
Ехнатон и ще бъде на разположение на
клиентите до края на годината, припомниха от компанията.
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а 10 и 11 ноември т. г. Шнайдер
Електрик България бе домакин на
традиционния годишен семинар по
индустриална автоматизация. Събитието се състоя в хотел „Орфей“,
курортен комплекс Пампорово. Лектори на семинара бяха Камен Чолаков, специалист в Центъра по автоматизация на Шнайдер Електрик в
Прага, Едуард Бодор, инженер ИТ приложения в Шнайдер Електрик Румъния, Петър Николов, Димитър Белчев,
Иван Ганев, Димитър Иванов, Александър Катошев и Николай Найденов
от Шнайдер Електрик България.
Партньори и клиенти на компанията
от цялата страна се запознаха с
новостите в офертата на Schneider
Electric и участваха в разнообразни
работни групи и продуктови демонстрации.
Представени бяха новият Vijeo
Designer, новото поколение индустриални компютри Magelis, новости в
процесната автоматизация UnityPro
v5.0 и новата концепция за програмиране на машини SoMachine.
„SoMachine е първият софтуер за
програмиране, който позволява в
единна среда да се конфигурират контролерите, моторните регулатори,
сервозадвижванията и човеко-машинният интерфейс. Това е нова гъвкава платформа за управление, предназначена специално за производителите на машини, която улеснява разработката и намалява времето до
старта на машината при крайния
клиент“, заяви инж. Чолаков, след
което демонстрира начина, по който единната софтуерна платформа
SoMachine съчетава четири управляващи хардуера – програмируем контролер, HMI контролер (PLC + HMI в
един корпус), интегрирано PLC в честотен регулатор с контролер и PLC
за сервозадвижвания.
В представянето на HMI офертата на Шнайдер Електрик бяха показани новите малки дисплеи Magelis
STO и STU. Чрез нагледна демонстрация на Magelis STU, специалистите
се запознаха с пълната функционал-
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ност на софтуера за конфигуране на
големи дисплеи – Vijeo Designer v.5.1.
В областта на процесната автоматизация бяха презентирани новостите в софтуера Unity Pro версия
5.0, сред които FDT DTM контейнер,
който позволява всяко устройство,
независимо от производителя, да
бъде конфигурирано и управлявано
през стандартния клиентски интерфейс. Сред новите показани устройства бяха входно-изходни модули и
нов RTU модул за контролера M340.
Инж. Димитър Иванов и инж. Иван
Ганев представиха честотни задвижвания от серията 32, специално предназначени за производителите на
машини. „Altivar 32 е нов честотен
регулатор за синхронни и асинхронни
електродвигатели, който притежава
ATV logic - вграден програмируем контролер. Налице са и вградени функции
за безопасност, които са сертифицирани по SIL-3, както и вграден
Bluetooth, предназначен за настройка
през мобилен телефон, посредством
софтуера SoMove Mobile. Lexium 32 e
нова серия сервозадвижвания, предназначена за управление на серводвигатели с възможност за управление по
основните интерфейси за комуникация. Концепцията на всички продукти
от 32-ра серия е да улесни максимално производителите на високотехнологични машини“, заявиха лекторите.
Платформата Infrastruxure, която
позволява изграждане на гъвкави решения за обезпечаване захранването
на поточни линии, сървърни зали и
центрове за обработка на данни бе
представена от инж. Петър Николов,
директор ИТ на Шнайдер Електрик
България, и Едуард Бодор.

Присъстващите специалисти се
запознаха и с решенията за енергиен
мениджмънт на Шнайдер Електрик.
Инж. Димитър Белчев изложи предимствата на системата Powerlogic,
като акцентира върху резултатите
от икономията на енергия в промишлените предприятия. „Спестяват се
от 2 - 4% от сметките на завода,
благодарение на знанието къде и как
да се използва енергията; от 2 до 5%
от оперативните разходи, с оптимизирано използване и елиминиране на
излишните покупки на оборудване; до
10 или повече процента в производителност и възможност за намаляване на престоя. Освен това се оптимизира прогнозната консумация чрез
автоматично събиране на данни за
разходите в производството, използване на импулсни входове за разходи
на вода, въздух, газ, пара и съхранението им във файлове с регистри в
апарата и други“, заяви инж. Белчев.
Интерес сред аудиторията предизвика презентацията на внедрената система за енергиен мениджмънт
ION Enterprise в Челопеч Майнинг.
Инж. Петко Иванов, главен енергетик в компанията, демонстрира работата на системата в реално време, посредством отдалечен достъп
през интернет. „Благодарение на
внедрената система Челопеч Майнинг реализира значителни спестявания, следствие на подобреното прогнозиране на заявените количества
електроенергия. Подробната информация за енергийната система на
компанията, генерирана от ION
Enterprise дава възможност за адекватна превантивна поддръжка“, добави инж. Иванов.
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Проектът е осъществен по Национална програма „Модернизиране на системата
на професионалното образование“ със съфинансиране на ЕСД България,
представител на HEIDENHAIN за България

Õ

а 3 ноември т. г. в професионална гимназия "Велизар Пеев", град Своге, официално беше открита и представена новата зала за обучение по
програмиране на цифрови програмни
управления за металорежещи машини. Специално за откриването гост
бе г-жа Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, младежта
и науката. Оборудването на залата
е осъществено по Национална програма „Модернизиране на системата на
професионалното образование“ на
Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) със
съфинансиране от фирма ЕСД България, представител на HEIDENHAIN за
България.
Оборудването на новата зала в
гимназията включва програмиращите станции (тренажори) за управленията HEIDENHAIN iTNC 530 (за
фрезови центри) и MANUALplus (за
стругови машини). В рамките на
програмата бяха демонстрирани и
технологичните възможности на
новия вертикален обработващ
център Kovosvit MAS модел MCV
754 Quick, с който разполага гимназията. Присъстващите имаха
възможността да се запознаят детайлно с цифровите програмни управления HEIDENHAIN, обработващите центри на Kovosvit MAS, както и многошпинделните стругови
автомати и високопроизводителни
стругове с подвижно седло на
Tajmac ZPS. Част от програмата бе
и представянето на фирма
SANDVIK Coromant, която демонстрира най-новото от режещите си
инструменти.
"В момента индустриалният бизнес изпитва остър дефицит на спе-
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циалисти в областта
на машиностроенето", коментира зам.министър Дамянова.
"В същото време приемът за професии от
този отрасъл в професионалните гимназии
почти не се изпълнява.
Необходимо е да
бъдат създадени условия, които, от една
страна, да осигурят
привлекателност на
професионалното об- Зам.-министър Милена Дамянова откри официално залата
разование, а от друга за обучение
- да гарантират, че
чрез обучението ще
се осигурят качествени специалисти", допълва тя.
По мнение на зам.министър Дамянова,
професионална гимназия "Велизар Пеев",
гр. Своге, притежава
техника, с каквато
не разполагат дори
голяма част от производителите
в
България. Изградената зала е с осем работни места, като
четири от тях са оборудвани с про- тиката на МОМН по отношение на
професионалното образование и
грамиращи станции (тренажори) за
цифровото програмно управление обучение е насочена към изграждаот най-висок клас iTNC 530 на нето на стабилни взаимоотношеHEIDENHAIN за фрезови центри, а ния с бизнеса, както и осигуряване
останалите - с програмиращи стан- на условия за тяхното развитие и
ции MANUALplus за управление на усъвършенстване", разказва Милена
CNC струговe. Програмиращите Дамянова. "В досегашната практистанции са с най-новите и най-мощ- ка добри примери са както вече спони софтуерни версии, позволяващи менатата Национална програма за
модернизиране на професионалното
и 5-осна фрезова обработка.
"Една от важните цели на поли- образование, така и проектът "Учи-
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С проекта си EDU.training можем да реализираме
още 5-6 такива центъра за обучение
Инж. Емил Минков, управител на ЕСД България, за успешната реализация на залата,
миналия опит и бъдещите планове на компанията в подкрепа на българското
професионално образование

Този проект е най-добрата илюстрация на това, че когато се
работи целенасочено и в дух на сътрудничество, получените резултати са впечатляващи. Нашата цел бе да подпомогнем професионалното образование в България, изграждайки съвременен
център за обучение по Програмиране на цифрови програмни управления за металорежещи машини, който изцяло да отговаря на
изискванията на нашия немски партньор HEIDENHAIN.
За успеха на проекта принос имат всички участващи страни
– благодарни сме на екипа на МОМН, който инициира националната програма "Модернизиране на системата на професионалното
образование", поздравления заслужава целият колектив на ПГ "Велизар Пеев", начело с директора г-н Станчо Атанасов, за вложените усилия и креативност при реализирането на проекта. Благодарим за съпричастността и на фирма Sandvik Coromant, която
ни помогна с високотехнологичните си инструменти. Основната
задача на центъра е да работи за набавянето на квалифицирани
кадри по специалността Програмиране на металорежещи машини с цифрово програмно управление. Втората и не по-маловажна
задача пред него е да покаже, че тази професията е високо интелектуална и много привлекателна. Ние, ЕСД България и HEIDENHAIN,
сме дълбоко убедени, че само ефективното използване на съвременни и високопроизводителни CNC металорежещи машини е решението, което може да даде шанс на българските машиностроители да се конкурират на европейския и световен пазар. Това

лищни и студентски практики" по
ОП Развитие на човешките ресурси". Трябва обаче да отворим обра-
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пълноценно използване на CNC металорежещите машини може да се постигне само с
висококвалифицирани специалисти.
Изграждането на този център в ПГ "Велизар Пеев" не е нито
първият, нито пък ще бъде последният проект, който ЕСД България и HEIDENHAIN подпомагат. Готови сме да го направим за всяко професионално училище, което има желание и възможност да
реализира подобен проект. За тази цел преди няколко години създадохме свой вътрешнофирмен проект - EDU.training, чрез който
реализираме дейностите в сферата на професионалното образование. До момента имаме изградени подобни центрове в осем
професионални гимназии, както и в ТУ-София, катедра ТМММ.
В момента имаме възможността да реализираме още 5-6 такива центъра за обучение. Дали ще ги осъществим, зависи изцяло от
подкрепата за тези проекти от страна на МОМН чрез националната програма „Модернизиране на системата на професионалното
образование“. Макар че финансирането на тези проекти не е никак
малко, сме решили да подпомагаме образованието дългосрочно и
ще го направим. Имам предвид период от 5-10 години, тъй като
това е необходимото време, за да настъпят качествени и трайни
промени в сферата на професионалното образование. Имаме и други
предложения към професионалните гимназии и МОМН, сред които
е годишното национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“.

зователната система и да дадем
възможност на бизнеса да моделира кадрите съобразно съвременни-
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Стефан Куцаров

рехвърлянето на електрически
сигнали между две електронни устройства, блокове на едно устройство или части на интегрални схеми и едновременно с това изолиране
едно от друго на различаващите се
напрежения на свързваните възли се
осъществява чрез галванично разделяне, наричано също галванична изолация (Galvanic Isolation) GI. Използват
се оптрони и по-рядко трансформатори, които благодарение на развитието на технологиите във все повече случаи образуват една ИС със
свързваните блокове, като последните могат да бъдат аналогови и цифрови.

Оптрони
В микроелектрониката и електронните устройства оптроните
(Optocoupler, Photocoupler) са най-разпространеният елемент за галванично разделяне и се използват както
като самостоятелни ИС, така и
като части на по-сложни ИС. Входното им постоянно или променливо
напрежение Ui създава ток Ii през
техния инфрачервен (обикновено
GaAs с дължина на вълната 890 nm)
светодиод (фиг. 1а), излъчената от
него светлина преминава през прозрачен изолационен слой и попада
върху фотоприемника PR, който я
превръща в изходен ток Io. Чрез резистора R на фиг. 1б или по друг начин той определя изходното напрежение Uo. Протичането на входен
ток само в една посока определя
наименованието постояннотокови
оптрони (DC Optocoupler). Двата успоредно и противопосочно свързани
еднакви светодиоди в променливотоковите оптрони (AC Optocoupler)
позволяват прилагането на променливо входно напрежение Ui и протичането на променлив входен ток Ii.
Част от общите параметри на
всички видове оптрони са тези на
светодиода - токът му в права посо-
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a

б

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Таблица 1. Фотодиодни оптрони
èçâ îV F, V
IR , mA
R S, W
Ì î ä å ë Ïäðèîò
åë
(IF , m A )
( C T , p F ) (C S , p F )
TLP3904 Toshiba
1,15 (7-20) 10max (30) 1014 (0,8)
IL 3 0 0
V is h a y
1 ,2 5 (6 0 )
1 (15)
>1012 (1)
LOC110 IXYS Clare 1,2 (100max) 10max
(3 )
PS8741 Renesas 1,1 (50max) 10max (30)
-

tO N , ms
V R, V
VOC, V
K 1 (K 2 ) [K 3 ]
(tO F F , m s ) (ID , n A ) (IS C , m A )
1500min 600 (2000)
(1 )
7 m in (5 m in )
5 3 0 0 m in 1 ,7 5 (1 ,7 5 ) 5 0 (1 )
0,5 (70) 0,007 (0,007) [1]
3750max
5 (1 )
0,007 (0,007) [1]
1500
2 0 (1 )
0,01 (0,01); [1]

ка (Forward Current) IF, напрежението
в права посока (Forward Voltage) VF
върху него и дифузният капацитет
(Capacitance) CT. Също обща група са
изолационните характеристики
между входа и изхода – изолационно
съпротивление (Isolation Resistance)
RS, капацитет вход-изход CS и изолационно напрежение (Isolation Voltage)
BVS. Последното е между свързания
накъсо вход и свързания накъсо изход,
обикновено е променливо и средноквадратичната му стойност, давана
в каталозите, е в сила при прилагане
в продължение на 1 минута.
При скокообразно нарастване на
Ui се дава времето на включване tON,
за което изходното напрежение Uo
се променя от максималната до минималната си стойност. Аналогично
е времето на изключване tOFF при
скокообразно намаляване на Ui, когато Uo се променя от минималната
до максималната си стойност.
За оптроните с цифров изход е в
сила параметърът устойчивост на
преходни синфазни сигнали (Common
Mode Transient Immunity - CMTI;
Common Mode Transient Rejection CMTR; Common Mode Rejection - CMR).
Той представлява максималната
стръмност на фронтовете на напрежение (измервана в kV/µs) между входа и изхода, при което все още не

настъпва промяна на логическите
нива – стойността й при високо
логическо ниво е прието да се отбелязва като положителна, а тази при
ниско ниво - като отрицателна. Обикновено двете са равни по абсолютна стойност.

B V S, V

Фотодиодни оптрони
Техният PR е фотодиод с основни
параметри максимално обратно напрежение (Reverse Voltage) VR, ток на
тъмно (Dark Current, Reverse Current)
ID, получаван при IF=0, изходно напрежение на празен ход (Open Circuit
Voltage) Voc, получавано върху несвързания фотодиод и изходен ток
на късо съединение ISC през свързания
накъсо фотодиод. Първата разновидност са оптроните, използвани за
управление на MOS транзистори,
пример за която е даденият в ред 1
на табл. 1. С по-голямо приложение
са линейните фотодиодни оптрони
(Linear Optocoupler), използвани за галванично разделяне на сензори, в захранващи блокове, медицински устройства и др. Принципът на работата им е изяснен чрез типичната схема на свързване от фиг. 2, известна
като фотопроводящ режим. В нея е
използван оптронът от ред 2 на
табл. 1, но действието се отнася за
произволен линеен оптрон. Светоди-
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Таблица 2. Оптрони с един биполярен транзистор
¹

Ì î ä åë

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S F H 6 3 6 (ô è ã .3 à )
H C P L -5 5 0 0 (ô è ã .3 á )
PS2381-1 (ôèã.3â)
FOD817D (ôèã.3â)
OPIA2110A (ôèã.3â)
PC12310YIP0F (ôèã.3â)
SFH6106-4 (ôèã.3â)
TLP624 (ôèã.3â)
FOD814 (ôèã.3ã)
P C 3 6 4 N J 0 0 0 0 F (ô è ã .3 ã )
TLP624-2 (ôèã.3â)
I L D 2 5 2 -X 0 0 9 (ô è ã .3 ã )
TLP624-4 (ôèã.3â)

Ï ðîèçâ îä è ò åë
V is h a y
Avago
R enesas
F a ir c h ild
O p te k
S h a rp
V is h a y
Toshiba
F a ir c h ild
S h a rp
Toshiba
V is h a y
Toshiba

V F, V
(IF, m A )
1 ,5 (2 5 )
1 ,8 (2 0 )
1 ,1 (6 0 m a x )
1 ,2 (5 0 m a x )
1 ,7 (5 0 m a x )
1,2 (10max)
1 ,2 5 (6 0 m a x )
1,15 (1,6-20)
1 ,2 (± 5 0 m a x )
1,2 (±10max)
1,15 (50max)
1 ,2 (6 0 m a x )
1,15 (50max)

Io , m A
(Io R , u A )
8max (0,01)
8 m a x (3 0 )
(0 ,1 m a x )
5 0 m a x (0 ,1 m a x )
50m ax
5 0 m a x (0 ,1 m a x )
5 0 (0 ,0 0 5 )
1-10 (0,01)
5 0 m a x (0 ,1 m a x )
5 0 m a x (0 ,1 m a x )
5 0 m a x (0 ,1 m a x )
(0 ,0 0 5 )
5 0 m a x (0 ,1 m a x )

C T R ,% ( B W , M H z )
[T R , M b p s ]
3 0 (2 ); [1 ]
21 (9)
5 0 -4 0 0
3 0 0 -6 0 0
5 0 -6 0 0
5 0 -4 0 0
160-320 (0,25)
200-1200
2 0 -3 0 0 (0 ,0 8 )
5 0 -4 0 0
100-1200
100min
100-1200

RS, W
(C S , p F )
1012 (0,6)
1012 (1)
1011 (0,4)
1011 (0,6)
1011 (0,6)
1011 (0,6)
1012 (0,4)
1014 (0,8)
1011 (0,6)
1011 (0,6)
1014 (0,8)
1012
1
10 4 (0,8)

новното предимство на фотопроводящия режим е сравнително голямата горна гранична честота (за схемата на фиг. 2 тя е 200 kHz), а недостатък – реално съществуващата
нелинейност (Тransfer Gain Linearity)
между няколко стотни и няколко десети от %.
Особеност на оптрона в последния ред на табл. 1 е, че е двоен съдържа два еднакви елемента в един
корпус.

a

б

Тиристорни оптрони
в

г

Фиг. 3

одът е с ток IF, а токът на обратния фотодиод между изводи 3 и 4 е
Ip1. Отношението K1=Ip1/IF е параметърът обратен коефициент на
предаване по ток (Servo Gain). Наличието на операционен усилвател (ОУ)
във входа обуславя Va=Vb и съответно Vin=Ip1R1=K1IFR1. Токът на фотодиода между изводи 5 и 6 е Ip2=K2 IF,
където К2 е правият коефициент на
предаване по ток (Forward Gain) и той
обуславя изходно напрежение
Vout=R2Ip2=K2IFR2, тъй като ОУ в изхода работи като повторител на напрежение. Оказва се, че отношението Vout/Vin = (K2/K1)(R2/R1) = K3 (R2/R1)
не зависи от тока IF и съответно
съществува линейна зависимост на
Vout от Vin. Величината К 3=К2/К1 е
параметърът коефициент на предаване (Transfer Gain) на оптрона. При
дадено напрежение Vin желаната
стойност на тока IF се установява
чрез R1, а желано Vout – чрез R2 . Ос-
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Фотоприемникът им е тиристор,
а основните приложения са за реализация на полупроводникови релета
(SSR), в електроуреди, офисмашини и
др. Пример е TLP148G на Toshiba,
чийто обикновен тиристор е за максимално напрежение 400 V и има ток
със средноквадратична стойност
150 mA при BVS=2500 V. Със симетричен тиристор е TLP3082(S) с напрежение 800 V, ток 100 mA и
BVS=5000 V.

Оптрони с един биполярен
транзистор
Техният PR използва един биполярен транзистор, благодарение на
чието усилване се получава даден
изходен ток (Collector Current) Io със
значително по-малък IF. Отношението им Io/IF е коефициентът на предаване по ток (Current Transfer Ratio)
CTR. Когато се предават аналогови
сигнали, параметър е горната гранична честота BW, при която CTR
намалява с 30%. При предаване на
цифрови сигнали параметри са времето на включване tON и на изключване tOFF и консумираният ток при
ниско и високо логическо ниво на
изхода съответно ICCL и ICCH, а вместо BW се използва максималната
скорост на предаване (Transmission
Rate) TR.

VCC, V
(C T , p F )
30max (125)
2-18 (60)
80max (15)
70max (30)
6 0 m a x (6 0 )
70max (30)
(13)
5-24 (30)
70max (50)
80m ax
5-24 (30)
30m ax
5-24 (30)

B V S, V
(V R , V )
5 3 0 0 (3 )
1500 (5min)
5 0 0 0 (6 )
5 0 0 0 (6 )
5 0 0 0 (6 )
5 0 0 0 (6 )
5 3 0 0 (6 )
5 0 0 0 m in
5000
3750
5 0 0 0 (5 )
5300
5 0 0 0 (5 )

tO N , m s (tO F F , m s )
[C M R ,k V /m s ]
0,3 (0,3) [10]
0 ,4 (0 ,1 ) [1 ]
5 (4 )
3 (4 )
0 ,2 (0 ,4 ) [3 0 ]
3 (4) [10min]
1 ,5 (4 )
10 (8)
3 (4 )
3 (4) [10min]
10 (8)
10 (8)

IC C L , mA
(IC C H , m A )
30 (0,01)
3 5 (0 ,1 )
120 (0,02)
-

Схемите на четирите разновидности са дадени на фиг. 3, като PR
в тези на фиг. 3 а, б представлява
фотодиод, чийто ток влиза в базата на транзистор. Наличието на
извод от базата (фиг. 3б) позволява
чрез външна верига да се установи
допълнителен базов ток, който да
транслира колекторния. Основните
параметри на такъв оптрон са дадени в ред 2 на табл. 2. Значително
по-разпространени са оптроните с
фототранзистор, чийто колекторен преход се използва като фотодиод. От тях с най-малко изводи е
структурата на фиг. 3в, която
имат оптроните в редове 3-8 на
табл. 2. Типични техни приложения
са в телекомуникациите, на входа
на логически схеми и микропроцесори, терминали, измервателни и управляващи системи, постояннотокови захранвания и др. В редове 9 и
10 са дадени два примера за променливотокови оптрони със структурата на фиг. 3 г, като поради естеството на входната им верига те
нямат като параметър VR . Като
параметър на тези оптрони някои
производители дават отношението на CTR на двата светодиода с
типични стойности между 0,5 и 2.
Не са редки приложенията, използващи два или повече еднакви оптрона, поради което съществуват
дву- и четириканални оптрони. В ред
11 на табл. 2 са параметрите на
двуканален оптрон със структурата
на фиг. 3в, а на редове 12 и 13 - на
четириканални съответно със
структурата на фиг. 3в и 3г.

Оптрони със съставен
транзистор
Тези оптрони (Darlington Transistor
Optocoupler) практически винаги са
с два биполярни транзистора (Split
Darlington Configuration), чието
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Таблица 3. Оптрони със съставен транзистор
¹

Ì î ä åë

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6N139M (ôèã.4à)
P S 2 8 0 2 -1 (ô è ã .4 á )
LDA213S (ôèã.4á)
O P I A 4 0 3 (ô è ã .4 á )
H11B1-X007 (ôèã.4â)
P S 2 5 3 5 -1 (ô è ã .4 ã )
TLP372 (ôèã.4ã)
ACPL-5700L (ôèã.4ä)
HCPL2731M (ôèã.4ä)
P S 2 5 0 6 L -1 (ô è ã .4 å )

Ï ðîèçâ îä è ò åë
F a ir c h ild
R enesas
I x y s C la r e
OPTEK
V is h a y
R enesas
Toshiba
Avago
F a ir c h ild
R enesas

V F, V
(IF , m A )
1 ,3 (2 0 m a x )
1 ,1 (5 0 m a x )
1,2 (0,07)
1 ,2 (5 0 m a x )
1 ,1 (6 0 m a x )
1 ,2 (5 0 m a x )
1,15 (16max)
1 ,4 (5 m a x )
1 ,3 (2 0 m a x )
1,17 (±80max)

Io , m A
(Io R , m A )
60m ax
9 0 m a x (0 ,4 m a x )
(1 m a x )
150max (0,1max)
100max
120max (0,4max)
120max (0,01)
40m ax
60m ax
2 0 0 m a x (0 ,4 m a x )

C T R ,%
(B W , M H z )
2000
2000
8500
6 0 0 -7 5 0 0 (7 )
5 0 0 m in
1500
4000
1500
5 0 0 m in
2000

R S, W
(C S , p F )
1011 (1)
1011min (0,4)
(3 )
1011
1012min (0,5)
1011min (0,6)
1014 (0,8)
1,5.109 (4max)
1011 (1)
1011min (0,5)

VCC, V
(C T , p F )
18max
40max (15)
30
3 5 (3 0 )
2 5 (5 0 )
350 (15)
2 0 0 (3 0 )
3 -7
18max
40

IF (обикновено под 1mA), по-малко напрежение на насищане на изходния
транзистор, но и намалена BW. Освен за приложенията на оптроните
с един биполярен транзистор, тези
оптрони са подходящи за управление
на MOS транзистори и цифрови ИС
с малък входен ток (например CMOS
и LVTTL).
Основните схеми на оптроните
са показани на фиг. 4, като допълнителният извод от базите в тези на
фиг. 4 а, в има вече описаното предназначение. Оптроните в редове 2-4
на табл. 3 са с минимално проста
структура, като този в ред 2 се
произвежда и като четириканален
(PS2802-4). Резисторът в оптроните на фиг. 4 г, д подобрява температурната стабилност, а диодът на
фиг. 4 г е предпазен срещу отрицателни напрежения в изхода. Оптронът от ред 8 се предлага и като
двуканален (ACPL-5730L) и четириканален (ACPL-1770L), докато този в
ред 9 е само двуканален. Характерно
за оптрона в ред 10 е, че отношението на CTR на двата светодиода е
между 0,3 и 3 и че има четириканална разновидност (PS2506L-4).

a

б

в

г

д

е

Фиг. 4

свързване е с много голям коефициент на усилване по ток. Резултатът е значително увеличаване на
CTR и съответно работа с по-малък

Оптрони с полеви
транзистори
Основното им приложение е като
управляемо съпротивление с галва-

B V S, V
(V R , V )
5 0 0 0 (5 )
2 5 0 0 (6 )
3750
3750
5 3 0 0 (3 )
5 0 0 0 (6 )
10000 (5)
1500 (5)
5 0 0 0 (5 )
5000

tO N , m s (tO F F , m s )
IC C L , mA
[C M R , k V /m s ]
(IC C H , m A )
2,5; (90max) [10]
4 0 0 (0 ,0 0 0 3 )
2 0 0 (2 0 0 )
8 (3 4 5 )
5 3 (6 0 )
5 (3 0 )
5 (18)
50 (15)
40; (10) [1]
800 (0,01)
120max (90max); [10] 3000max (20max)
100 (100)
-

нично разделяне. Оптронът H11F1M
e с полеви фототранзистор с PN
преход (Photo FET Optocoupler) и се
използва като променливо съпротивление за регулиране на параметрите
на постояннотокови и променливотокови схеми – омичното му съпротивление дрейн-сорс се променя между 2 kΩ и 200 Ω чрез ток на светодиода 1-10 mA, като зависимостта
е линейна. За разлика от него HSSR7110 е реализиран с MOS фототранзистор (MOSFET Optocoupler) и се
използва за включване и изключване
към напрежение до 90 V на постояннотокови товари с ток до 1,6 А
(съпротивлението на ключа е 0,25 Ω)
и променливотокови до 0,8 А (съпротивление 1 Ω) чрез ток на светодиода 10-20 mA. Последният пример
също на MOS фототранзистор е
PS7241S-1A, който с ток на светодиода 1 mA включва и изключва товари с напрежение до 400 V и ток до
120 mA, като е със съпротивление
24 Ω.

Драйвери
Основното им предназначение е
осигуряване на тока в гейта на мощни IGBT и MOSFET в индустриални
инвертори, за управление на електродвигатели, в ключови стабилизатори, непрекъсваеми захранвания и
индукционни пещи. Галваничното

Дистрибутор на оборудване и материали от водещи
световни производители за монтаж, почистване и лакиране
на печатни платки - от производството на прототипи и
ремонт до високоскоростни автоматични линии
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Таблица 4. Драйвери с оптрони
V C C ,V
(IC C L , m A )
[IC C H , m A ]
HCPL-5120
Avago
1,2;(18);[-3/+0,8] 15-30;(2,5);[2,5]
PS9552
Renesas 1,65;(7-16);[-2/+0,8] 15-30; (2);[2]
P C 9 2 5 L 0 N I P 0 F S h a rp
1 ,2 - 1 ,8
15-30; (2,5);[2,5]
VO3120
Vishay 1-1,6;(7-16);[-3/+0,8] 15-32; (2,5);[2,5]
PS9401-2
Renesas 1,56; (8-12);[2/+0,8] 10-30; (1,2);[0,7]
Ì î ä åë

б

Фиг. 5.

разделяне в повечето случаи се извършва с вграден оптрон, а идея за
структурата на драйвер е дадена
на фиг. 5а. Блокът след фотодиода
усилва тока му и управлява изходните транзистори, които освен биполярен и MOS (драйверите в редове
1 и 2 на табл. 4) могат да са два
MOS (ред 3) и два биполярни (редове
4 и 5). Токът на управляваните товари се променя чрез коефициента
на запълване на входните и изходните импулси. Специфични параметри
са токът IFON на светодиода за получаване на изходен ток IoH и включване на IGBT и напрежението VROFF
за ток IoL и изключване на IGBT. С VR
се отбелязва максимално допустимото обратно напрежение на светодиода. Захранването на PR се осигурява от напрежението VCC , от което при ниско логическо ниво в изхода се консумира ток ICCL, а при високо – ICCH. Драйверите започват да
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Ï ð î è ç â î - V F ,V ; (IF O N ,m A )
[V R O F F ,V ]
ä è ò åë

работят, когато при нарастване на
това напрежение то достигне
VUVLO+ и спират при намаляването
му на VUVLO. Времената tPLH и tPHL са
за преминаване през драйвера съответно на предния и задния фронт на
импулсите. Последният специфичен
параметър е максималната честота на входните и изходните импулси с типични стойности няколко
десетки kHz.
Няколко примера за драйвери с
оптрони са дадени в споменатата
табл. 4, като тези в редове 1 и 4
могат да управляват IGBT съответно до 1200V/100А и 800V/50А. Типично приложение е схемата на еднофазен полумостов инвертор (фиг.
5б).
Съществуват и драйвери с
трансформатор вместо оптрон,
примери за каквито са ADuM6132 и
двойният ADuM1234. Компактните
им габарити се дължат на технологията за изготвяне на трансформатора и работата му на честота 10
MHz - чрез блок в драйвера входното напрежение се преобразува в
друго с тази честота, а в изхода с
друг блок се прави обратното преобразуване. Според производителите използването на трансформатор осигурява по-голяма надеждност, по-стабилна работа и по-прецизно фиксиране на времената на
включване и изключване на управлявания транзистор поради средно
десетина пъти по-малките t PLH и

tP LH , ms
Io L , A R S , W B V S , V V U V LO + , V
(t , m s )
(IoH, A ] (C S , p F ) (V R , V ) (V U LVO -, V ) [C MPRH,L k V /m s ]
2 (1,5) 1010 (2,5) 1500 (5) 12,3 (10,7) 0,3; (0,3) [10]
2 (2 )
5000 (5) 12,3 (10,7) 0,3;(0,3)[25min]
1,5 (1,5) 1011 5000 (5) 12,3 (10,7) 0,3;(0,3)[15min]
2 ,5 (2 ,5 )
5 3 0 0 1 1 (9 ,5 m in ) 0 ,4 ;(0 ,4 );[3 5 ]
0 ,5 (0 ,5 )
5000
0,2;(0,2)[15min]

tPHL. Освен това първият драйвер е
с галванично изолиран стабилизатор за осигуряване на VCC за захранване на приемната част.

Цифрови изолатори
Тяхното наименование (Digital Isolator) DI e заради основната им функция да съчетават галваничното
разделяне с прехвърляне на импулсни сигнали. Два са начините за осъществяване на галваничното разделяне, първият от които е чрез оптрон. Специфични параметри на тази
група DI са изходното напрежение
при ниско логическо ниво VoL, изходният ток при високо логическо ниво
IoH, захранващото напрежение VСС и
консумираният от него ток при
високо (ICCH) и ниско (ICCL) логическо
ниво в изхода, максималната скорост SP на преминаващите данни
през DI (тя е право пропорционална
на VСС и е най-голяма, когато то е
стабилизирано), минималната продължителност на импулсите
(Minimal Pulse Width) PW, времената
на преминаване през DI на нарастващ фронт (Propagation Delay Time
to Logic High Output) tPLH и намаляващ
фронт (Propagation Delay Time to
Logic Low Output) tPHL и тяхната
разлика |tPLH - tPHL| с наименование
изкривяване на продължителността
на импулсите (Pulse Width Distortion)
PWD.
Трите основни структури на DI
от групата са представени на фиг.
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 5. Цифрови изолатори с оптрони
Ì î ä åë

Ï ðîèçâ îä è ò åë

HCPL-2612 (ôèã.6à)
Avago
PS9821-1 (ôèã.6à) Renesas
H C P L 2 6 1 1 M (ô è ã .6 à ) F a ir c h ild
P S 9 8 5 2 -1 (ô è ã .6 á )

R enesas

TLP117 (ôèã.6á)

Toshiba

PS9115 (ôèã.6â)

R enesas

V C C ,V
S P,M b p s
( I C C H ,m A ) ( C M T I , k V / m s )
[P W ,n s ]
[ I C C L ,m A ]
2 (5 -6 0 )
0,35(5,5) 4,5-5,5 (7,5);[10]
10 (3,5)
1,65(6,3-12,5)
0 ,2 (1 )
2 ,7 -3 ,6 (4 ); [7 ]
15 (20)
1,4(6,3-15) 0,4(100max) 4,5-5,5 (6); [8]
10 (10)
1
5 ; (2 0 )
1,6(10-16)
0 ,1 m a x 4 ,5 -5 ,5 (2 ,5 );[2 ]
[100min]
1,6(10-16)
0,6max 4,5-5[5,5m(a5xm] ax); 50 (10min)
1,65(7,5-12,5) 0,25(0,003) 4,5-5,5(12);[13]
10 (20)
V F ,V
(IF ,m A )

V o L ,V
(Io H ,? A )

tP L H ,n s
tP H L ,n s B V s ,[CkSV,p(FR]S ,W)
[P W D ,n s ]
48;(50)[3,5] 3750 (1012);[0,6]
50;(45)[5] 2500 (1011); [0,6]
40;(40)[1] 5000min(1011);[1]
37;(34)[3]

2500 (1011);[0,6]

20m ax
14
(20max);[2] 10000(10 );[0,8]
40 (33);[7] 3750 (1011);[0,6]

Таблица 7. Усилватели с галванично разделяне
U i,V
V C C ,V
Ï ðîèçâ îG ; (D G /G ,% )
B V S ,V ; ( I M R R ,d B ) B W , k H z
U o ,V
(R i,W)
(IC C ,m A )
ä è ò åë
[N L ,% ]
[C M TI,kV /m s]
(ts,m s )
(R o ,W)
PS8551L4
R enesas
8 ;(± 3 ) [0 ,0 2 6 ]
± 0 ,2 ;(3 0 0 k )
5000; [15]
100; (3)
1; (15)
4,5-5,5 (24,5)
AD204J Analog Devices 1-10;(±0,5)[±0,05max] ±5 (1012)
±1000; (110)
5 (1000) ±5 (3000)
ISO124U
TI
1;(±0,05)[±0,005] ±12,5 (200k)
1500min
5 0 (5 0 )
±12,5
±4,5¸±18 (±10)
Ì î ä åë

a

б

Таблица 6. Цифрови изолатори
с магнитна връзка

Ï ðîèçâ îS P,
Òè ï
ä è ò åë
M bps
IL510
NVE
Åäíîêàíàëåí
2
IS O 7 2 2 0 M
TI
Äâóêàíàëåí
100
ISO7221M
TI
Äâóêàíàëåí 1/1
150
S i8 4 3 5
S ilic o n L a b s
Òðèêàíàëåí
150
IL514
NVE
Òðèêàíàëåí 2/1
2
ISO7240
TI
×åòèðèêàíàëåí
150
ISO7241
TI
×åòèðèêàíàëåí 3/1 150
S i8 4 5 0
S ilic o n L a b s
Ïåòêàíàëåí
100
Si8451
Silicon Labs Ïåòêàíàëåí 4/1
100
S i8 4 5 2
Silicon Labs Ïåòêàíàëåí 3/2
100
Si8641
Silicon Labs Øåñòêàíàëåí 5/1
150
S i8 4 6 2
Silicon Labs Øåñòêàíàëåí 4/2
150
Ì î ä åë

ствуват и такива с по един канал
във всяка посока (Dual Bi-Directional) и
наименование двуканални 1/1 DI,
триканални еднопосочни (TripleChannel Isolator) с означение 3/0 и
триканални 2/1 с два канала в едната посока и един в другата, четириканални от видовете 4/0 (Quad), 2/
2 (Quad 2/2) и 3/1 (Quad 3/1), петканални 5/0, 4/1 и 3/2 и шестканални
6/0, 5/1, 4/2 и 3/3. Примери за тази
група DI са дадени в табл. 6. Оригинална е структурата на DI на NVE с
вграден източник на магнитно поле
и приемник с гигантски магнеторезистор, притежаващ много голяма
чувствителност.

a

б

Усилватели

Фиг. 6

в

6. Тази с отворен колектор на фиг.
6а се реализира с обикновен или
Шотки биполярен транзистор, а
примери за DI с нея са в редове 1-3
на табл. 5 – тези в редове 2 и 3
имат и разновидност като двуканални. Изолаторите с противотактно изходно стъпало на фиг. 6б са
реализирани по CMOS технология и
примери за тях са в редове 4-5 на
табл. 5, като този в ред 4 има двуканален вариант. Характерни приложения на тези DI са в приемници и
интерфейси на комуникационни мрежи, управление на електродвигатели, измервателни устройства и ключови стабилизатори.
Във втората група DI вместо чрез
оптрон сигналите се прехвърлят
през изолационен слой чрез магнитно поле (производителите не дават
подробности за него), благодарение
на което се получава SP до 150 Mbps.
Освен едно- и двуканални DI съще-
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Галваничното разделяне е между
входа и изхода, като се използват
същите методи, както при драйверите и цифровите изолатори. Приложенията на усилвателите са в
индустриални системи за управление (включително електродвигатели), за следене на ток и напрежение
най-вече в мощни инвертори, в системи за събиране на данни, високоволтови усилватели, комуникационни системи и измервателни прибори.
Усилвателят с параметри в ред
1 на табл. 7 е със структурата на
фиг. 7а, т.е. входното напрежение
чрез Σ∆ аналоговоцифров преобразувател ADC се превръща в импулси,
които чрез оптрона постъпват на
Σ∆ цифровоаналогов преобразувател DAC за възстановяване на аналоговото напрежение. Усилвателят
от ред 2 ползва трансформатор за
галванично разделяне (фиг. 7б), като
Ui се модулира от MOD с честота
25 kHz и се демодулира от DEMOD.
Постояннотоковото захранване на
MOD и източника на Ui (±7,5V/2mА)

в

Фиг. 7

се осигурява от генератор CLK
(също с 25 kHz), усилвател А и токоизправител RECT. Третата структура (фиг. 7в) е на усилвателя от
последния ред на табл. 7, като модулираното Ui се прехвърля през изолационната бариера по капацитивен
път.
Параметрите в табл. 7 са: коефициент на усилване (Gain) G=Uo/Ui,
неговият толеранс ∆G/G, нелинейността NL (отклонение от идеалната
права линия (Uo/Ui )), максималното
входно напрежение Ui , входното
съпротивление Ri, коефициентът на
потискане на синфазните входни
сигнали (Isolation-Mode Rejection Ratio)
IMRR, горната гранична честота
BW, времето на установяване на изходното напрежение (Settling Time)
ts, максималното изходно напрежение Uo, изходното съпротивление Ro,
захранващото напрежение VCC и консумираният от него ток ICC.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

–Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Í‡ÚÓ
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ËÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ
¬Â˜Â ‰Â‚ÂÚ „Ó‰ËÌË √≈Ã¿Ã≈ — ÛÒÔÂ¯ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ë ‚ÌÂ‰ËÚÂÎ Ì‡ Ó·ÓÚËÁË‡ÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ò Û‚ÂÂÌÓÒÚÚ‡, ˜Â Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Â ÌÂÓÚÏÂÌËÏÓÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.
«‡ÔÓ˜Ì‡ıÏÂ Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ ¿— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÓÚ
OMRON-YASKAWA, ÍÓËÚÓ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡, ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ ÒË, ·ˇı‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌË Ò ÎÂÍÓÚ‡ ÓÚ Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË ‚ „‡ÁÓÂÁÌË, ÒÚ˙ÍÎÓÂÁÌË, ‡„Â„‡ÚÌË Ë ‰Û„Ë Ï‡¯ËÌË Ë ‡·ÓÚˇÚ ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌÓ Ë ·ÂÁ Á‡„Û·‡ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ ÓÚ „Ó‰ËÌË.
œÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó ÚÂÁË ÛÒÔÂ¯ÌË ‡Á‡·ÓÚÍË ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ı‡ ÔÓ
‰‚Â ÎËÌËË. ≈‰Ì‡Ú‡ ‚˙‚Â¯Â ÔÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì Ù˙ÏÛÂ ÓÚ OMRON-YASKAWA Á‡ ‰‚ËÊÂÌËˇ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ Ó„‡Ì ÔÓ ËÌÚÂÔÓÎ‡ˆËÓÌÌË ı-Û ÍË‚Ë Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ·Â ÔÓÒÚË„Ì‡ÚÓ Ó·ÓÚËÁË‡ÌÓ ÙÂÁÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Ú‡ˇ˘Ë
ÒÂ Ú‡ÂÍÚÓËË ‚ Ï‡¯ËÌË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ‚‡ÚË Ë Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓË Ò˙Ò ÒÎÓÊÌ‡ „ÂÓÏÂÚËˇ.
√ÓÌËÚÂ Ó·ÓÚËÁË‡ÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ı‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ı‡‰ÛÂ Á‡ ÒÂ‚ÓÓÒËÚÂ Ë Ó·Ë˜‡ÈÌÓÚÓ PLC Á‡ ÔÓÂÏ‡ÌÂ
Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Á‡‰‡˜Ë, ÔÓËÁÚË˜‡˘Ë ÓÚ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÚÓ‚‡ ·Â Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎË ÓÚ
‰‡Ú˜ËˆËÚÂ, ÔÛÎÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡, ÓËÂÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒËÚÂ ‚ Í‡ÈÌË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, Ë ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÚÂ
Û‡‚ÌÂÌËˇ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ Ó„‡ÌË, ÓÚ ‰Û„‡. «‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë
OMRON ÔÂ‰Î‡„‡ Â‰Ì‡ ·Ó„‡Ú‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ ÓÚ PLC, HMI Ë
ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË PLC-Ú‡ Á‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÓÒË Í‡ÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ TRAJEXIA.
¬ÚÓ‡Ú‡
ÎËÌËˇ ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ó·ÓÚËÁË‡ÌË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ‚
ÍÓˇÚÓ ‚ÁÂıÏÂ
‰ÂÈÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ·Â
ÓËÂÌÚË‡Ì‡
Í˙Ï ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ- фиг. 1
‰ˇ˘ "ÏÓÛ¯˙Ì"
ı‡‰ÛÂ Ì‡ ÏÂÒÚÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ï‡¯ËÌË Á‡ ‡ÁÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌË ÎËÒÚÓ‚Ë Á‡„ÓÚÓ‚ÍË, ÒÚ˙ÍÎ‡ Ë ‰. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
ˆÂÌÓ‚Ó ËÁ„Ó‰ÂÌ ÒÓÙÚÛÂÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ Á‡ CNC ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ¯ËÓÍ‡Ú‡ „‡Ï‡ ÓÚ ¿— ÒÂ‚ÓÏÓÚÓË Ë ÒÂ‚Ó‰‡È‚ÂË Ì‡ OMRONYASKAWA, ÏÌÓ„Ó Ì‡¯Ë Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎË ÔÓÒÚË„Ì‡ı‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌË Ó·ÓÚËÁË‡ÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ò ÌËÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ‡Á‚ÓÈÌ‡ Ë ‚ÌÂ‰ËÚÂÎÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.
ÕÓ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ ÛÒÔÂıË ‚ ÚÂÁË ‰‚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Ô‡‚ÂÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÓÚËÁË‡ÌË Ï‡¯ËÌË ÓÚ
Ì‡¯ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÌÂ ·Â ÔÓ‰ıÓ‰, ‚Ó‰Â˘ ‰Ó ÒÂËÈÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Í‡Í‚‡ÚÓ ·Â ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ˆÂÎ. “Ó‚‡ ·Â ÔÓ‚Â˜Â ÔÓ‰ıÓ‰ Ì‡ ÔÓ-Â‚ÚËÌÓ Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÌÓ ÔÓ-ÒÍ˙ÔÓ Í‡ÚÓ ‡Á‚ÓÈ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍÓ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‚ ÌËÍ‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÌÂ ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ ÔÓÒÂ˘ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÛÌËÙËˆË‡ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
≈ÚÓ Á‡˘Ó √≈Ã¿Ã≈ — Â¯Ë ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ „ÓÚÓ‚Ë Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ó·ÓÚË Ë ÓÚ 4 „Ó‰ËÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ‰‚ÂÚÂ Ù‡ÏËÎËË Ó·ÓÚË Ì‡ YAMAHA INDUSTRIAL ROBOTS - ‰ÂÍ‡ÚÓ‚ËÚÂ Ó·ÓÚË ( x, y, z, ≈) Ì‡ ·‡Á‡ —¬ƒ ËÎË ÎËÌÂÂÌ ¿— ÒÂ‚ÓÏÓÚÓ
Ë SCARA Ó·ÓÚËÚÂ.
¬ˇ‡Ú‡ ÌË ‚ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ Ó·ÓÚËÍ‡Ú‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÍÓÓ
·Â ÔÓ‰ÍÂÔÂÌ‡ ÓÚ ËÌÚÂÂÒ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌË
Ë ‰ÌÂÒ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊËÏ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ‡Á‡·ÓÚÍË.
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Õ‡ÔËÏÂ: ÒÂËˇÚ‡ Ï‡¯ËÌË Á‡ Ì‡ˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÂÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÙÓÚÓÒÓÎ‡ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË (ÙË„.1), ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÓÚ ÙËÏ‡ ¿ÛÚÓÏÂÈ¯˙ÌÔÓ Á‡ ÙËÏ‡ —ÓÎ‡ÔÓ Ë Á‡ ‰Û„Ë ÍÎËÂÌÚË. “Â Ò‡ Â‰ÌÓ
Û‰‡˜ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ‰ÂÍ‡ÚÓ‚Ë Ó·ÓÚË Ò ÎËÌÂÈÌË ¿— ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. œÓÒÚË„‡ ÒÂ ÔÂˆËÁÌÓÒÚ ÓÚ ÏËÍÓÌË ÔË ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ
Ì‡ ÒÂÁ‡, Í‡ÚÓ Ò‡Ï‡Ú‡ ÏÛ „ÂÓÏÂÚËˇ ‚ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ Ò ÌÓÒÂÌ‡ ÓÚ Ó·ÓÚ‡ ‚ËÊ˙Ì ÒËÒÚÂÏ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Â Ò˙˘Ó
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰Û·ÎË‡Ì‡ ‚ÚÓ‡ ÓÒ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÂÒÚË ‚ÂÏÂ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
ƒÛ„‡ ËÌÚÂÂÒÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ·Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÓÚ √≈Ã¿Ã≈ — Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÙËÏ‡ GTI Ë ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ‚ ¡˙‰Â˘ÌÓÒÚ. ƒÂÍ‡ÚÓ‚ ÚËÓÒÂÌ Ó·ÓÚ Ò˙Ò —¬ƒ ÓÒË ÙÂÁÓ‚‡ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ "ÏÛÒÚ‡ˆËÚÂ" Ì‡ Ò˙ˆ‡Ú‡
Á‡ ÓÚÎË‚ÍË Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË (ÙË„.2).
–Ó·ÓÚ˙Ú
Á‡ÏÂÌˇ ˙˜ÂÌ
ÚÛ‰ ÔË ‚ËÒÓÍ‡
ÔÂˆËÁÌÓÒÚ, ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ë ÂÎËÏËÌË‡ÌÂ Ì‡
фиг. 2
ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌËˇ
Ù‡ÍÚÓ. ƒÛ„Ó
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â, ˜Â Ú‡ÂÍÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÙÂÁÓ‚‡˘Ëˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÒÂ „ÂÌÂË‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ AUTOCAD ˜ÂÚÂÊ‡ Ì‡
Ò˙ˆÂÚÓ. «‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡
Ó·ÓÚ˙Ú ‡·ÓÚË Ì‡ ‰‚Â ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, Í‡ÚÓ ‰ÓÍ‡ÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ Â‰Ì‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ, ÓÔÂ‡ÚÓ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡Â‰Ë ‰Û„‡Ú‡ Ò ÌÓ‚Ó Ò˙ˆÂ.
ƒÓÒÂ„‡¯ÌËˇÚ ÌË ÓÔËÚ Ì‡ ÔÓÎÂÚÓ Ì‡ Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÔÓÍ‡Á‡,
˜Â ·ˇı‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔÂ‰ËÏÌÓ "smart" Â¯ÂÌËˇ, ‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Â¯ÂÌËˇ ÚËÔË˜ÌË Á‡ Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇ Í‡ÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂË, Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓÌË Á‡‰‡˜Ë Á‡ ÒÚËÙË‡ÌÂ, Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ë ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË ÌÂ ·ˇı‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌË. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ √≈Ã¿Ã≈ — Ó·ÓÚË ·ˇı‡ ÔÓ‚Â˜Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ,
ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ
Á‡ ÓÚÏˇÌ‡ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍË ÚÛ‰ Ë ÏÓÌÓÚÓÌÌË Ï‡ÌËÔÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÓÔÂ‡ˆËË. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â - ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÓÚËÚÂ ·Â Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÔÓ„‡ÏÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, ‡ ÌÂ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌËˇ
ÔÓ„‡Ï‡ÚÓÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ËÛÏ Á‡ Ó·ÓÚËÚÂ.
¬˙ÔÂÍË „ÓÌËˇ ‰ÓÒÂ„‡¯ÂÌ ÓÔËÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ó·ÓÚËÍ‡Ú‡ Û Ì‡Ò ÒÚ‡‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌ‡ Á‡ Ì‡¯ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Ó˜‡Í‚‡ÏÂ ˙ÒÚ Ë Ì‡ ÚË‚Ë‡ÎÌËÚÂ
Á‡‰‡˜Ë Á‡ Ó·ÓÚË. ¬ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÏÂ ÏÌÓ„Ó ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ÒÂËˇ ÓÚ SCARA Ó·ÓÚË Ì‡ YAMAHA, ÍÓËÚÓ ÓÚÒÍÓÓ
ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ë ÔÓ‰ Ï‡Í‡Ú‡ OMRON. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ú‡ÁË ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ Â, ˜Â ÚÂÁË Ó·ÓÚË ‚Â˜Â ˘Â ÏÓ„‡Ú ÎÂÒÌÓ ‰‡
ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡Ú ‚ ÏÓ˘Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÓÚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ OMRON.
√≈Ã¿Ã≈ — Ë ÌÂÈÌËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓË Ì‡ÚÛÔ‡ı‡ ‰ÓÒÂ„‡
ÓÔËÚ Ë ÌÓÛ-ı‡Û Á‡ Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇ ‚ ÒÂ‰‡ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇ ˜ÛÍ‡ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ. ÃÓÊÂÏ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÏ Ë ‰‚ÂÚÂ Í‡ÍÚÓ Í‡ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, Ú‡Í‡ Ë Í‡ÚÓ ‚ÌÂ‰ËÚÂÎÒÍË ÓÔËÚ. ¬ˇ‚‡ÏÂ ‚
Ô‡‚ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¬‡¯Ëˇ ËÁ·Ó Ë ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡ÏÂ Ì‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ
Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó.

Георги Генчев
Президент на ГЕМАМЕКС
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ
"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ÓÔ‡‚ÓÏÓ˘ÂÌÓ
ÎËˆÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ï ƒË‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ÓÚ
G1.6 ‰Ó G25 (Qmax=40 m3/h)
ï –ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ë ÚÛ·ËÌÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ‰Ó G1600 (Qmax=2500 m3/h)
ï ÓË„Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ó·ÂÏ Í˙Ï
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ‚ÔËÒ‡ÌÓ ‚ –Â„ËÒÚ˙‡ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ Ì‡ ÎËˆ‡Ú‡,
ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ,
ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ π —239 Í‡ÚÓ ÎËˆÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ, ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌÓÒÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙-
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Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
u ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
ã Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·Ë‚Ë Ò ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
ã ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë:
ï≈ÎÂÍÚÓÏÂÚË˜ÌË Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
ï ÓÌÚÓÎ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
ï¿‰ıÂÁËˇ
ïƒÂ·ÂÎÓÏÂÚËˇ

„‡‡ÌˆËÓÌÂÌ ÒÂ‚ËÁ. œÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
ÒÍÎ‡‰ Ì‡ ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË, ÂÎÂÏÂÌÚË Ë
‚˙ÁÎË Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.

u À‡·Ó‡ÚÓËË Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡:
ã œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ã œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ã√‡Á‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
ãŒ‰Ó‡ÌÚÏÂÚË
u À‡·Ó‡ÚÓËˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ‚ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
u —˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÎ‡‰ Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡
‰Ó Í‡ÈÌË ÍÎËÂÌÚË Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ Ó‰ÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á

u ƒÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÔÛÒÍ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡:
ã–Â„ÛÎ‡ÚÓÌÓ Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
ã—ËÒÚÂÏË Á‡ Ó‰ÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ Ë ËÁ‚˙Ì

ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ АД
Божурище 2227, ул. "Мура" 10
тел.: 02/993 88 98, факс: 02/993 30 57
www.overgas-service.com
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
Á‡ Ó·‡ÚÌË ‚Ó‰Ë Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÎÂÍÚÓË ‚ „. ’‡ÒÍÓ‚Ó
Êîëåêòîð çà îòïàäú÷íè âîäè êúì ïðå÷èñòâàòåëíà ñòàíöèÿ â Õàñêîâî, DN 1500, 1200, SN 5000, PN 1
Õ‡ÒÍÓÓ ’Œ¡¿— ¡˙Î„‡Ëˇ ÔËÍÎ˛˜Ë Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÒË
‚ Ï‡˘‡·ÂÌ ÔÓÂÍÚ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ œ—Œ¬ Á‡ Ó·‡ÚÌË ‚Ó‰Ë Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÎÂÍÚÓË ‚ „. ’‡ÒÍÓ‚Ó.
»ÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ ·Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ "œÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë ‚
·‡ÒÂÈÌ‡ Ì‡ ÂÍ‡ Ã‡Ëˆ‡", ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚
Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡ ·‡ÌÍ‡ Ë ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ. ¬˙ÁÎÓÊËÚÂÎ Ì‡ ‰Ó„Ó‚ÓËÚÂ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ Â Ã––¡, ‡„ÂÌˆËˇ »—œ¿. —ÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ·Â ‚˙ÁÎÓÊÂÌÓ Ì‡
—ÚÓËÚÂÎÌÓ-ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜ÂÒÍË ıÓÎ‰ËÌ„ ≈ŒŒƒ.

œÂ‰Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ·ËÚÓ‚Ë Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ‚Ó‰Ë ÒÂ Á‡ÛÒÚ‚‡ı‡ ·ÂÁ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ‚ . Ã‡Ëˆ‡. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË
·Â Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡ Ë ÌÂÈÌËÚÂ ÔËÚÓˆË Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ≈„ÂÈÒÍÓ ÏÓÂ.

ƒÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë Ú˙·Ë Ë Ù‡ÒÓÌÌË
˜‡ÒÚË HOBASÆ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ÔÓ˜Ì‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 2009, Í‡ÚÓ ÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ ËÏ ÔËÍÎ˛˜Ë
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‰Ó ÒÂ‰‡Ú‡
Ì‡ Ò˙˘‡Ú‡
„Ó‰ËÌ‡. ÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡
Ú˙·Ë Ë Ù‡ÒÓÌÌË ˜‡ÒÚË
ÔËÒÚË„‡ı‡
Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡
ËÚÏË˜ÌÓ,
‚˙‚ ‚ÂÏÂ,
Á‡ˇ‚ÂÌÓ ÓÚ
ÒÚÓËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÙËÏ‡. œÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ HOBASÆ ÓÍ‡Á‚‡¯Â ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡, Í‡ÚÓ ËÁÔ‡˘‡¯Â Ò‚ÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Í‡‰˙, ÒÎÂ‰ˇ˘ Á‡ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ë Ó·Û˜‡‚‡˘ Í‡‰ËÚÂ Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÙËÏ‡. ¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 2010 „Ó‰ËÌ‡,
HOBAS Æ ÓÚÌÓ‚Ó ·Â ËÁ·‡Ì Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ Ú˙·Ë Ë
Ù‡ÒÓÌÌË ˜‡ÒÚË Á‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ - ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡‚ÂÌ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ, Ò‚˙Á‚‡˘ œ—Œ¬ Ò „.’‡ÒÍÓ‚Ó.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓÚÓ ‚ ÔÓÂÍÚ‡ ·Â ‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡ Ì‡ Â‚ËÁËÓÌÌË ¯‡ıÚË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ HOBASÆ, ÍÓÂÚÓ ‚ ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÛÒÍÓË ÒÚÓËÚÂÎÌËˇ ÔÓˆÂÒ, ÔÓ‡‰Ë ÎÂÒÌËˇ ÏÓÌÚ‡Ê, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÌˇÍÓÎÍÓ
ÏËÌÛÚË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ·ÂÚÓÌÌËÚÂ ¯‡ıÚË, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÓÚÌÂÏ‡ ‰ÌË. —˙˘Ó Ú‡Í‡ HOBASÆ ‰ÓÒÚ‡‚Ë Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÒÂ‰Î‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò Ò„‡‰ÌË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÔÓ
Ì‡˜ËÌ, Û‰Ó·ÂÌ Á‡ ÒÚÓËÚÂÎˇ, ‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Â
ÓÚÌÓ‚Ó Ò‚Â‰ÂÌÓ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ HOBASÆ, Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ë
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡, ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡ Á‡‚˙¯Ë ‚ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ÒÓÍÓ‚Â.
¡ˇı‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÚÂÒÚÓ‚Â Ì‡ Ú˙·ËÚÂ Ë ‚˙ÁÍËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ÛÒÔÂ¯ÌË ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÌÓÏË. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÂ‰ÒÚÓË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÚÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ œ—Œ¬ „. ’‡ÒÍÓ‚Ó Ë ÒÍÓÓ¯ÌÓÚÓ È ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.

ХОБАС България ООД
гр. София, ул. Г.С.Раковски 100
тел.: 02/ 986 98 36, факс: 02/ 987 30 43
e-mail: HOBAS.Bulgaria@hobas.com, www.hobas.com
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œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË
ˆËÎËÌ‰Ë
Характеристики и приложни специфики на позиционни сензори за
пневмоцилиндри

¬

ÔÂ‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÒÚ‡ÚË‡ıÏÂ Ó·¯ËÌ‡Ú‡ ÚÂÏ‡ Á‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë, Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡ÈÍË Ò ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ, Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ë ÒıÂÏË Á‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ Ò‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ÌˇÍÓË ÏÓÌÚ‡ÊÌË ÒÔÂˆËÙËÍË Ë
ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÓÁËˆËÓÌÌË ÒÂÌÁÓË.
œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë Ò‡
ÏÌÓ„Ó ÛˇÁ‚ËÏË Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÁÚÂ„ÎÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. Õ‡ ÙË„. 1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì
ˆËÎËÌ‰˙, Á‡‚˙¯ËÎ Ô˙ÎÌËˇ ÒË ıÓ‰
ÓÚ 30 cm, ÍÓÈÚÓ Â ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ Ò ÚÓ‚‡ 5 kg. ÃÂÊ‰Û ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ë ‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ‚ÚÛÎÍ‡ ÓÒÚ‡‚‡
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÍÓÎÓ 1 cm. ÃÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ
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Фиг. 1.

ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂÒÏÂÚÌÂ ÓÚ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰˙ÎÊËÌËÚÂ, ˜Â ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡
ÏÛ, Ò‡ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË Ò˙Ò 150 kg, ÍÓÂÚÓ ·Ë ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ. ŒÔËÒ‡ÌËˇÚ
ÂÙÂÍÚ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ

˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙ Ò ÔÓ„ÓÎˇÏ ıÓ‰, ÍÓÈÚÓ Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ ÓÚ
‚˙ÚÂ¯ÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ó„‡ÌË˜ËÚÂÎÌ‡ ‚ÚÛÎÍ‡. Õ‡ÔËÏÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ‚˙ıÛ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ·Ë ·ËÎÓ ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÌÓ Ò‡ÏÓ ÓÍÓÎÓ 5 kg ÒÂ˘Û 150 kg, ‡ÍÓ ÒÂ
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ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˆËÎËÌ‰˙ Ò ıÓ‰ 60 cm,
Ó„‡ÌË˜ÂÌ Ò ‚ÚÛÎÍ‡ Ì‡ 30 cm.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
‰‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌË
ÔÂÔÓ˙ÍË Á‡ ËÁ·Ó‡ Ë ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ˆËÎËÌ‰Ë.

Механично заключване
на пръта
œÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ÔÓ˙˜‡ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÔË ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ò ‚˙Á‰Ûı ÙËÍÒË‡
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú.
Õ‡ ÙË„. 2 Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡ÍÎ˛˜‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓ
Á‡Ú‚ÓÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï. œË ÎËÔ- Фиг. 2.
Ò‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ó Ì‡Îˇ„‡ÌÂ,
‰‚ÂÚÂ ˜ÂÎ˛ÒÚË ¿, ÔËÚËÒÍ‡ÌË ÓÚ ÔÛÊËÌ‡Ú‡ ¬, ·ÎÓÍË‡Ú ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú Ë ‚ ‰‚ÂÚÂ ÔÓÒÓÍË. œË ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓÙËÎË‡ÌÓÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓ ‡ÁÚ‚‡ˇ ˜ÂÎ˛ÒÚËÚÂ.

Пневмоцилиндри с незавъртащо се
бутало
¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰Ë Â ‰ÓÔÛ-

ÒÚËÏÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ ÓÍÓÎÓ ÓÒÚ‡ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ë ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú, Í‡ÍÚÓ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚
ÔÓËÁ‚ÓÎÌ‡ ˙„ÎÓ‚‡ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓ‚‡ Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰Ë, ÍÓËÚÓ Á‡Ô‡Á‚‡Ú ˙„ÎÓ‚‡Ú‡ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡
·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡.
Õ‡È-¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú. Ì‡. ‚˙Ì¯ÌË Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë. ”ÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌË Í˙Ï
Í‡Ô‡ˆËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë, ÍÓÂÚÓ Â ÒÂËÓÁÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ, Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ì‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÒÚ‡ÌË˜ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ
Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡
ÓÔÓ‡.
ƒÛ„‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚË˙„˙ÎÂÌ,
Í‚‡‰‡ÚÂÌ, ¯ÂÒÚÓÒÚÂÌÂÌ, ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ ÔÎÓÒÍÓ ÒÍÓÒÂÌ
ËÎË ‰Û„ ·ÛÚ‡ÎÂÌ Ô˙Ú Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÙÓÏ‡. ¬Ó‰Â˘‡Ú‡ ‚ÚÛÎÍ‡ ‚ ÔÂ‰ÌËˇ Í‡Ô‡Í Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ ÚÓ˜ÌÓ Ì‡
ÔÓÙËÎ‡ Ì‡ Ô˙Ú‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡
Á‡‚˙Ú‡ÌÂÚÓ ÔÓ ÓÒÚ‡ ÏÛ.
«‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ÒÂ˘Û ÔÂ‚˙Ú‡ÌÂ Ë ÔÓÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌË˜ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
ˆËÎËÌ‰Ë Ò ‰‚‡ ËÎË ÚË ·ÛÚ‡ÎÌË Ô˙Ú‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ˆËÎËÌ‰Ë Ò Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ.

Позиционни сензори за пневмоцилиндри
¬ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ
Ì‡ ÒË„Ì‡Î, ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÍÓÈÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ıÓ‰‡. œ‡‚Ë ÒÂ Ò
ˆÂÎ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰‡ ‰‡‰Â ıÓ‰ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ. “‡ÁË ÔÓÁËˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÌˇÍÓÂ ÓÚ
Í‡ÈÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡ ıÓ‰‡ ËÎË ÔÓËÁ‚ÓÎÌ‡ ÚÓ˜Í‡
ÏÂÊ‰Û Úˇı. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ.
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ВЯРНА НА ОСНОВНИЯ СИ ПРИНЦИП ДА ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ,
ФИРМА "БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ ТЕХНИКА" ПРЕДСТАВЯ ТАЗГОДИШНИТЕ НОВИ РАЗРАБОТКИ НА РЕКСРОТ В ОБЛАСТТА НА ПНЕВМАТИКАТА.
ВОДЕЩА Е ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДИЗАЙНА. ТЯ Е ПОСТИГНАТА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВИ МАТЕРИАЛИ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА МНОЖЕСТВОТО ФУНКЦИИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ.
Разработена е модулна линия от 2/2 и 3/2 миниатюрни разпределители с 10 мм и 15 мм широчина
на тялото, с бързо превключване, висок поток и
икономична цена от Rexroth. Основната цел при създаването им е осигуряването на множество функции, които се изпълняват от един компактен корпус. Могат да се монтират на единична алуминиева
база или плоча с до 16 позиции. Стандартните напрежения са 12 V DC и 24 V DC. Предлагат се вариан-

мишлен дизайн не само осигурява привлекателен външен вид, но също така предлага решаващи технически предимства. Новата серия AS1 е с широчина
43 мм, номинален дебит до 1000 l/min и пневматично присъединяване G1/4. Интересно решение е заключването с катинар на регулиращите елементи.
Налични са всички стандартни модули и функции за
фамилията - филтри, регулатори, дистрибутори, 3/
2 кранове и други. Възможно е също и контрол с
датчик от серия ST6.
Новият, готов за инсталиране MSC-ЕL мини-плъзгащ слайдер с вграден електрически мотор от
Rexroth драстично намалява времето, необходимо
за планиране, инсталиране и стартиране на автоматизирани системи на работа. Идеален за малки
pick-and-place приложения, MSC-ЕL е проектиран с перспектива и има за цел да предложи доказани от
Rexroth прецизност и производителност на места,
изискващи много контролни точки на позиционира-

позициониране с точност до 0,01 мм. Налична е
система за добро смазване, която осигурява дълъг живот без поддръжка. За спестяване на време
и опростяване на стартирането, основните и специфичните параметри са предварително програмирани в системата с определена последователност на контрола и степени на усилване. Параметризация до 15 позиции се извършва удобно чрез
компютър. Има наличен и CANopen интерфейс.
Предлагат се аксесоари, кабели, софтуер и лесен за
изполване конфигуратор в интернет каталога. Новият електро-цилиндър от Rexroth подобрява безопасността и чистотата на работното място,
което е особено важно за приложение в производството на полупроводници, автоматизация, автомобилостроене, медицинско оборудване, промишленост и електрониката.

ти с 2/2 нормално затворени и 3/2 нормално отворени/затворени конфигурации. Други напрежения и
схеми на работа, включително и персонализирани колектори с интегрално окабеляване на multi-pin конектор и специални по-високи скорости на потока, са
налични след предварителна заявка. И двете серии
разпределители са взаимозаменяеми с алтернативни на други производители при много ниска цена.
Друга иновационна серия е AS фамилия . Тя обединява група продукти, работещи качествено на найвисоко ниво. Модулната концепция е създадена така, че предоставя възможност за лесна адаптация
към съответните изисквания. Има възможности
за разширение с допълнителни функции, както и от
подмяна на отделни компоненти по всяко време. Самите елементи са компактни, леки и лесни за използване. Модерният, спечелил множество награди про-

не. Той се предоставя в същата опаковка като пневматичната версия MSC. Наличен е в четири размера, MSC-ЕL-12 , -16, -20, -25. Всеки модул има същия
монтаж и размери на напречно сечение, както при
серията с пневматично задвижване MSC. Характерни са закрепящи отвори и резби, отговарящи на
стандарта Easy-2-Combine, за лесно и бързо монтиране в camoLINE системи. Прецизното монтиране
се гарантира от центриращи пръстени.
Безчетковият 24V постояннотоков двигател ефективно задвижва новия MSC-EL. За вертикален вариант е наличен и мотор със спирачка. С интегрирана ремъчна предавка и задвижване със съчменовинтова двойка се осигурява висока скорост на
преместване и прецизно позициониране в рамките
на компактни размери. Със своята точност на
СВД, мини-слайдерът е в състояние да постигне

НОВОСТИТЕ В ПНЕВМАТИКАТА, СЪЗДАДЕНИ ОТ REXROTH, СА ПОДЧИНЕНИ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДИЗАЙНА, ОЛЕКОТЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВИ МАТЕРИАЛИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ. ВСИЧКИ
ТЕЗИ ИНОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗНАЧИТЕЛНО МОГАТ ДА УЛЕСНЯТ И ПОДОБРЯТ ВАШАТА ДЕЙНОСТ.
ДРУГАТА ДОБРА НОВИНА Е, ЧЕ "БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ ТЕХНИКА" ПРЕДЛАГА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЪВСЕМ ДОСТЪПНИ ЦЕНИ ЗА НАШИТЕ
КЛИЕНТИ.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
“‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ Ë ‚ÒÂ Ó˘Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Â ·ÛÚ‡ÎÌËˇÚ Ô˙Ú ‰‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÏËÍÓÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË ËÎË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÍÎ‡Ô‡ÌË. “Â Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
Â‚ÚËÌË Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ËÏ (·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ıËÒÚÂÂÁËÒ, ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ) Ò‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, ÔÓÒÚ‡‚ˇÌË Í˙Ï ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ Ò‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË: ËÁËÒÍ‚‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ˜‡ÒÚ, ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Â ÔÂËÓ‰Ë˜Ì‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈÍ‡, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ ËÏ ÊË‚ÓÚ Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Í‡Ú˙Í.

Магнитни сензори
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ú.Ì‡. Ï‡„ÌËÚÌË ÒÂÌÁÓË. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
‚„‡Ê‰‡Ú ‚ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ï‡„ÌËÚ, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ. —˙Á‰‡‰ÂÌÓÚÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÌÂÏ‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚‡ Ú˙·‡, ‰‚ËÊË ÒÂ
Á‡Â‰ÌÓ Ò ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ë ÒÂ ÛÎ‡‚ˇ ÓÚ ÒÂÌÁÓËÚÂ, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚˙Ì¯ÌÓ ‚˙ıÛ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙‡ Ì‡
ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ÓÚ ıÓ‰‡.
œËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ Ì‡ÏÂËÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‰‚‡ ÚËÔ‡ Ï‡„ÌËÚÌË ÒÂÌÁÓË. œ˙‚ËˇÚ ÚËÔ Ó·ı‚‡˘‡ Ú. Ì‡.

Релета за налягане
ƒÛ„ ÏÂÚÓ‰ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÚ‡ Á‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. —ÂÌÁÓËÚÂ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ ÓÚ‚ÓË Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡
Ë ÒÎÂ‰ˇÚ ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ËÁÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÛ
ÎËÌËˇ. œË ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ô‡‰‡ ˇÁÍÓ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÙÓÏË‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ
ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î: ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÌ, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ËÎË
ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ. “ÂÁË ÒÂÌÁÓË Â‡„Ë‡Ú ÔÓ-ÒÍÓÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ. «‡ÚÓ‚‡ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ÏÓ
Á‡ Â„ËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ. “ÂıÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ‡·ÓÚˇÚ ÌÂÌ‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÔË Ï‡ÎÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ.

Рид контакти
¬ ıÂÏÂÚË˜ÂÌ, ÌÂÏ‡„ÌËÚÂÌ ÍÓÔÛÒ (Ì‡È-˜ÂÒÚÓ
ÒÚ˙ÍÎÂÌ‡ ‡ÏÔÛÎ‡) ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÍÓÈÚÓ Â ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌ ËÎË ÌÓÏ‡ÎÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌ. œË ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú ÒÂ Á‡Ú‚‡ˇ ËÎË ÓÚ‚‡ˇ
ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ë Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂË„‡. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÓÁËˆËÓÌÌË ÒÂÌÁÓË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌ
‚ ÚˇÎÓÚÓ LED-ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ËÎË ‰Û„‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ. “ÓÁË ÚËÔ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‡·ÓÚˇÚ Â‰Ì‡Í‚Ó ‰Ó·Â Ë Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ, Ë Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ. –Ë‰ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ Ò‡ ‚ËÒÓÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔË ‚ËÒÓÍË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡ Ë ‰Ó·‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ. ‡ÚÓ
ÚÂıÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Ï‡ÎÍÓÚÓ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ „ÓÎÂÏËˇÚ ıËÒÚÂÂÁËÒ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Ë‰ ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÍÓËÚÓ Â, ˜Â Ï‡„ÌËÚ˙Ú ‚ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÌÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂË„‡, ‡ ÓÚ‚‡ˇ ÏËÌË‡Ú˛ÂÌ
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì.

Сензори на Хол
¬ÚÓËˇÚ ÚËÔ ÒÂÌÁÓË Ò‡ ËÁˆˇÎÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ
ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÔÓ‰‚ËÊÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. œÓ-ÒÚ‡ÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ú. Ì‡. Ï‡„ÌËÚÌÓ-ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌË ÒÂÌÁÓË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÌÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ˆÂÌ‡. Õ‡È¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ÏË‡Ú ÒÂÌÁÓËÚÂ,
ÓÒÌÓ‚‡‚‡˘Ë ÒÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡ ’ÓÎ - ÔÓÁÌ‡ÚË Ò‡ Í‡ÚÓ
ÒÂÌÁÓË ËÎË ‰‡Ú˜ËˆË Ì‡ ’ÓÎ.
«‡ Ó·ˇÒÌÂÌËÂ Á‡ ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡ ’ÓÎ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÒıÂÏ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚‡ ÔÎ‡ÒÚËÌÍ‡, ÔÂÁ ÍÓˇÚÓ ÔÓÚË˜‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
ÚÓÍ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎËÚÂ
Ì‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÌÍ‡Ú‡, Í˙Ï ÍÓËÚÓ ÌÂ Â ÔÓ‰‡‰ÂÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. “‡ÁË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Ë ÒÂ ÛÒËÎ‚‡. “ˇ Â Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡ Ì‡ÔÂ„Ì‡ÚÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌÓÚÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ Ì‡ ’ÓÎ ÒÔˇÏÓ
ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË Ò‡ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÚÂıÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ËÏ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡.
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Фиг. 3.

«‡ÚÓ‚‡ Â‰Ëˆ‡ ÒÂÌÁÓË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú
Ò ‚„‡‰ÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ.
—Â‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÒÂÌÁÓË Ì‡ ’ÓÎ Ò‡ ÎËÌÂÈÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËˆË. “Â ËÁÏÂ‚‡Ú ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ì‡ÔËÏÂ Ì‡
·ÛÚ‡ÎÓÚÓ. »ÁıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î Â
Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ. ƒÛ„
‚Ë‰ ‰‡Ú˜ËˆË Ì‡ ’ÓÎ - Ú.Ì‡. ÒÂÌÁÓË - ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÎËÌÂÈÌË ÒÂÌÁÓË Ò ÔÓÏÂÌÂÌ‡
ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ - ÚÂ „ÂÌÂË‡Ú ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î, Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ Ì‡‰‚Ë¯Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ô‡„.
“Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡ Ë ÚÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Í‡ÈÌË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË.
—ÂÌÁÓËÚÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Í˙Ï
ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙‡ ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÏÛ. —ÂÌÁÓËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò
¯ËÓÍ Ì‡·Ó ÓÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Ë ‡‰‡ÔÚÂË, Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ‚˙ıÛ
ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ó‰Â-
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˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË.
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Á‡ Ï‡ÒÓ‚Ó
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú

магнитно-резистивни
сензори
“Â ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò˙Ò ÒÂËÓÁÌË
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÏÌÓ„Ó
Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË, ÌÂ‚ËÒÓÍ‡ ˆÂÌ‡, „ÓÎˇÏÓ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÓÚÎË˜Ì‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ë ÏÌÓ„Ó Ï‡Î˙Í ıËÒÚÂÂÁËÒ. œ‡Á‡ÌËˇÚ ‰ˇÎ Ì‡ ÚÓÁË ‚Ë‰
ÒÂÌÁÓË ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ·˙ÁÓ Ë ÚÓ‚‡
˘Â ·˙‰Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡.
ƒÛ„ ‚Ë‰ ÒÂÌÁÓË Ò‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎËÚÂ Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ËÁÏÂ‚‡Ú ıÓ‰‡ Ì‡
·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ë „Ó ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ú ‚
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒË„Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ‰‚Â
„ÛÔË - ‡·ÒÓÎ˛ÚÌË Ë ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌË ÒÂÌÁÓË. ¿Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÚÂ ÒÂÌÁÓË
(‡·ÒÓÎ˛ÚÂÌ ÚËÔ) „ÂÌÂË‡Ú ÌÂ-

ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î. √ÛÔ‡Ú‡ ËÏ Â ÏÌÓ„Ó Ó·¯ËÌ‡. ¬ ÌÂˇ ÔÓÔ‡‰‡Ú ÔÓÚÂÌˆËÓÏÂÚË˜ÌË ÒÂÌÁÓË, ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË,
Ï‡„ÌËÚÓÒÚËÍÚË‚ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Ë Í‡Ô‡ˆËÚË‚ÌË ÒÂÌÁÓË. ’‡‡ÍÚÂÂÌ Á‡ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÒÂÌÁÓË (ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÚËÔ) Â ‰ËÒÍÂÚÌËˇÚ
ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î. “ÓÁË ÚËÔ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·ı‚‡˘‡Ú ÂÌÍÓ‰Â Ë Ï‡„ÌËÚÓÒÚËÍÚË‚ÂÌ ÒÂÌÁÓ. ¬‡ÊÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ Â, ˜Â ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ‚ÚÓÌ‡
ËÌËˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÒÎÂ‰ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ˜ÂÁ ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ‚ ËÁıÓ‰Ì‡
ÔÓÁËˆËˇ. ¿ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÔËÂÏÎË‚Ó.
ŒÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‚Ë‰ ÒÂÌÁÓ Á‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ, Ò‡: ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ˆÂÌ‡.

Потенциометричните
сензори
Ò‡ Ì‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËˇ. œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â
‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ. œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ‚
‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ - Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Ë
‚˙Ì¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê. Õ‡ ÙË„. 3 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÌ ˆËÎËÌ‰˙ Ò
‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÏÓÌÚË‡Ì ÒÂÌÁÓ. “ÂÁË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
ÔÓ‡‰Ë Ï‡ÎÍËÚÂ ÒË ‡ÁÏÂË, ÌËÒÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡, ÎÂÒÌ‡Ú‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Í˙Ï
‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ˆËÎËÌ‰Ë Ë
‰. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ò‡
ı‡‡ÍÚÂÌË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË
ÒÂÌÁÓË - ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
ÚËÂÌÂ Ë ‰.
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‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Критерии за избор на измервателен преобразувател

Õ

астоящата статия, посветена
на везните с неавтоматично действие, е продължение на два вече публикувани материала по темата, в
които бяха разгледани законовите
изисквания, процедурите за изпитване и основните им конструктивни
елементи. Тензорезисторните измервателни преобразуватели са
сред основните модули на една везна, наред с показващите устройства
и механичната конструкция. Измервателните преобразуватели влияят
в голяма степен на качеството, точността и експлоатационните
възможности на всяка комплектна
везна. Изборът им се основава на
предназначението и областта на
приложение на везните.

Изборът на
преобразувател се
определя от
приложението
По отношение на везните в законовата област, изискванията са
точно регламентирани и трябва да
се използват измервателни преобразуватели със сертификат за изпит-
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ване и одобряване на типа. Във всички останали области на приложение
изборът на тензорезисторни измервателни преобразуватели е много посвободен. Това дава възможност на
конструкторите и производителите, съобразно техническите изисквания, необходимата точност и условията на работа на везната да подбират измервателни преобразуватели с по-занижени показатели. Също
така съществуват предпоставки,
комплектни везни, които са с приложение извън законовата област, да
се предлагат на много по-изгодна
цена. В крайна сметка, отговорността за избора на елементна база е
на производителя, тъй като съществува рискът в процеса на работа
да се влошат показателите на везната.
Поради широката достъпност на
техническа информация за измервателните преобразуватели, в настоящия материал те не са обект на
задълбочено разглеждане. В Рекомендация на международната организация по законова метрология R
60:2000Е са описани подробно метрологичните и техническите данни

на измервателните преобразуватели, методите за изпитването им,
както и основните показатели, на
които трябва да отговарят. Имайки предвид многообразието от подобни преобразуватели WELMEC
(организация, подкрепена от органите по законова метрология на държавите-членки на Европейския съюз и
EFTA, осигуряваща указания за производителите на средства за измерване и за нотифицираните органи,
отговорни за оценяване на техните
продукти) издава допълнително ръководство WELMEC 2.4. То е посветено специално на измервателните
преобразуватели с оглед съгласуване
на общи правила и изисквания за използването им във везните с неавтоматично действие.

Общо приемане на
измервателните
преобразуватели
В първите години след въвеждането на Директивата 90/384/EИO
обичайна практика бе в сертификата за одобрен тип да се съдържат
таблици с измервателните преобразуватели, които изрично регламен-

ноември 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
тират допустимите типове, производителите и сертификатите за изпитване. Недостатък на практиката
бе необходимостта таблиците с измервателни преобразуватели да се допълват всеки път, когато се добавя
нов тип.
За да се осигури повече гъвкавост както на нотифицираните органи, така и на производителите, според
ръководството на WELMEC се допуска общо приемане
на измервателните преобразуватели заедно с необходимите предпоставки и правила. В този случай, в сертификата за одобрен тип не се посочват конкретни типови датчици, но в него се съдържа специална декларация.
Според нея, всеки измервателен преобразувател може
да се използва за везните от конкретен сертификат за
одобрен тип, при условие че са изпълнени следните условия:
l Има сертификат за съответствие по Рекомендация R
60:2000Е или сертификат за изпитване от нотифициран орган;
l Сертификатът да съдържа типовете на датчиците и
необходимите данни за тях, които се изискват за декларацията за съвместимост на модулите (WELMEC 2, издание 3, 2000) от производителя и всички специфики в
изискванията за монтаж;
l Съвместимостта на датчиците и индикатора се установява от производителя с помощта на формуляра за
съвместимост на модулите;
l Предаването на силата от теглото върху преобразувателите отговаря на един от примерите, посочени в
Ръководство WELMEC 2.4 за измервателни преобразуватели.

коректно предаване на силата към измервателните
преобразуватели.
Разнообразието от товароприемни устройства е
много голямо. Широко е предлагането и на различни
технически и конструктивни решения. Най-често се използват метални конструкции с достатъчна якост за
определения максимален товар, осигуряващи дълготрайна работа на везната.
Както при измервателните преобразуватели, и тук
за намаляване на необходимата информация в индивидуалните сертификати за одобрен тип са изготвени общи
правила и принципи, които са действащи в рамките на
Европейския съюз. Те се съдържат в Ръководство 2.4 на
WELMEC – „Ръководство за измервателни преобразуватели“. В него са посочени препоръчителни силопредаващи схеми на натоварване на всички типове измервателни преобразуватели, както и общи изисквания към товароприемните устройства. Описаните правила представляват препоръка за добра инженерна практика. Ако съществуващите правила се спазват, при модулно изграждане на везните, не е необходимо в сертификата за одобрен тип да се вписват конкретните товароприемни
устройства. Презумпцията е, че с така изпълнено товароприемно устройство, везната като цяло ще отговори на съществените изисквания за везни с неавтоматично действие.
В заключение може да се отбележи, че когато производител разработва и пуска на пазара нова везна е необходимо още в процеса на проектиране да познава добре
действащата европейска нормативна рамка в областта.

Основни показатели на измервателни
преобразуватели
На българския пазар се предлага голямо разнообразие
от тензорезисторни измервателни преобразуватели с
различно качество и на различни цени. Без задълбочено
проучване на пазарното предлагане спрямо изискванията към конкретното приложение е необективно да се
говори за по-добър и по-подходящ тип преобразувател.
Основни показатели - на основата на които се прави
изборът на даден преобразувател и които се вземат под
внимание при определяне съвместимостта на модулите, са:
l Клас на точност;
l Температурен обхват tо;
l Чувствителност mV/V;
l Максимален товар Еmax (kg);
l Брой на скалните деления nLC;
l Минимално проверочно деление vmin или Y = Emax/vmin;
l Входно съпротивление на датчика RLC;
l Минимален мъртъв товар DR или Z= Emax/2DR.

Специфики на товароприемни
устройства
Товароприемното устройство е последният възел, с
който завършва окомплектоването на везната като
завършено изделие. В зависимост от конструкцията му
се определя функционалното приложение на везната. На
базата на товароприемните устройства везните се
определят като платформени, автомобилни, с ролков
път, за тръбен път и др. Обикновено, товароприемното
устройство е частта от везната, която се изработва
от крайния производител на комплектната везна. Основното изискване към него е да осигури еднозначно и
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Методи за защита на електродвигатели

¿

синхронните двигатели за напрежение до 1000 V и мощност от 0,05
до 260 кW са широко използвани в
различни приложения. Тяхната сигурна и надеждна работа зависи от коректния им избор според номиналната мощност, режимите на работа
и експлоатационните условия. Това
не изключва вероятността от
възникване на повреди и извън нормални режими на работа. Затова
всички двигатели се защитават срещу възникването на междуфазни к.с.,
срещу претоварване и понижаване на
напрежението.

Предпазители със
стопяема вложка
Масово прилагано решение за защита включва използването на предпазители със стопяема вложка. Съществуват всички основания да се
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твърди, че това е най-елементарната и евтина защита с най-дълга
употреба през годините. Базово
изискване при оразмеряването на
вложките е да се гарантира способността им да издържат пусковия
ток. Това изискване, обаче, води до
понижаване чувствителността на
защитата към претоварване. При
това, в случай че вложката на един
от предпазителите на двигателя се
стопи, той ще продължи да работи
с две фази и е напълно възможно да
се повреди. Затова използването на
предпазители със стопяема вложка
се използва само за защита на неотговорни двигатели с малка мощност.
Областта на приложение на предпазителите със стопяема вложка се
разширява при използването им в
комбинация с магнитни пускатели,
които разполагат с вградена токова защита срещу претоварване, из-

Фиг. 1.

пълнена с термично реле с биметална пластинка (фиг. 1). Предпазителите Пр се поставят на трите фази,
непосредствено след лостовия
прекъсвач Р. Магнитният пускател
се състои от главните контакти ГК,
които се задвижват от бобина Б и
термично реле Т, чиито контакти К
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б

Фиг. 2. Схема на токовите (а) и оперативните (б) вериги на токова отсечка
за защита от междуфазни к.с.
a

б

Фиг. 3. Схема на токовите (а) и оперативните (б) вериги на комбинирана токова защита от междуфазни к.с. и претоварване.

са изключващи. Те са свързани последователно в оперативната верига, която се захранва с междуфазното
напрежение на двигателя. Управлението му се осъществява посредством бутоните Вкл и Изкл, и спомагателните контакти СК.
Предпазителите се използват като сигурна и бързодействаща защита само срещу вътрешни к.с., а термичното реле на магнитния пускател – срещу претоварване. Включвателната бобина на магнитния пускател има
функциите да защитава срещу понижаване или изчезване на захранващото напрежение. В тези случаи тя освобождава лоста, който под действието на пружината F
изключва двигателя и посредством контакта СК
прекъсва оперативната верига.

Защита с автоматични прекъсвачи
По-сериозно, но и доста по-скъпо решение за защита.
Затова се прилага при големите и отговорни двигатели. Според конструкцията си автоматичните прекъсвачи представляват комбинация от трифазен прекъсвач и
защитно устройство (срещу к.с., претоварване и др.).

Защита на електродвигатели
над 1000 V
Електродвигателите с напрежение над 1000 V се защитават от междуфазни повреди. За да се ограничат
пораженията от тези повреди, се налага защитата да
действа без закъснение. Затова за двигатели с мощност до 5 MW се използва токова отсечка. Най-елементарният начин за реализацията й включва токови релета, вградени в прекъсвача, през който се захранва електродвигателя. Обикновено токовата отсечка се изгражда с токови релета, включени към измервателни
токови трансформатори ТА, според схемите, показани
на фиг. 2 и фиг. 3.
Токовата отсечка, показана на фиг. 2, е реализирана с
едно токово реле КА. На фиг. 3 са показани комбинирани
токови релета 1КАТ и 2КАТ, които са с по два измервателни органа. Единият е с мигновено действие и изключва прекъсвача Q чрез контактите 1КАТ: 1 или 2КАТ: 1.
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неутралата N на двигателя е извън
корпуса му. На фиг. 4 е показана схемата на такава защита.

Защита на
електродвигателите
от претоварване

Фиг. 4. Токови (а) и оперативни (б) вериги на надлъжна диференциална защита на ел. двигател.

Той се настройва като отсечка. Другият измервателен орган е със зависимо от тока закъснение, което се
определя според изчисленото τдоп.
Токът на сработване на органите,
действащи като отсечка, се определя според формулата:
Iзар = К с.Кп.Ксх.Iдвном/К та,
в която: Кс е коефициент на сигурност; Кп = 4-8 - коефициент на пускане; Ксх - коефициент на схемата;
Iдв ном - номинален ток на двигателя;
Кта - коефициент на измервателните токови трансформатори.
Токовата отсечка от фиг. 2 се
използва за двигатели с мощност до
2 MW, тъй като e с по-малка чув-
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Фиг. 5. Защита с токово реле със зависимо от
тока забавяне и променлив оперативен ток.

ствителност. Релето KL има собствено закъснение 0,04 - 0,06 s, достатъчно, за да затихне апериодичната съставка на пусковия ток.
Двигатели с мощност от 2 до 5
MW се защитават от междуфазни
к.с. с комбинирани защити (фиг. 3).
Във всички случаи, при междуфазни
к.с. токовата отсечка трябва да има
коефициент на чувствителност, повисок от 2. Когато не може да се
осигури необходимата чувствителност на токовата отсечка или двигателят е с мощност над 5 MW, за
защита от междуфазни к.с. се използва надлъжна диференциална защита,
която може да се реализира само, ако

Претоварването на двигателите
по ток възниква при:
l продължително пускане или самопускане;
l увеличаване натоварването на задвижвания механизъм;
l прекъсване на една фаза;
l блокиране на ротора от механични повреди в двигателя или в задвижвания механизъм;
l понижаване на захранващото напрежение и възникване на несиметрия в него;
l понижаване на честотата на захранващото напрежение.

Видове
претоварвания
Претоварванията са продължителни (устойчиви) и кратковременни. Претоварванията в процеса на
пуск и самопуск са кратковременни
и се самоликвидират при достигане
до номинални обороти. Този процес
може да се удължи при самопуск, ако
Мдв < Мс и през статорните намот-
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помпи и др., тъй като винаги се
пускат под товар.

Защита на
електродвигатели
от понижено напрежение

a
б
Фиг. 6. Еднорелейна (а) и трирелейна (б) минимално напреженова защита на
електродвигатели.

ки за продължителен период от време протича пусков ток.
Значително се увеличава токът
в статорните намотки на двигателя при прекъсване на една фаза - около (1,6 - 2,5) х Iдв ном. Тези претоварвания са устойчиви. Подобни са претоварванията и при механични повреди в двигателя или в задвижвания механизъм. Основната опасност
за електродвигателя при устойчиви претоварвания се изразява в повишаване температурата в статорните намотки и нагряване на
ротора.
Защитата срещу претоварване
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може да се изпълни с термично реле
с биметална пластина или с токови
релета със зависимо от тока забавяне (фиг. 5).
При избора на подобна защита
трябва да се отчитат условията на
работа и характера на задвижваните машини. Защита от претоварване не се поставя на електродвигатели, чиито задвижвани механизми не са подложени на претоварване. Такива са двигателите на циркулационни помпи, питателни помпи
и др. Защити от претоварване задължително се монтират на ел.уредбите на мелници, дробилки, багерни

Монтира се на електродвигатели, които трябва да се изключат при
понижаване на напрежението, за да
се осигури самопускане на отговорните двигатели. Поставя се и на
двигатели, за които не е възможно
да се осигури самопуск по технологични причини или при нарушаване
нормите за техническа безопасност.
За защита на неотговорни двигатели от понижено напрежение се използват еднорелейни (фиг. 6а) или трирелейни (фиг. 6б) минимално напреженови защити, реализирани с релета
за напрежение КV. Те се захранват
от измервателен напреженов трансформатор ТV, присъединен към шинната система, от която се захранват защитаваните електродвигатели.
Защитите на фиг. 6а и фиг. 6б
имат недостатъка да работят некоректно при неизправности
(прекъсвания) на напреженовите оперативни вериги. За отстраняване на
този недостатък, в защитите на
отговорните двигатели, се поста-
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Защита на
електродвигатели от
еднофазни повреди

a
Фиг. 7. Минимално напреженови
защити на отговорни двигатели.

б

a

б

Фиг. 8. Земна защита
на високоволтови двигатели

Фиг. 9. Входно-изходни връзки на комплексна защита за високоволтов двигател

вят специални блокировки или минимално напреженовите релета се
свързват в по-надеждни схеми, според фиг. 7а и фиг. 7б.
Защитата, показана на фиг. 7а, е
изградена от две минимално напреженови релета 1 KV и 2 KV, захранвани от различни линейни напрежения.
Контактите им 1 КV:1 и 2 КV:1 се
свързват последователно в оперативните вериги. Защитата може да
сработи некоректно, само ако се
прекъсне фаза „b“.
Схемата на фиг. 7б е реализирана
също с две релета 1 КV и 2 КV, захранвани от различни напреженови
трансформатори 1ТV и 2ТV. Тъй
като едновременното прекъсване на
напреженовите вериги в двата
трансформатора практически е изключено, тази схема се отличава с
най-висока сигурност.
Ако е необходимо двигателите
да се изключват в различни момен-
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ти, към оперативните вериги се
включват релета за време. Например с първата закъснителна степен (0,5 - 0,7 s) се изключва група
двигатели за осигуряване самопускането на другите двигатели, а с
втората - (6 - 10 s) се изключват
двигатели по технологични причини или с цел осигуряване на безопасност.
Напрежението на сработване на
минимално напреженовите релета
се определя с оглед осигуряване на
самопускане. Големината на напрежението и времето се изчисляват
по методика или се получават експериментално. Обикновено при напрежение на шините до U ш =
0,55.Uном самопускането на двигателите е успешно. Затова напрежението на сработване (връщане) на
минимално напреженовите релета
може да се определи по формулата:
Uзар (КV) = (0,6 - 0,7).Uном / КТV.

Обикновено високоволтовите двигатели се свързват със захранващата шинна система по трифазен кабел. Това се използва за изграждане
на чувствителна земна защита, която реагира при земни съединения в
статорните намотки на двигателя,
по клемите в съединителната кутия
и в захранващия кабел. Защитата е
реализирана с едно реле за ток, което се захранва от токов трансформатор и едно изходно реле без закъснение (фиг. 8). Токът на сработване
на релето за ток се определя по формулата: Iзар = Кс.Кск.Iс /Ктао, където Iс
е капацитивният ток на двигателя и
на кабела; Кс = 1,2 - 1,3 е коефициентът на сигурност; Кск е коефициентът, отчитащ скока на капацитивния ток при външни земни съединения.
Ако защитата работи без закъснение
Кск = 3 - 4.
Ако електродвигателите се захранват от електрически мрежи 3 - 10
кV с изолирана неутрала, при еднофазни повреди през статорните им намотки протичат малки токове – до
няколко ампера. Въпреки малките
стойности, тези повреди трябва да
се регистрират и локализират чрез
изключване на повредения двигател.
Приети са следните норми:
l Високоволтови двигатели с мощност до 2 MW се изключват при ток
на земно съединение над 10 А;
l Високоволтови двигатели с мощност над 2 MW се изключват при
ток на земно съединение над 5 А.

Комплексни защити
на високоволтови
двигатели
Редица фирми предлагат на
българския пазар комплексни статични защити за високоволтови двигатели. На фиг. 9 е показана подобна
схема на свързване към измервателните трансформатори ТА и ТV и към
оперативните вериги. Тази защита
има следните възможности:
l защита при недопустимо дълъг
пусков процес;
l защита при блокиране на ротора
на работещ двигател;
l максималнотокова защита;
l токова земна защита;
l защита при несиметричен режим;
l минималнонапреженова защита;
l защита при претоварване;
l защита при отпадане на охлаждането.
Статията продължава в следващ брой на сп.
Инженеринг ревю.
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≈ÌÂ„ÓÔÓ‰‚ÂÊ‰‡˘Ë
‚ÂË„Ë
Разнообразие от модели и области на приложение

≈

ÌÂ„ÓÔÓ‰‚ÂÊ‰‡˘ËÚÂ ‚ÂË„Ë,
ÔÓÁÌ‡ÚË Ó˘Â Í‡ÚÓ Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘Ë
‚ÂË„Ë, Ò‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
ÔÓˆÂÒË. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú Á‡ Á‡‰‡˜‡ ‰‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú Ë Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú „˙‚Í‡‚ËÚÂ
Í‡·ÂÎË Ë Ï‡ÍÛ˜Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË Ï‡¯ËÌË ËÎË Ò ˜‡ÒÚË ÓÚ Úˇı, ÔË ÍÓËÚÓ
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ‚ËÒˇ˘ËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË, Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë Í‡·ÂÎË ËÎË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ï‡ÍÛ˜Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍË Û‚Â‰ÂÌË, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ·Ëı‡ Ò˙Á‰‡ÎË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔË ‡·ÓÚ‡. ¬ÂË„ËÚÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË, ‚ÂÚË-
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Í‡ÎÌË, ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ë ÚËËÁÏÂÌË
‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ËÏ
Á‡‰‡˜‡ Â ‰‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‚˙ıÛ Í‡·ÂÎËÚÂ Ë Ï‡ÍÛ˜ËÚÂ, ‰‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú
ÓÚ ÔÂÔÎËÚ‡ÌÂ Ë ‰‡ ÔÓ‰ÒË„Ûˇ‚‡Ú
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡.

Конструктивни
разновидности
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ‚ÂË„Ë ËÏ‡Ú Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ. Õ‡ÔÂ˜ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÓ ˆˇÎÓÚÓ
ÔÓÚÂÊÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ÓÚ‚‡ˇÚ ÓÚ‚˙Ì ÔÓ Ì‡˜ËÌ,
ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÎÂÒÌÓ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
Í‡·ÂÎËÚÂ Ë ÚˇıÌÓÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ.
—ÂÔ‡‡ÚÓËÚÂ, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚˙‚
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‚ÂË„ËÚÂ, ‡Á‰ÂÎˇÚ Í‡·ÂÎËÚÂ Ë
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÏÓÌÚ‡Ê‡ ËÏ. ‡Ë˘‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂË„ËÚÂ
ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú Ò Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌË ÒÍÓ·Ë.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡ Â Ú‡Í‡‚‡, ˜Â ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ó„˙‚‡ÌÂÚÓ È ‚ Â‰Ì‡ ‡‚ÌËÌ‡. ¬ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò ÙËÍÒ‡ÚÓË ‚ ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ,
‚ÎÓÊÂÌËÚÂ Í‡·ÂÎË ËÁˆˇÎÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÔÂ‰Ô‡ÁˇÚ ÓÚ Û‚ËÒ‚‡ÌÂ ‚ ÌÂÊÂÎ‡Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡, Á‡ÔÎËÚ‡ÌÂ ËÎË ÒÏ‡˜Í‚‡ÌÂ.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ‚ÂË„ËÚÂ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÂÌ ÔËÌˆËÔ, ÍÓÂÚÓ ÔÂÏ‡ı‚‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ ËÏ. «‡
‚ÒˇÍÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘‡Ú‡
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‚ÂË„‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎË ÔÓ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡:
L=Ls/2+K,
Í˙‰ÂÚÓ:
L Â Ò‚Ó·Ó‰Ì‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡,
Ls - ıÓ‰˙Ú (ËÁÏËÌ‡ÚËˇÚ Ô˙Ú),
K Â ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ‰˙„‡Ú‡ Ë Â
‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇ ÓÚ ‡‰ËÛÒ‡ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ.

Видове кабеловодещи
вериги
‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ÂË„Ë ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò Ó„ÓÏÌÓ
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ.
œÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ó·ı‚‡˘‡ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‚Ë‰Ó‚Â
‚ÂË„Ë, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ·ÎÂÏË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎË, Ï‡ÍÛ˜Ë
Ë ‰Û„Ë „˙‚Í‡‚Ë ÌÓÒËÚÂÎË Ì‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÏÂ‰ËË
(ÂÌÂ„Ëˇ) ÓÚ ËÎË ‰Ó ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ.

източник: IGUS

¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÒË, Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ÂË„Ë Ò‡ ÓÚ‚ÓÂÌ Ë Á‡Ú‚ÓÂÌ ÚËÔ. ‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ÂË„Ë Á‡Ú‚ÓÂÌ ÚËÔ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌË Í‡·ÂÎË Ë Ï‡ÍÛ˜Ë ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔË ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓÚÓ ËÏ
‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌ‡ ËÎË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ ‡‚ÌËÌ‡,
Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ. “Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÒË„ÛÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÔÂËÓ‰, ·ÂÁ¯ÛÏÌÓÒÚ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ,
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ë ‰. «‡Ú‚ÓÂÌËÚÂ Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘Ë ‚ÂË„Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò „ÓÂ˘Ë
ÒÚÛÊÍË, Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ë Ô‡ı, ÍÓËÚÓ Ò‡ ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰˙‚Ó, ˆÂÎÛÎÓÁ‡, ÚÂÍÒÚËÎ,
ÒÚÓÏ‡ÌÓÎÂÂÌÂ, ‚ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ÚÓÔÎÓÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡ÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ‰Û„Ë ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. «‡ ÔÓ-ÎÂÍË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ÂË„Ë ÓÚ‚ÓÂÌ ÚËÔ, ÔË ÍÓËÚÓ Ì‡ÔÂ˜ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË, ‚ÂË„ËÚÂ Ò‡ ÓÚ ÔÓÎËÏÂÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î Ë ÏÂÚ‡Î-
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източник: FLEXAtec

ÌË. ÃÂÚ‡ÎÌËÚÂ Ì‡ÏË‡Ú ‚ÒÂ ÔÓˇ‰ÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÎËÏÂÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ÔÓ‚Â˜Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÚÂ Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÎÂÍË Ë Ò‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÓËÁ„Ó‰ÌË Í‡ÚÓ ÒÛÓ‚ËÌ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ıË·Ë‰ÌË ÏÓ‰ÂÎË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ Ë ‡ÎÛÏËÌËÈ.

Инсталационни
и експлоатационни
специфики
«‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ
Ì‡ Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ÂË„Ë ÌˇÍÓË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‰Ó 20 Ï/ÏËÌ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡
ÓÚ 5∞— ‰Ó 50∞—, ‚Î‡ÊÌÓÒÚ - ‰Ó 60%
Ë ‰. ¬ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡Ú
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ‰Ó 20 Ï/
ÒÂÍ, ÛÒÍÓÂÌËˇ ‰Ó 200 Ï/ÒÂÍ2 Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÓÚ
-40 ∞C ‰Ó +130 ∞C.
˙ÒÚÓÒ‚‡ÌÂ Ë ÔÂÔÎËÚ‡ÌÂ Ì‡
Í‡·ÂÎËÚÂ ‚ Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ÂË„Ë ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡, ‡ Ò‚ÂÚÎËˇÚ ËÏ
ÓÚ‚Ó ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡Ô˙Î‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 80%. ÕÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ Ë ÔÓ‚ËÒ‚‡ÌÂ Ë ÚËÂÌÂ Ò ÔÓ‚˙ıÌËÌË ÓÚ
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
—ÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ ÓÚ‰ÂÎË Ì‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ
Í‡ÍÚÓ Á‡ ‰˙Î˙„ ÊËÁÌÂÌ ˆËÍ˙Î Ì‡
Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ú‡Í‡ Ë
Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÒÓÍ Ì‡ ‚ÎÓÊÂÌËÚÂ Í‡·ÂÎË Ë
Ï‡ÍÛ˜Ë. “Â ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ ÛÒÛÍ‚‡Ú
ËÎË ÔÂ„˙‚‡Ú. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ
ËÏ‡ „ÓÎˇÏÓ ÒÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË
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Фиг. 1.

ËÎË Ï‡ÍÛ˜Ë, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ Úˇı
Í‡ÍÚÓ ÔÓÏÂÊ‰Û ËÏ, Ú‡Í‡ Ë ÒÔˇÏÓ
Ò‡Ï‡Ú‡ ‚ÂË„‡.
—ÚÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÛÒÔÓÂ‰ÌÓÚÓ
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ò
„ÓÎÂÏË ‡ÁÎËÍË ‚ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ, Ò˙˘Ó ÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ (ÙË„. 1).
˙„ÎËÚÂ ËÎË ÔÎÓÒÍË Í‡·ÂÎË Ë Ï‡ÍÛ˜Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡, ÌÓ ‰‡
·˙‰‡Ú ÙËÍÒË‡ÌË Í˙Ï ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ È Í‡Ë˘‡.

Тенденции в
конструкцията
на веригите
«‡ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÔÓ‰‚ÂÊ‰‡ÌÂ ÔË ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËˇ Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËˇ
Ó„‡Ì Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ÛÒËÎËˇÚ‡ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË
Í˙Ï Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË ‚ÂË„Ë, ‚ ÍÓËÚÓ Á‡‚˙Ú‡ÌÂÚÓ Ì‡
Í‡Ë˘‡Ú‡ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ‡ Ò‡ÏËÚÂ ÚÂ ‰‡ ÌÂ ÒÂ
ÛÒÛÍ‚‡Ú. œË ÌˇÍÓË ÓÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡ ÒÂ Á‡‚˙Ú‡Ú ‰Ó 3000 „‡‰ÛÒ‡ - ÓÒÂÏ Ô˙ÚË ÓÍÓÎÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ È ÓÒ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ë ‰‡ÌÌËÚÂ ÒÂ ÔÂÌ‡ÒˇÚ ÔË
‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ë Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÓÍÓÎÓ ÓÒÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ ÔË ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ.
Õ‡ÒÍÓÓ ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ Í‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
‰‚ËÊË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ Â‰Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡. ŒÔÂ‡ˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ò‡ ÒÚ‡Ú, ÒÚÓÔ, ÔÓ‚ÚÓÂÌ
ÒÚ‡Ú Ë ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ËÁıÓ‰Ì‡
ÔÓÁËˆËˇ ‚ Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡ ÔÓÒÓÍ‡. ¬ÂË„‡Ú‡ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ Ó·ÓÚË,
ÒÚÂÎ‡ÊÓÓ·ÒÎÛÊ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË, Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ‰. œË
ÚÓ‚‡ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÓÚ ‡·ÓÚÌËÚÂ
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Â‰ËÌËˆË Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡ ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ·˙‰Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ‡‰ÂÒË‡Ì‡ Ë ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË Á‡‰‡˜Ë. ¬ÂË„‡Ú‡ ÒÂ ‰‚ËÊË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ, ÔÓ‰‚ÂÊ‰‡ÈÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ‚˙Úˇ˘Ëˇ
Á‡ı‡Ì‚‡˘ ·ÎÓÍ ‰Ó ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ
Ó„‡Ì.
ŒÒ‚ÂÌ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚÚ‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ Ó„˙‚‡ÌÂ Ë ‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡
Ì‡ ‚ÂË„ËÚÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒÂ
ÒÚÂÏˇÚ ‰‡ ÓÔÚËÏËÁË‡Ú Ë ‰Û„Ë
ÚÂıÌË ‡·ÓÚÌË Ô‡‡ÏÂÚË, Í‡ÚÓ
Ì‡ÔËÏÂ ÌË‚‡ Ì‡ ¯ÛÏ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË Ù‡ÍÚÓË
Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. œÓÒÚÓˇÌÌËÚÂ
ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ ‚ ‰ËÁ‡ÈÌ‡ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ÔÓÏ‡ÎÍ‡ Ï‡Ò‡ ‚ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ò „ÓÎˇÏ‡
ˇÍÓÒÚ, „ÓÎˇÏ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡
ÛÒÛÍ‚‡ÌÂ, ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ ‚
ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚËÂÌÂ, ‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÒÓÍ, ÎÂÒÌ‡ Ë ·˙Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ë ‰.
‡ÚÓ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ÒÂ Ó˜ÂÚ‡‚‡ Ë
ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ ‚ÂË„ËÚÂ, ÍÓÂÚÓ
·Ë Á‡ÌËÊËÎÓ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ Ë ·Ë ÛÎÂÒÌËÎÓ ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡.

Област
на приложение
‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ÂË„Ë Ì‡ÏË‡Ú ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ - ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔË ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ó·ÓÚË, Ï‡¯ËÌË Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡Î, ‰˙‚Ó, Í‡Ï˙Í,
ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ë ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË, ÔË ÛÚËÌÌË ÓÔÂ‡ˆËË,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÚÓÍËÚÂ Ë ‰Û„Ë. ÕˇÍÓË ÓÚ Â¯ÂÌËˇÚ‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ë ‚ ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡, ÏËÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÍÓ‡·ÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ÒÚÓËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÔÎ‡‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ò˙‰Ó‚Â, ‚ ÔËÒÚ‡ÌË˘‡ Ë ÚÂÏËÌ‡ÎË Ë ÏÌÓ„Ó
‰Û„Ë.

ноември 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

ŒÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡ÎË
Част II. Изисквания за осветлението в електрически централи
според Наредба 9/2004 г.

Õ

ормативната база в областта
на техническата експлоатация на
електрически централи се формира
от Наредба 9 (приета на 9 юни 2004
г). В нея са указани някои от задължителните изисквания, свързани с експлоатацията на аварийно и на работно осветление. Според чл. 870, ал. 1,
работното, аварийното и евакуационното осветление следва да се обслужват така, че да се осигурява
надеждност при работа и проектната осветеност. Според ал. 2 на
същия член, светлинната сигнализация на комините и другите високи
съоръжения следва да съответства
на правилата за маркировка и светлинна сигнализация на високи съоръжения. Аварийното осветление в
командните зали на електрическите
централи, подстанции и диспечерски пунктове би следвало да гарантира осветеност върху челните
повърхности на централните и командните табла за управление, не помалка от 30 lx (Чл.871. (1)). От еваку-
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ационното осветление в проходите
и стълбищата, предвидени за евакуация на работещите, се очаква да
осигури осветеност, не по-малка от
0,5 lx на нивото на пода. Осветителите за аварийно осветление се
отличават от осветителите за работното осветление по цвета или
формата си и следва да се означат
със специален знак.

Два от източниците в
командна зала постоянно включени
Най-малко две от лампите на аварийното осветление в командна зала
се поддържат включени непрекъснато, захранвани от постоянен ток.
Работното и аварийното осветление се присъединяват към различни
независими източници на захранване
(Чл. 872. (1)). При изключване на работните източници на захранване,
аварийното осветление в електрическите централи, подстанциите и
диспечерските пунктове се превключва автоматично към акумула-
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торна батерия или към друг независим източник на захранване. Евакуационното осветление се присъединява към източник на захранване, независим от този на работното осветление, като при изключване на постоянното захранване автоматично се
превключва към акумулаторна батерия или към друг независим източник
на захранване. Не се разрешава към
мрежите на аварийното и евакуационното осветление да се свързват
инсталационни контакти или да се
присъединяват други консуматори
освен осветителни тела. Мрежите
на вътрешното, външното и охранителното осветление на енергийните обекти се захранват по отделни
линии (чл. 873. (1)). Външното и охранителното осветление се управляват от главните или от централните командни табла на енергийния
обект. Управлението на външното
осветление на отдалечени обекти
или на обекти със самостоятелно
функционално предназначение може
да се извършва в самите обекти.
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Таблица 1.

Изисквания към
допустимия пад
на напрежението
Преносимите ръчни осветители,
използвани при ремонтните работи, се захранват с напрежение, не
по-високо от 50 V, а при повишена
опасност за поражение от електрически ток - не по-високо от 25 V (Чл.
874. (1)). Щепселите за напрежение
до 50 V включително се отличават
от използваните за инсталационните контакти на мрежата с напрежение 400/230 V. На всеки инсталационен контакт се означава работното напрежение. Осветлението в
коридорите на разпределителните
уредби с два изхода, както и в про-
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Таблица 2.

ходимите тунели се изпълнява с
двустранно управление (чл. 875). На
прекъсвачите в таблата за захранване на осветлението се поставят
надписи, указващи предназначението на захранваните от тях вериги
(чл. 876. (1)).
В таблата със стопяеми предпазители се поставят надписи, указващи стойността на тока на стопяемите вложки. Допустимият пад на
напрежението за най-отдалечените
лампи следва да не е по-голям от: 5%
за прожекторно осветление и за
вътрешно работно осветление; 10%
за външно и аварийно осветление и
за мрежи с напрежение от 12 до 50
V; 7.5% за луминесцентни лампи.

Задължително е на дежурния персонал да се осигурят схеми на осветителните мрежи; резервни лампи от
всички видове, използвани в обекта;
комплект стандартни вложки за
стопяеми предпазители; преносими
електрически фенери.

Поддръжката
от специализиран
персонал
Почистването на осветителите, подмяната на лампи и стопяеми
вложки на предпазители, ремонтът
и огледът на осветителните мрежи следва да се извършват от персонал с електротехническа подготовка (чл. 879. (1)). При извършване
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За изправността
на осветлението се следи
съобразно изискванията

Таблица 3.

на дейностите по ал.1 се използват
помощни съоръжения, които осигуряват удобен и безопасен достъп до
осветителите.
Периодичността на почистване
на осветителите се определя с
вътрешна инструкция съобразно условията на експлоатация. Не се разрешава поставянето на лампи с поголяма мощност от допустимата
за даденото осветително тяло. Недопустимо е и свалянето на разсейватели, екраниращи и защитни ре-

шетки на осветителните тела,
освен за почистване и подмяна на
лампи.
Проверката на състоянието на
стационарните съоръжения и на
електрическите мрежи към осветлението, както и измерването на
съпротивлението на изолацията се
извършват при въвеждането им в
експлоатация, а след това - по график, утвърден от ръководителя на
електроенергийното предприятие
(чл.880. (1)).

Изправността на аварийното
осветление при отпадане на работното осветление би следвало да се
провери най-малко веднъж в месеца.
Изправността на преносимите
трансформатори и лампи се проверява в срокове, определени в нормативните документи, регламентиращи безопасност на труда. Периодичността не следва да е по-голяма от веднъж на всеки шест месеца. Забелязаните неизправности и
повреди по веригите и съоръженията за осветление се отстраняват
незабавно или в най-кратки срокове, в зависимост от характера на
повредата.
В таблица 1 би могла да се види
извадка от действащия у нас стандарт БДС EN 12464-1:2004. В таблица 2 могат да се видят аналогичните стойности според действащия в
САЩ стандарт. Съответно в таблица 3 са представени стойностите на регламентираните светлотехнически параметри в електроцентрали според вече отменения
стандарт БДС 1786-84.
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–Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔË
ÔÓÏÔË Ò
ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ Ë ÔÓÏÂÌÎË‚‡
˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ
Закони на подобие и универсални характеристики при
регулирането на помпи

’

арактеристиките на турбопомпите (центробежни и осови) са
пряко свързани с честотата на
въртене. Законите на подобие изразяват връзката между параметрите дебит Q, напор H, консумирана
мощност P и честота на въртене
n. Доказва се, че за две честоти на
въртене са в сила зависимостите:
Q1/Q2 = n1/n 2; H1 /H2 = (n1/n2 )2; P1/
P2 = (n1/n2)3. Следователно дебитът
е правопропорционален на честотата - Q ~ n, напорът е пропорционален на квадрата на честотата - H ~
n2; а мощността е пропорционална
на третата степен на честотата
- P ~ n3.
Чрез използване на описаните
формули лесно се преизчисляват работните характеристики на дадена
турбопомпа при работата й с честота, различна от номиналната.
Строго погледнато, формулите са
валидни, в случай че честотата на
въртене не се променя с повече от
20 – 30%. Работните характеристики като функция на честотата на
въртене се определят опитно и се
задават в т. нар. универсална характеристика. Тя представя изчерпателно възможностите и качествата на помпата при различни честоти.
Примерна работна характеристика е показана на фиг. 1. За по-голямо
удобство, коефициентите на полезно действие обикновено се изобразяват чрез линиите на постоянен КПД
(т.нар. изолинии), които свързват
точки с еднаква ефективност, но с
различни честоти на въртене (черните линии).
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Регулиране чрез
изменение на
честотата на
въртене
Посочените закони
дават връзката между изменението на характеристиките на
помпите при промяна
на честотата. За да
се определят подаваните дебити, е необходимо да се знаят
хидравличните характеристики на всяка
конкретна система, в
която са включени
помпите. Въпросът бе Фиг. 1.
разгледан подробно в
първите две части на статията.
Точката на действие, която определя дебита, представлява пресечна
точка на линията на системата HS
(наричана още характеристична линия) и напорната характеристика QH на помпата. Чрез промяна в честотата на въртене на помпата се осъществява изменение на характеристиките й, следователно и на точката й на действие, а следователно и
на дебита.
На фиг. 1 са показани точките на
действие на две различни системи с
характеристични линии H S1 и HS2 .
Ако например честотата на въртене намалява, Q-H характеристиката
е разположена по-ниско, работната
точка е изместена наляво и дебитът
намалява. При увеличаване на честотата на въртене характеристиката Q-H се разполага по-високо и дебитът нараства.
В системата с характеристична
линия HS1 съществуват само хидрав-

лични загуби, докато в системата с
характеристика H S2 преобладава
статичният напор. Това води до
съществени разлики в качеството
на регулиране.

В система само с
хидравлични загуби
(линия HS1), при изменение на честотата на въртене, работната
точка се движи по линията на системата. Тя е много близка до изолиния на КПД и следователно, в случай
че е избрана правилно помпата ще
работи с висок и сравнително постоянен КПД при различни дебити.
В този случай, законите на подобие могат да се използват директно за определяне на параметрите на
помпата при промяна на честотата,
например, ако честотата на въртене се намали с 50%, с толкова ще се
ограничи и дебитът, а консумираната мощност ще е равна само на
12.5% от изходната. Съществуват
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основания да се каже, че за системи
с преобладаващи хидравлични загуби
(такива са например циркулационните системи) това е идеалният метод за регулиране.

В система със статичен
напор
(линия HS2), характеристиката на
системата не започва от координатното начало, а е изместена по
вертикала със стойност, отговаряща на статичния напор - (фиг. 1). В
резултат на това, линията на системата не следва някоя от изолиниите на КПД, а ги пресича. Дебитът вече не е правопропорционален на честотата на въртене дори и малки изменения в честотата биха могли да доведат до значително намаление на дебита и КПД.
В този случай, директното използване на законите на подобие за
оценка на параметрите на помпата при изменение на честотата на
въртене е допустимо, но следва да
се има предвид, че получените резултати са само ориентировъчни,
с голяма вероятност от сериозна
грешка.
Както се вижда от фиг. 1, работната точка при намаляване на чес-
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Фиг. 2.

тотата се измества нагоре по Q-H
характеристиката. Възможно е тя
да попадне в зона, в която не се препоръчва продължителна работа, поради опасност от повреди, независимо от редуцираната честота. При
най-ниската от трите показани на
илюстрацията честоти (1180 min-1),
помпата не може да създаде достатъчен напор, за да подаде течност в системата, дебитът и КПД
са нула, а консумираната енергия се
превръща в топлина и температу-

рата на водата би се увеличила.
Спадът на КПД на помпата при ограничаване на честотата на въртене,
в системите със статичен напор,
намалява и възможната икономия на
енергия от този начин на регулиране. Обикновено по-изгодно е помпата
да се подбере така, че работната
точка при номинална честота на
въртене да се намира в дясно от
оптималния режим (съответстващ
на максималния КПД). По този начин,
при намаляване на честотата на
въртене, ефективността на помпата първо ще нараства, а след това
ще започне да намалява. Това може
да разшири полезния диапазон за работа с променлива честота в системи със статичен напор. При помпите с голяма мощност трябва да
се обърне сериозно внимание на техническата документация и ако е нужно да се направи консултация с производителя, за да се установи безопасният диапазон на работа с понижена честота.
На фиг. 2 е показано изменението
на мощността като функция на дебита за произволна система. Тъй
като полезната мощност, отдадена
на течността, е произведение на
дебита и напора, то консумираната
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Фиг. 3.

мощност е пропорционална на оцветената площ на съответния правоъгълник с връх точката на действие. За точно определяне на мощността трябва да се познава и КПД
на помпата в различните точки на
действие.
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Изменението на мощността зависи от характеристиката на системата, в която е
включена помпата. Основният
фактор представлява съотношение между номиналния напор
Hn при номинална честота на
въртене (напорът, съответстващ на режима с максимален
КПД, или т.нар. best efficiency
point) и статичния напор Hstat
на инсталацията. Разглеждат
се три различни типа инсталации:
l Hstat=0 - система само с хидравлични загуби;
l Hstat=0,85 - типична водоснабдителна система, в която доминира геодезичният напор;
l Hstat=0,5 - междинен случай.
Графиката от фиг. 3 показва, че за да се получи едно и
също ограничаване на дебита
от Qn на Qr, необходимото понижение на честотата на въртене
е различно, в зависимост от типа на
системата. Това обяснява различните криви на мощността като функция на дебита, както е видно от
долната графика. Най-значителна е
редукцията на честотата в систе-

мата само с хидравлични загуби. Видно е, че колкото по-голямо е намаляването на честотата на въртене,
толкова по-голяма е редукцията на
мощността. Най-горната крива на
мощността се отнася за случая с
постоянна честота (например регулиране чрез дроселиране). Очевидно,
най-благоприятен е вариантът на
система само с хидравлични загуби,
в която намаляването на честотата и мощността е най-голямо.
Ефектът се подсилва и от това, че
КПД на помпата остава висок в различните точки на действие.

Ефективност
на методите
за регулиране
Най-популярните и широко използвани методи за регулиране на дебита на турбопомпи са:
l дроселно регулиране;
l регулиране чрез байпасиране;
l регулиране чрез включване/изключване и
l задвижване с променлива честота
на въртене (variable speed drive).
Първите три метода вече бяха
разгледани на страниците на сп.
Инженеринг ревю. Относителната
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Фиг. 4.

мощност, консумирана при различните методи, може да се оцени,
както вече бе коментирано, от
площта между координатните оси
Q и H, и точката на действие P =

80

QH (формулата се отнася само за полезната мощност).
В следващия пример, илюстриран
на фиг. 4, се изчислява относителната полезната мощност за дебит

70% от номиналния, по четирите
метода на регулиране в една примерна система със среден статичен
напор. Мощността при нормална
честота на въртене е приета за
равна на 100%.
При дроселното регулиране дебитът се намалява чрез увеличаване
на хидравличното съпротивление,
чрез използването на регулираща
арматура. В примера работната
точка се измества от (Q=10, H=10)
в (Q=7, H=12,7), като относителната мощност е P=7.12,7 = 89 %.
Байпасното регулиране се използва сравнително рядко, основно при
циркулационни помпи. Постъпващият в системата дебит се намалява
чрез връщане на част от течността в смукателната страна, при което дебитът на помпата нараства,
в случая от 10 на 12,4, а напорът
намалява от 10 на 6,6. Относителната консумирана мощност е P =
12,4.6,6 = 82 %.
Регулирането чрез включване/изключване се използва в системи с
акумулиращ обем (напорен резервоар
или съд под налягане). Налягането или
напорът в системата се поддържа
между две предварително зададени
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Фиг. 5.

стойности. Ако се приеме, че помпата работи 70% от времето, то
относителната консумирана мощност е P = 0,7.100 = 70 %.
Регулирането чрез промяна на честотата на въртене в повечето
случаи е икономически най-ефективно. Ако обобщим всичко казано до
момента, то при този метод на
регулиране няма допълнителни загуби на енергия; дебитът на помпата
е точно равен на консумирания в
системата, за разлика от байпасното регулиране; в системи с нулев
или относително малък статичен
напор КПД на помпата се запазва
висок в широк диапазон на регулиране. В разглеждания пример намалява
както дебитът от 10 на 7, така и
напорът от 10 на 6,4. Относителната консумирана мощност е P =
7.6,4 = 45 %.
В разгледания пример изчисленията са направени само за един дебит
- 70% от номиналния, но в действителност относителната консумирана мощност при различните методи на регулиране зависи от дебита. Тази зависимост е показана на
фиг. 5. При построяването на зависимостите са взети под внимание
КПД на помпата и на двигателя.

Задвижвания
с променлива честота
на въртене
Съществуват различни видове
първични двигатели, които могат
да се използват за задвижване на
помпи (например ДВГ, парни и газови турбини и др.), но болшинството от тях се задвижват с електрически двигатели. В групата на
електродвигателите съществува
голямо разнообразие. Видът на електродвигателя за всяко конкретно
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приложение зависи
от честотата на
въртене, мощността и наличното електрозахранване, а
конструкцията се
определя от условията на околната среда и начина за охлаждане.
Честотата на
въртене на всеки двигател може да се променя по механичен
път - с ремъчна предавка, скоростна кутия, различни видове
вариатори и др. Могат да се използват
и хидравлични устройства - хидростатични и хидродинамични предаватели, или електромагнитни, но безспорно най-масово приложение намират изцяло електрическите задвижвания с променлива честота.
Постояннотоковите двигатели
представляват машини с променлива честота на въртене, но приложението им е ограничено. Трифазният
асинхронен (наричан още индукционен) двигател е "работният кон" на
съвременната индустрия, което се
дължи на неговата елементарна конструкция, компактност, надеждност
и ниска цена. Монофазните двигатели са по-сложни и приложението им е
ограничено в областта на малките
мощности.
Основно техническо решение, използвано за регулиране честотата
на въртене по електрически път,
включва промяна на честотата на
захранващото променливо напрежение, посредством т. нар. честотни
преобразователи (инвертори). Честотно управляемите задвижвания
към настоящия момент се развиват
и внедряват много интензивно.

За смисъла
на термина
честотно регулиране
Тук е мястото да се направи едно
важно уточнение. По отношение на
помпите терминът „честотно регулиране“ има двойно значение и
употреба. В по-широк смисъл терминът „честотно регулиране“ има
смисъла на „регулиране чрез изменение на честотата на въртене“, без
да се обръща внимание на конкретната техническа реализация. В тесен смисъл „честотно регулиране“ се
отнася за вече споменатия основен
начин за изменение честотата на

въртене посредством промяна честотата на тока.
Чрез задвижване с честотен инвертор е възможно регулиране на
скоростта, въртящия момент, посоката, пуска и спирането на стандартните асинхронни или синхронни променливотокови двигатели.
Основни предимства на това регулиране са: значителни възможности
за енергоспестяване; удължен живот на механичното оборудване;
намаляване на пусковия ток; по-висок пусков момент; възможността
за регулиране скоростта на двигателя под и над синхронната стойност. Честотният преобразувател
променя не само честотата, но и
приложеното към мотора напрежение. По този начин се осигурява необходимият момент на вала на двигателя, без да се стига до прегряване и се разкрива допълнителна
възможност за икономии на енергия.
Повечето от съществуващите
помпени системи (от порядъка на
70%) са преоразмерени от проектантите поне с 20%. Това разкрива отлични възможности за ретрофит (модернизация) с честотни инвертори, за да се изравни възможно най-точно дебитът на помпите
с действителните нужди в системата. В такива случаи е много важно да се съгласуват електрическите характеристики на двигателя и
инвертора. По-старите инвертори
създават значителни хармонични
изкривявания, което води до допълнително загряване на намотките
на електродвигателя. Най-евтиният и благоприятен вариант включва използването на честотен инвертор, пригоден за директен монтаж върху стандартен двигател,
без никаква допълнителна преработка на корпуса.
Съществува сериозно предлагане
на двигатели и помпени агрегати с
интегриран честотен преобразувател с мощности до около 25 kW.
Сред предимствата на този вариант са, че двигателят и инверторът са съгласувани в оптимална
степен; намалени са разходите за
инсталация; няма допълнителни кабели; инверторът използва охладителната система на двигателя; подобрата съвместимост между компонентите намалява шума и вибрациите и много други.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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Ï‡¯ËÌË

»Á·Ó Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚Ë
Ï‡¯ËÌË
Критерии за оптимален избор на стругова машина в
съответствие с конкретното приложение

¬

Ô˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ÍËÚÂËËÚÂ Á‡
ËÁ·Ó Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡, ·Â
Ó·˙Ì‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
‰‚ÂÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË Ù‡ÍÚÓË Ó·ÂÍÚË‚ÌË Ë ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌË. ŒÚ Ó·ÂÍÚË‚ÌËÚÂ ÍËÚÂËË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÏˇÒÚÓ ÓÚ‰ÂÎËıÏÂ Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚËÚÂ ·‡ÁÓ‚Ë, ‡ ËÏÂÌÌÓ: Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ë ˆÂÌ‡. ¬˙‚
‚Â˜Â ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ ·ˇı‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚ËÚÂ Ï‡¯ËÌË. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ Ò˙Ò

Системата за охлаждане
на инструмента и
обработвания детайл
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. “ˇ Â ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ
Ó·˙ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ˜ÂÁ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡
ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÚÂ
ÒÚÛÊÍË ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡, Ò˙‰˙Ê‡˘
ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ¬ ÔÓˆÂÒ‡
Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ Â
‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ÕÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡
Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ì‡ ÓıÎ‡Ê-
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‰‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Í‡ÚÓ Ô‡‡ÏÂÚ˙. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ Â¯ÂÚÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ë
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ò ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛÊÍË ÔË ÔÓ‚ÚÓÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡. ¬‡ÊÌÓ Â ÍÓÌÚÂÈÌÂ˙Ú ‰‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
Ì‡È-‰Ó·Â ÛÔÎ˙ÚÌÂÌ, Á‡˘ÓÚÓ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÒÂ ËÁÔ‡ˇ‚‡.
¬ ÒÎÛ˜‡ˇ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÂÎ‡ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÔÓÍËÚËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ ÔÓÏÔ‡.

Системата за
управление на машината
—Â‰ Ì‡È-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‚˙ÁÎË
Ì‡ Â‰Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡ Â ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ È Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Â ÚÛ‰ÌÓ ‰ÂÙËÌËÛÂÏ Ô‡‡ÏÂÚ˙, Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë Â‡ÎÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â,
Ó·‡˜Â, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÏÂÚÓ‰‡ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ ÔÓ‚ÂÍ‡.
Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‚ÂË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Í‡ÈÌË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. Õ‡
ÔÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ‰ÎÂÊË Ë ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ ÔË
ÒËÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ.
Õ‡ ‚ÚÓÓ ÏˇÒÚÓ, Ì‡ ÔÓ‚ÂÍ‡
ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ë Â‡ÍˆËËÚÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÓˇÚÌË ÒËÚÛ‡ˆËË Í‡ÚÓ Ò·Î˙Ò˙ˆË,

ÌÂÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ë Ú. Ì.
Õ‡ ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‚ÂË ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡,
Í‡ÚÓ ÒÂ ÒËÏÛÎË‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, ËÁËÒÍ‚‡˘‡ Ï‡ÍÒËÏÛÏ‡ ÓÚ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌËÚÂ È ÂÒÛÒË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ˜ÂÁ ‚˙Ì¯ÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë
‰‡ÎË Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÒË Á‚ÂÌ‡ ÒÔˇÏÓ
‰‡ÌÌËÚÂ, ËÁÔËÒ‚‡ÌË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡,
Ú. Â. ‰‡ÎË ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÎËÌËÈÍË Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ ÓÚ˜ËÚ‡Ú
ÚÓ˜ÌÓ.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚ˇÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁÔËÚ‡ÚÂÎÌË ÒıÂÏË Á‡ ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ‚˙ÁÂÎ ÓÚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, Í‡ÚÓ Ì‡È-Û‰‡˜ÌÓ Â ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‚ÚÓˇÚ Ù‡·Ë˜ÌËÚÂ ÚÂÒÚÓ‚Â,
Á‡ ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ‰‡ÌÌË ‚ ÔÓÚÓÍÓÎ‡
Í˙Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡
Ï‡¯ËÌ‡. ÷ÂÎÚ‡ Â ‰‡ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.

Състаряване
на основата на една
стругова машина
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡
ÒÚÛ„Ó‚ËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡ Ì‡
Ú. Ì‡. Ò˙ÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂ. “Ó‚‡ Â ÔÓˆÂÒ ÔÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ‚ ‰‡‰ÂÌ Ó·ÂÍÚ,
‚ ÒÎÛ˜‡ˇ ‚ ÓÚÎË‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡. œËÌˆËÔÌÓ Ò˙ÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÓˆÂÒ,
ÍÓËÚÓ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ÔÓ
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ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ Ô˙Ú, Ú. Â. Ò ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡
‚ÂÏÂÚÓ ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚÎË‚Í‡ ÔË
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ
Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ËÁ˜ÂÁ‚‡Ú ËÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ. «‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÚÓÁË
ÔÓˆÂÒ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂÔÓ„Î˙˘‡˘ Á‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Ú. Ì‡.
ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓ Ò˙ÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ˜ÂÁ ‚˙Ì¯Ì‡ Ì‡ÏÂÒ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔÓ˜ÚË Ò˙˘ËˇÚ ÂÙÂÍÚ. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì‡ Â ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò˙ÒÚ‡ÂÌ‡Ú‡
ÓÚÎË‚Í‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡
ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ò˙ÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÔÓ‡Ê‰‡ ÓÚ
Ò‡Ï‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÓÚ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË
‚˙ÁÎË ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ‚˙ıÛ ÓÚÎË‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ È.
œË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, ‚ Ì‡È-‰Ó·Ëˇ ÒÎÛ˜‡È, ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡
ÓÒÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ
‚ „ÂÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‚ Ì‡È-ÎÓ¯Ëˇ ÒÎÛ˜‡È ÒÂ ÒÚË„‡ ‰Ó ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡. Ã‡ÒÓ‚Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ËÚÂ
Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚ËÚÂ Ï‡¯ËÌË Â ˜Û„ÛÌ˙Ú,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓÈ Â Ú˙ÌÍÓÎË‚˙Í, ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ Ò˙ÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÂÏ‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡. —˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÓÁË Ï‡ÚÂË‡Î Â ÏÌÓ„Ó
ÍÂı˙Í Ë ‡ÍÓ ÌÂ Â Ò˙ÒÚ‡ÂÌ ÔÓ ÍÓÂÍÚÌÓ ËÁ·‡Ì‡ Ë ÔËÎÓÊÂÌ‡ ÏÂ-
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ÚÓ‰ËÍ‡, Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
‡ÁÛ¯Ë.

Подценява се значението
на кутията
œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ‚˙ÁÂÎ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡, ÍÓÈÚÓ Û Ì‡Ò Ï‡ÒÓ‚Ó ÒÂ
ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ Â ÍÛÚËˇÚ‡. “Ó‚‡ Â
‚˙ÁÂÎ˙Ú, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ
Ô‡‚ˇÚ ËÍÓÌÓÏËË, Á‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ,
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ·ÂÁÔÓ˜‚ÂÌÓ. —Â‰ Ì‡È„ÓÎÂÏËÚÂ ‚‡„Ó‚Â Ì‡ Â‰Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡ Ò‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ. “˙È
Í‡ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ÍÛÚËˇ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ
ÎËÒÚÓ‚ Ï‡ÚÂË‡Î Ë ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Ò˙Ò
ÒÚÛ„Ó‚ËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ
Á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ „ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË, ÚÓ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Â‡ÎÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔË
ÎÓ¯Ó ËÁ·‡Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ËÎË ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÓ‰ˇÚ ‚Ë·‡ˆËË ËÎË ı‡ÏÓÌË˜ÌË
ÚÂÔÚÂÌËˇ. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë,
ÍÛÚËˇÚ‡ ·Ë Á‡ÔÓ˜Ì‡Î‡ ‰‡ ‚Ë·Ë‡.
¬ Ì‡È-ÔÂÒËÏËÒÚË˜ÌËˇ ‚‡Ë‡ÌÚ ÍÛÚËˇÚ‡ ·Ë ËÁÔ‡‰Ì‡Î‡ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
Ì‡ ÂÁÓÌ‡ÌÒ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó Ò‡ÏÓ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ È.
œË Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÚÓ‚‡ ÌÂ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂË, ÌÓ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÚÂÒÚ‚‡ ÔË ‡·ÓÚ‡ ‚
ˆˇÎ‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË Ó·ÓÓÚË, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓˇ‚‡ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË
ËÁ‚˙Ì ÌÓÏ‡Ú‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚Ë Ô˙ÚÓ‚ Ï‡ÚÂË‡Î ‚
ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ

Á‡ı‚‡˘‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍËÚÂ ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡, ÍÓÈÚÓ Â Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë ÔË Í‡Í‚‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ÓÔ‡ÒÌË ‚Ë·‡ˆËË.
ƒÛ„ ÏÓÏÂÌÚ, Ì‡ ÍÓÈÚÓ Â ‰Ó·Â
‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Â ÔÓÍËÚËÂÚÓ Ì‡ ÍÛÚËˇÚ‡, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ‡ ËÏÂÌÌÓ: ‰‡ Â ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ ÎÂÒÌÓ. œ˙‚‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂË Ò‡ÏÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ÌÓ ‚ÚÓ‡Ú‡ Ó˘Â ÔÂ‰Ë Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ.
ÕÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Â ‚‡ÊÌÓ
ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÛÚËˇÚ‡ Ì‡
ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡, Ì‡ ¯Í‡Ù‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Ì‡
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ò ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ¬ÒˇÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò
Ú. Ì‡. ˜ËÒÚ‡˜Ë ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡. “Â ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡Ú ‡ÁÒÚÓˇÌËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓ‰‚ËÊÌË
˜‡ÒÚË Ì‡ ÍÛÚËˇÚ‡ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡
‡·ÓÚ‡, Á‡ ‰‡ ÔÂÏ‡ıÌ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÛÊÍË ËÎË ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ‚ ‰Û„ËÚÂ ‚˙ÁÎË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ËÁ‚˙Ì ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. ◊ËÒÚ‡˜ËÚÂ Ò‡ „ÛÏÂÌË ËÎË ÒËÎËÍÓÌÓ‚Ë Ë
Ò‡ ‡ÏË‡ÌË Ò ÏÂÚ‡ÎÌË ¯ËÌË Á‡
ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ. “Â ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÒÔÓÂ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂıÓ‰ÌËÚÂ ÁÓÌË Ì‡ ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓ‰‚ËÊÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡
ÍÛÚËˇÚ‡ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. ÕÂ Â
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Ï‡¯ËÌË
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÚÍÓ‚Ë‰ÌË ˜ËÒÚ‡˜Ë. Õ‡È-Û‰‡˜ÌÓ Â ˜‡ÒÚËÚÂ Ì‡ ÍÛÚËˇÚ‡ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡ ‰‡ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ¯Í‡Ù˙Ú Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡ÌÚËÔ‡ıÓ‚Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ Á‡Ú‚‡ˇ˘ËÚÂ ÒÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, Á‡ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÏÛ ËÁÓÎ‡ˆËˇ. Õ‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Ë Á‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ.

Факторът функционалност
на стругова машина
¬ Ô˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ Ë ‚ Â‰Ó‚ÂÚÂ ‰Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡ ·ˇı‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ÍËÚÂËËÚÂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡
ÒÚÛ„Ó‚Ë Ï‡¯ËÌË ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Ì‡ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. ¬ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ ˘Â Ó·˙ÌÂÏ
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ë ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌËˇ Ù‡ÍÚÓ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ
- ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ. ‘ÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡
ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ È
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ Í˙Ï ÌÂˇ.
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ
Í‡Í˙‚ ÚËÔ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ë ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ·‡Á‡ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ Ì‡ Ì‡È-Ï‡ÒÓ‚Ó Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË ‰ÂÚ‡ÈÎË Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÒÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡ Í˙Ï ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ËÁ·‡ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÒÚÛ„Ó‚Ë Ï‡¯ËÌË Ë ÚˇıÌ‡Ú‡ Ò˙ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ‡ ÓÚ ‰Û„‡ - Í˙Ï
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë.

Дефиниране на работната зона
на машината
œ˙‚‡Ú‡ ÔÓ ‚‡ÊÌÓÒÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ ÔÓ‚ÂÍ‡, Ò‡ ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ ÔÓ ÓÒË X
Ë Z. ƒÛ„‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Â Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÙËÍÒË‡ Á‡ı‚‡˘‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Í‡ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Ò ˆ‡Ì„Ó‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ Ô˙Ú,
ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÏËÌÂ ÔÂÁ Ú˙·‡Ú‡ Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡ Ë
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÔÂÁ Ò‡ÏÓÚÓ ˆ‡Ì„Ó‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ¬
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ò ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ÛÌË‚ÂÒ‡Î, Ì‡Â‰ Ò ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂË Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ı‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ÌÂ„Ó. Õ‡Í‡ˇ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ì‡
Í‡Í‚Ó ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡ Ò ÏÓÌÚË‡ÌÓ Á‡ÍÂÔ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ „Î‡‚‡, ÌÓ
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë Ë ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡
ÏÓÌÚË‡Ì ‚˙ıÛ „Î‡‚‡Ú‡ ÒÚÛ„Ó‚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ò
ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡.
◊ÂÁ Ó·˘‡ Ò˙ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÔÓ-„ÓÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡‰Ë ÒıÂÏ‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂÁË
ÒıÂÏË ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡
‚ÒˇÍ‡ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡. ŒÒ‚ÂÌ Úˇı, ‚ Ô‡ÒÔÓÚ‡ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÓÚ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡
¯ÔËÌ‰ÂÎ‡ ‰Ó Ô‡‡ÎÂÎËÚÂ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ Ë
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ÓÚ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ‰Ó
‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÔËÒ‚‡ Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡
ˆˇÎ‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÁÓÌ‡ Ë Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂˆÂÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÒÚÛÊÍË, ÍÓËÚÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÔÓÂÏÂ
Úˇ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.
◊ÂÁ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Â‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ „ÂÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ÔË ˇÁ‡ÌÂ. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜Ë
Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇÚ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÌÂ ÒÂ ‰‡‚‡ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË.

Определяне
на необходимата
мощност на машината
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡ Ë Á‡ÍÂÔ‚‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔË ˇÁ‡ÌÂ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Á‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ, ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ÊÂÎ‡Ì Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏ ‡ÁÏÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î Ë
ÌÛÊÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎÌËˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚË Ô‡‡ÏÂÚ˙‡: œƒ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡,
ÒËÎ‡ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË.
—ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Á‡‚ËÒË Ò˙˘Ó ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ Ô‡‡ÏÂÚ˙‡, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡Ú‡
ÒËÎ‡ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘‡ ÒÂ ÓÚ
Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î.
—ÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ‰‚‡ Ô‡‡ÏÂÚ˙‡: „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡
Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË Ó·ÓÓÚË.
¬ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ
Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎÌËˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ë
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ Ó·ÓÓÚË, ÍÓËÚÓ
‡Á‚Ë‚‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ,
ÎÂÒÌÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË ‰‡ÎË
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Í‡ÚÓ „ÂÓÏÂÚËˇ Ï‡¯ËÌ‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË

¬˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË
Уникалните им предимства обуславят специфични области
на приложение

¬

ÏËÌ‡Î ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ‡ÍˆÂÌÚË‡ıÏÂ ‚˙ıÛ ‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏ‡ Á‡ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌËˇ ÓÚ
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇ ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ ”. Ã‡ÒÌÂ ÔËÌˆËÔ Ì‡
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ - ‚˙ÎÌÓ‚‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚Í‡. ¬ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ ·ˇı‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÔËÌˆËÔÌË ÒıÂÏË Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚Ë Â‰ÛÍÚÓË, ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Á˙·ÌË ÔÂ‰‡‚ÍË, Í‡ÍÚÓ Ë ı‡‡ÍÚÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ ÚÂÏ‡Ú‡ Ò

критериите за работоспособност
на предавката
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ È
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ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë. Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇ Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÓÒÌÓ‚ÌË ÍËÚÂËË Á‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Â‰ÛÍÚÓËÚÂ Ò ‚˙ÎÌÓ‚Ë Á˙·ÌË ÔÂ‰‡‚ÍË:
l ˇÍÓÒÚ Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÚÓ Á‚ÂÌÓ;
l ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡;
l ÍÓ‡‚ËÌ‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Ë Ì‡ ÌÂ‰ÂÙÓÏË‡˘ÓÚÓ ÒÂ
Á‚ÂÌÓ;
l ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ Á˙·ËÚÂ;
l Á‡„ˇ‚‡ÌÂ.
√˙‚Í‡‚ÓÚÓ Á‚ÂÌÓ Â Ì‡È-ÚÂÊÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡. “Ó e ÔÓ‰ÎÓÊÂÌÓ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ
Ì‡ ÛÒÛÍ‚‡ÌÂ Ë Ì‡ ˆËÍÎË˜ÌÓ Ó„˙‚‡ÌÂ. –‡ÁÛ¯‡‚‡ ÒÂ „Î‡‚ÌÓ ÓÚ ÛÏÓ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ËÎË Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ ÍÓÂÍÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á‡ˆÂÔ‚‡ÌÂÚÓ (ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ, ÔÂÒÍ‡˜‡ÌÂ Ì‡
Á˙·ËÚÂ Ë ‰.). Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÛÍÌ‡ÚËÌËÚÂ ÓÚ ÛÏÓ‡
‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú ‚ ÏÂÊ‰ÛÁ˙·ËˇÚ‡ Ë ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ÔÓ Ó·‡ÁÛ‚‡˘‡Ú‡ Ì‡ „˙‚Í‡‚Ëˇ ˆËÎËÌ‰˙. ŒÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ
‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÔË ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ „‡‡ÌÚË‡Ú ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ì‡ Á‚ÂÌÓÚÓ ÓÚ 10 ‰Ó 25 ıËÎ. ˜‡Ò‡. — ˆÂÎ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡Ú‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ „˙‚Í‡‚ÓÚÓ
Á‚ÂÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎË Ì‡ ÛÏÓ‡ Ë ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘
ËÁ·Ó Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ Á‡ˆÂÔ‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ.
–‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „˙‚Í‡‚Ëˇ Î‡„Â ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ Â
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ „Ë‚Ì‡ ÓÚ
ÛÏÓ‡ ËÎË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. Õ‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Î‡„Â‡ ÔË Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌ‡Ú‡ ıÎ‡·ËÌ‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ë
ÔËÚËÌ„ Â Â‰Ì‡ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË, ÍÓËÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡ Ë ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚˙ÎÌÓ‚ËÚÂ Â‰ÛÍÚÓË.
Ó‡‚ËÌ‡Ú‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Ë ÌÂ‰ÂÙÓÏË‡˘ÓÚÓ
Á‚ÂÌÓ ‚ÎËˇÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ‚˙ıÛ Á‡ˆÂÔ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡. œË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ÍÓ‡‚ËÌ‡, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ Ì‡ Á˙·ËÚÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Á‡ÍÎËÌ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡. ÕÂˇ‰ÍÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ë Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÚÓ Á‚ÂÌÓ ËÎË Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Á˙·ËÚÂ ‰‡ "ÔÂÒÍ‡˜‡Ú", ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‰‚ËÊË.
œË ÌÓÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ‰Ó·Ó ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ë ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ì‡
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a

Á˙·ËÚÂ, ‡·‡ÁË‚ÌÓÚÓ ËÏ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ
Â ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ
‚ÎËˇÂ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË. œË Â‰ÛÍÚÓË Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ï‡ÎÍË „‡·‡ËÚË, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ
Ò˙˘Ó ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ù‡ÍÚÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡Ú ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡. «‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Á‡‚ËÒË
ÓÚ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡,
Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ë ‰.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ

КПД се определя
експериментално
Ú˙È Í‡ÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ Â‰Ëˆ‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ù‡ÍÚÓË. ¬˙ÎÌÓ‚ËÚÂ Â‰ÛÍÚÓË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ËÒÓÍ Kœƒ, ÍÓÈÚÓ Â
Ò˙ËÁÏÂËÏ Ò ÚÓÁË Ì‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌËÚÂ Á˙·ÌË Ë ÔÎ‡ÌÂÚÌË
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Фиг. 1.

ÔÂ‰‡‚ÍË. Õ‡ ÙË„.1‡ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ
ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡
ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ (i) Á‡
‚˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË Ò „˙·Ë˜ÂÌ „ÂÌÂ‡ÚÓ ÔË ÌÓÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ n 1=1500 min-1. «‡ Ò˙˘ËÚÂ
ÔÂ‰‡‚ÍË - ÙË„. 1·, Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ œƒ ÓÚ n 1 ÔË
‡ÁÎË˜ÌË ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ (i).

Някои конструктивни
решения
¬˙ÎÌÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Í‡ÍÚÓ Í‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ ‚„‡Ê‰‡ÌÂ, Ú‡Í‡ Ë Í‡ÚÓ
Â‰ÛÍÚÓË Ë ÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓË Ò
Ó·˘Ó Ë Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ¬˙ÎÌÓ‚ËÚÂ Â‰ÛÍÚÓË Ò Ó·˘Ó
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ÏÂÒÚÓ ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌËÚÂ Á˙·ÌË ËÎË

ÔÎ‡ÌÂÚÌË Â‰ÛÍÚÓË ÔË „ÓÎÂÏË
ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œË
·ÎËÁÍË Ô‡‡ÏÂÚË (ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ‚˙Úˇ˘
ÏÓÏÂÌÚ Ë œƒ) Â‰ËÌ ÒÂËÂÌ ‚˙ÎÌÓ‚
Â‰ÛÍÚÓ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ËÏ‡ ÚË
Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ Ï‡Ò‡, ˜ÂÚËË Ô˙ÚË
ÔÓ-Ï‡Î˙Í Ó·ÂÏ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓÌËÒÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ ÓÚ Â‰ËÌ ÔÎ‡ÌÂÚÂÌ.
¬˙ÎÌÓ‚Ë Â‰ÛÍÚÓË Ò Ó·˘Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂËÈÌÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡, —¿Ÿ, flÔÓÌËˇ Ë ËÚ‡È. ƒÓ 1992 „. Ò‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌË Ë
Û Ì‡Ò ÓÚ "¡ÂÓÂ" - —Ú‡‡ «‡„Ó‡.
ÓÏÔ‡ÌËËÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Í‡ÍÚÓ
‚˙ÎÌÓ‚Ë Á˙·ÌË Â‰ÛÍÚÓË Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎ-Â‰ÛÍÚÓË, Ú‡Í‡ Ë ÓÚ‰ÂÎÌË
ÍÓÏÔÎÂÍÚË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÂÎÂÏÂÌÚË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ „ÂÌÂ‡ÚÓ,
„˙‚Í‡‚Ó Ë ÌÂ‰ÂÙÓÏË‡˘Ó ÒÂ Á‚ÂÌÓ,
Á‡ ‚„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ Ï‡¯ËÌË, ÏÂı‡ÌËÁÏË Ë ‰.
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Õ‡ ÙË„. 2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì ‚˙ÎÌÓ‚ Â‰ÛÍÚÓ Ò ‰ÂÎËÚÂÎÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡
„˙‚Í‡‚ÓÚÓ Á‚ÂÌÓ 6,5 ËÌ˜‡ (165 mm).
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò˙Ò
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË: „ÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú Â „˙·Ë˜ÂÌ, Ò˙Â‰ËÌÂÌ Â Ò
‚‡Î‡ ˜ÂÁ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁË‡Ì‡ „ÛÏÂÌ‡
¯‡È·‡; „˙‚Í‡‚ÓÚÓ Á‚ÂÌÓ ËÏ‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ˜‡¯‡ Ò ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓ ‰˙ÌÓ. «‚ÂÌÓÚÓ Â ˘‡ÏÔÓ‚‡ÌÓ Ò ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡
ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ÛˇÍ˜‡‚‡ÌÂ
Ë Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‚‡Î ˜ÂÁ
Ò„ÎÓ·Í‡ Ò˙Ò ÒÚÂ„Ì‡ÚÓÒÚ. ÕÂ‰ÂÙÓÏË‡˘ÓÚÓ ÒÂ Á‚ÂÌÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ
Ú‚˙‰Ó Ò ÚˇÎÓÚÓ ˜ÂÁ ÙÎ‡ÌÂˆ Ë
„ÛÔ‡ ‚ËÌÚÓ‚Â. Õ‡ ‚‡Î‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ, ‡
Ì‡ Í‡Ô‡Í‡ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ ËÏ‡ Â·‡ Á‡
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ.
ÕˇÍÓË ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÍË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÏÓ‰ÂÎË Ò Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ˜ËÒÎÓ ÓÚ
78 ‰Ó 320 Ë ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ ‰Ó 4060
Nm. “Â „‡‡ÌÚË‡Ú ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ ‰Ó 10 000 ˜‡Ò‡.
¬ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ô‡ÒÔÓÚË ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ Á‡‰‡‚‡Ú Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
œ¬≤60% Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ ÌÂ
ÔÓ-‰˙Î„‡ ÓÚ 30 ÏËÌÛÚË. œË ‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ò 1,25 Ô˙ÚË, ‡ ÔË Û‰‡Ë
- ‰Ó 2 Ô˙ÚË. ƒÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Â ‰Ó
200%.
—ÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ‚˙ÎÌÓ‚Ë Â‰ÛÍÚÓË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ë ÛÒ-
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ÚÓÈÒÚ‚‡, Í˙Ï ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÂ‰ˇ‚ÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍËÌÂÏ‡ÚË˜Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ,
ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ, ËÌÂˆËÓÌÌÓÒÚ,
ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ Ï‡Ò‡, ‡ÁÏÂË Ë ‰.
—˙Á‰‡‰ÂÌË Ò‡ Ë Ò‡ ËÁÔËÚ‡ÌË ÒËÎÓ‚Ë ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËËÚÂ Ì‡

строителни и пътни
машини
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚‡Ú‡
ÔÂ‰‡‚Í‡ ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Á‡ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÌÓ‚Â Ë ÂÒÍ‡‚‡ÚÓË, ÏÓÚÓ-·‡‡·‡ÌË Á‡ ÎÂ·Â‰ÍË Ë ÚÂÎÙÂË, ÏÓÚÓ-ÍÓÎÂÎ‡ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÍ‡Ë Â
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ‚ ÌˇÍÓË ÓÚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ
Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ‰Ó ÓÒÂÏ Ô˙ÚË. œË ÔÓÚ‡ÚË‚ÌË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË Ë ·Ó‰Ó‚Ë Ò‡ÏÓÎÂÚÌË
ÎÂ·Â‰ÍË Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËˇ

ноември 2010

Á˙·ÂÌ Â‰ÛÍÚÓ Ò ‚„‡‰ÂÌ‡ ‚ ·‡‡·‡Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ (i = 100-130)
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
‰‚‡ Ô˙ÚË Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ Ë Ó·˘ËÚÂ „‡·‡ËÚË.
–Â‰ÛÍÚÓ Ò Ó·˘Ó ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ i=3390, ÓÚ ÍÓÂÚÓ 285 ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‚˙ÎÌÓ‚‡ ÔÂ‰‡‚Í‡, ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÔÓ‰‚ËÊÌË ‡ÍÂÚÌË
ÔÎ‡ÚÙÓÏË. Õ‡ ‚ÒˇÍÓ ÓÚ ‰‚‡Ì‡ÈÒÂÚÚÂ ‰‚ÓÈÍË ÍÓÎÂÎ‡ Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Â ÏÓÌÚË‡Ì ÔÓ Â‰ËÌ Â‰ÛÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ 2,2 kW ÔË
1800 min-1.
¬˙ÎÌÓ‚‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ (Ï‡Ò‡ 18 kg,
ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ i=130,
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ T = 25 000 Nm) Â
·ËÎ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Á‡
Á‡‚˙Ú‡ÌÂ, ‚˙‚ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ ‡‚ÌËÌ‡, Ì‡ ‚ËÚÎ‡Ú‡ Ì‡ ˜ÂÚËË‚ËÚÎÓ‚
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
Ò‡ÏÓÎÂÚ Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ËÁÎËÚ‡ÌÂ Bell X-22A V/STOL.
œËÂÏ‡ ÒÂ, ˜Â ‚˙ÎÌÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË Ò‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡

антенни въртящи устройства
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ Ò i = 172 ‚
Â‰ÛÍÚÓ‡ Ì‡ 1,83-ÏÂÚÓ‚‡ Ô‡‡·ÓÎË˜Ì‡ ‡‰‡Ì‡ ‡ÌÚÂÌ‡ Ò‡ Ì‡Ï‡ÎÂÌË ÚË Ô˙ÚË „‡·‡ËÚËÚÂ Ë ‰‚‡ Ô˙ÚË
Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡. œË ÚÓ‚‡, ÔÓ ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ‚˙ÎÌÓ‚‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ ÔÂ‚˙ÁıÓÊ‰‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Á˙·ÂÌ Â‰ÛÍÚÓ - Ï˙Ú‚ËˇÚ ıÓ‰ ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡
30'', ‡ œƒ Â 85%. œÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ Ì‡˜ËÌ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡
‚˙ÎÌÓ‚‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ Ë ÒÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì‡ ÎÂÌÚÓ‚‡ ‡ÌÚÂÌ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ ˆÂÎËˇÚ
Â‰ÛÍÚÓ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Â ‚„‡‰ÂÌ ‚˙ÚÂ ‚ ·‡‡·‡Ì‡.
—Ú‡Ì‰‡ÚÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÓÚË Ë Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓË. “ËÔË˜ÌË ÔËÏÂË Ò‡ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Ì‡ Ò‡ÏÓıÓ‰ÂÌ ‡‰ËÓ-ÛÔ‡‚ÎˇÂÏ Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎÌË, ÒÔ‡ÒËÚÂÎÌË Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË ‡·ÓÚË ‚ ÁÓÌË Ò
‚ËÒÓÍ‡ ‡‰Ë‡ˆËˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË
ËÏ‡Ú i = 250 Ë ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ Ï˙Ú˙‚ ıÓ‰, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ Ï‡ÌËÔÛÎË‡ Ò ÚÓ‚‡Ë ‰Ó 1100 kg Ò ‡ÁÎË˜ÌË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ ‰Ó 3 mm. »Ï‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ,
˜Â Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇ "ÎÛÌÂÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ"
Ò˙˘Ó Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò ‚˙ÎÌÓ‚Ë Â‰ÛÍÚÓË, ‚„‡‰ÂÌË
‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ ÓÚ ÍÓÎÂÎ‡Ú‡ ÏÛ.
¬˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË Ò ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë Á‚ÂÌ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ï‡ÎÍË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔË ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë

ÏÂı‡ÌËÁÏË, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ,
Ï‡ÎÍ‡ Ï‡Ò‡ Ë ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡, Ò˙˜ÂÚ‡ÌË Ò ‚ËÒÓÍË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Á‡ œƒ, ÔÎ‡‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë Ï‡ÎÍ‡ ËÌÂˆËˇ Ì‡
ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ˜‡ÒÚË. “‡ÍË‚‡ ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡

вертикално завъртане на фаровете на
автомобили
œÂ‰‡‚Í‡Ú‡ Â Ò ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ 10 Nm ÔË Ï‡Ò‡
1,1 kg Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. œÓ‰Ó·Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Á‡ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ‚‡ÚËÚÂ Ì‡ „‡‡Ê,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ ‚‡ÚËÚÂ Ì‡ ‡Ò‡ÌÒ¸Ó. »ÁÔËÚ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔË ÂÊËÏ, ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÂÌ Ì‡ ‰ÂÒÂÚ„Ó‰Ë¯Ì‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, Ò‡ ‰ÓÍ‡Á‡ÎË ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡
ÏÂı‡ÌËÁÏ‡.
‡ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË ‚ ÛÂ‰ÓÒÚÓÂÌÂÚÓ. √ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ‚ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ë ‚ÓÂÌÌ‡Ú‡
ÚÂıÌËÍ‡.
¬ Û‡ÌÓ‰Ó·Ë‚‡ Ë ÏÂ‰ËˆËÌ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ıÂÏÂÚË˜ÌËÚÂ ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË. ’ÂÏÂÚË˜Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ Â ‚„‡‰ÂÌ‡ ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Á‡
Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚ËÚÂ Ô‡ÌÂÎË Ì‡ ÒÔ˙ÚÌËˆË. “‡Í‡‚‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ-‚‡ÍÛÛÏÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ˆÂÎ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ë‰ÂÓÒË„Ì‡Î‡, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘
ÓÚ ‰‚ËÊÂ˘ ÒÂ Ó·ÂÍÚ (Ò‡ÏÓÎÂÚ, ÒÔ˙ÚÌËÍ) Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ ÏÛ ‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Ú˙ÌÍ‡ Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ÎÂÌÚ‡ ÓÚ
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ‰‚ËÊË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡
ÒÍÓÓÒÚ ‚˙ÚÂ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ-Î˙˜Â‚‡ Ú˙·‡. ¬˙ÎÌÓ‚‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ ÔÂ‰‡‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÓÚ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËˇ
ÓÚ‚˙Ì ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ‚˙ÚÂ ‚ Ú˙·‡Ú‡ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÎÂÌÚ‡Ú‡.
ŒÒ‚ÂÌ Í‡ÚÓ Â‰ÛÍÚÓË, ‚˙ÎÌÓ‚ËÚÂ Á˙·ÌË ÔÂ‰‡‚ÍË
Ò ÛÒÔÂı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Í‡ÚÓ

мултипликатори (ускорители)
ÓÏÔ‡ÌËˇ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÌËÒÍÓ‚ÓÎÚÓ‚ „ÂÌÂ‡ÚÓ Ò
˙˜ÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ ‰‚Â ˙˜ÍË Ò 60 min-1. ¬˙ÎÌÓ‚‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ ÛÒÍÓˇ‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ë ËÁıÓ‰ˇ˘ËˇÚ ‚‡Î
ÒÂ ‚˙ÚË Ò ÓÍÓÎÓ 6000 min-1. Œ·˘‡Ú‡ Ï‡Ò‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ 50 W Â 3,85 kg.
”ÒÍÓËÚÂÎÌ‡ ‚˙ÎÌÓ‚‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Á‡ ËÌÂˆËÓÌÌÓ ÔÓ„‡Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒËÎËˇÚ‡ ‚ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÔËÎÓÚÂÌ ‚ÂÚÓÎÂÚ. ¬˙ÎÌÓ‚‡Ú‡
ÔÂ‰‡‚Í‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ 80 Ô˙ÚË ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ Ï‡ÒË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ ËÏ. œÂ‰‡‚Í‡Ú‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ËÒÓÍ œƒ Ë
Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë Â ÔËÂÚ‡ Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÚÂÁË ‚ÂÚÓÎÂÚË.
–‡Á„ÎÂ‰‡ÌËÚÂ ÔËÏÂË ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡Ú ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË ‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ÛÂ‰ÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ‡‰ËÓÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ Ë ÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÚÂıÌËÍ‡. œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÎÌÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰‡‚ÍË ‚
ÚÂÁË Ó·Î‡ÒÚË Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡.
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œÓÏË¯ÎÂÌË
‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË
Характеристики на използваните в индустрията вентилатори

¬

ентилаторите са работни хидравлични машини, предназначени за
транспортиране на въздушни потоци, газови и парни среди, праховъздушни смеси и т. н. Те са основен
елемент на вентилационните, климатичните и отоплителните системи
на производствени и промишлени
сгради, с които се поддържат оптимални условия на труд, както и подходящ микроклимат за протичане на
технологични и производствени процеси. Вентилаторите намират широко приложение и в металургията,
химическата промишленост, енергетиката и т. н.
Принципът им на работа се основава на трансформиране на механичната енергия, подавана на вала на
работното колело на вентилатора,
в хидравлична енергия – кинетична и
на налягане. Трансформирането е
резултат от взаимодействието на
работните лопатки с флуида. Вентилаторите засмукват флуид при на-

лягане, приблизително равно на атмосферното, и го нагнетяват с налягане, малко по-високо от атмосферното. Като показател за възможностите и работата на вентилатора,
обикновено се използват показателите бързодействие и големина на
създаваното налягане.

Вентилаторите са
основно центробежни и
аксиални
В зависимост от конструкцията
си и от направлението на въздушния
поток в работното колело, вентилаторите се класифицират като
радиални, диагонални, осови и диаметрални. Обикновено в практиката
за радиалните и диагонални вентилатори се използва общото название
центробежни вентилатори.
Потокът въздух, постъпващ във
въртящото се работно колело на
осовите вентилатори, не променя
направлението си на движение и то
се запазва успоредно на оста на
въртене. При центробежните вен-

ПОЛИМАТ ООД
Щастлива и успешна 2011г.
1618 София, п.к. 109.
Нивопоказателна техника:
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б - Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76 колонки за вода, пара и процеси
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад
е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

тилатори въздухът постъпва във
вентилатора, движейки се по оста
на въртене, но променя посоката си
и излиза, насочен радиално (отклонява се на 90°). В диаметралните вентилатори въздухът постъпва по цялата дължина на ротора, движи се
към изхода, подобно но движението
на въздуха в центробежните вентилатори. Те осигуряват равномерен
въздушен поток по цялата си дължина и не създават допълнителен шум.

Едностранно и
двустранно засмукващи
Както е известно, всеки вентилатор има смукателна и нагнетателна страна, като в зависимост от
начина му на присъединяване към
въздуховода, той може да работи в
режим на нагнетяване или в режим
на засмукване на въздух. При центробежните вентилатори, според начина на постъпване на флуида в работното колело, е възможно да се постигне едностранно и двустранно
засмукване. Обикновено, двустранно

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ
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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засмукващите вентилатори се използват при необходимост от транспортиране на големи дебити.
В зависимост от направлението на въртене на работното колело, вентилаторите са с дясно или с ляво
въртене. Логично, при вентилаторите с дясно въртене
работното колело се върти по часовниковата стрелка,
а при вентилаторите с ляво въртене работното колело
се върти обратно на часовниковата стрелка.
В зависимост от направлението на лопатките на
работното колело, вентилаторите могат да бъдат с
обърнати напред лопатки, с обърнати назад лопатки,
както и такива с радиални лопатки.

Класификация според свойствата на
средата
В зависимост от физико-техническите свойства на
преместваната среда, вентилаторите се разделят на:
l Вентилатори, използвани за преместване на въздух и
други газови смеси, агресивността на които по отношение на обикновената въглеродна стомана не превишава агресивността на въздуха;
l Корозионноустойчиви вентилатори за преместване
на газове и пари, замърсени с химически агресивни примеси;
l Вентилатори за използване във взривоопасна среда,
предназначени за преместване на някои видове взривоопасни въздушни смеси;
l Прахови вентилатори за преместване на въздух и други
газови смеси, съдържащи прахообразни примеси и частици с минерален произход.

Центробежни вентилатори
В зависимост от състава на преместваните среди,
използваните материали и предназначението им, центробежните вентилатори се определят като:
Вентилатори с общо предназначение от въглеродна
стомана, предназначени за стандартни газови среди.
Използват се за преместване на въздух и други невзривоопасни газови среди с температура до 80 оС. В случаите, в които вентилаторът е топлоустойчиво изпълнение, се допуска използването му за флуиди с температура до 200 °С, които не съдържат лепкави вещества и
влакнести материали;
Корозионноустойчиви вентилатори от неръждаема
стомана за агресивни среди. Използват се за преместване на агресивни невзривоопасни газови среди с температура до 80 °С. Ако изпълнението на вентилатора е
топлоустойчиво, средата може да е с температура до
200 °С. Този вид вентилатори също са приложими в среда, несъдържаща лепкави вещества и влакнести материали;
Взривозащитени вентилатори, изработени от разнородни метали, неръждаема стомана и алуминиеви сплави. Те се използват за транспорт на газове и пари с
температура до 80 °С, несъдържащи лепкави вещества
и влакнести материали. Топлоустойчивото изпълнение
на вентилатора е с работна температура до 200 °С;
Топлоустойчиви вентилатори от въглеродна стомана, от разнородни метали, от неръждаема стомана в
обикновено или взривозащитено изпълнение, за обикновени или агресивни среди. Използват се за преместване
на въздух и други невзривоопасни газови и парни среди,
взривоопасни газови и парни среди, агресивни среди и
агресивни взривоопасни газови и парни смеси с температура до 200 оС, несъдържащи лепкави вещества и влак-
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нести материали;
Прахоуловителни вентилатори
от въглеродна стомана и неръждаема стомана за въздушни среди,
съдържащи прахови частици. Използват се за преместване на невзривоопасни въздушни смеси, съдържащи
прах и други твърди механични примеси в количества 1 kg/m3, в отсъствие на лепкави и влакнести материали;
Противодимни вентилатори.
Предназначени са за отвеждане на
димните газове, отделяни при пожар.
Обикновено, при температура на
димните газове до 400 оС, противодимните вентилатори следва да
осигурят отвеждането им е в
продължение на 120 минути. При
температура на димните газове до
600 оС, този времеви период е 60
минути. Димните газове не трябва
да съдържат взривни или лепкави
вещества и влакнести материали.

ри, предназначени за транспортиране на отделените димни газове, както и за подаване на свеж въздух в
противопожарни вентилационни системи. Противодимните осови вентилатори се използват за отвеждане на отделящите се при пожар димни газове, които не съдържат взривоопасни или лепкави вещества и
влакнести материали.
Подобно на центробежните вентилатори, при температура до
400 оС, отвеждането на димните
газове следва да е гарантирано в
продължение на 120 минути, а при
температура до 600 оС - в продължение на 60 минути. Осовият вентилатор, използван за подаване на въздух,
е предназначен за създаване на надналягане и предотвратяване проникването на дим в стълбищните клетки и в асансьорните шахти, което
се прави с цел да се осигури необходимото време за евакуация на хората при пожар.

Осови вентилатори
В зависимост от състава на преместваната среда, материалите от
които са изработени и предназначението им, осовите вентилатори се
разделят на:
Осови вентилатори с общо предназначение изработени от въглеродна стомана използвани за предвижване на обикновени газови среди.
Използват се предимно за преместване на въздух и други невзривоопасни газове с температура до
40 °С, несъдържащи лепкави вещества и влакнести материали;
Взривозащитени вентилатори от
разнородни метали, предназначени за
взривоопасни среди. Използват се за
предвижване на газови взривоопасни
смеси с температура до 40 °С, не
съдържащи лепкави вещества и влакнести материали;
Осови противодимни вентилато-
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Работни характеристики
на вентилаторите
Основните параметри, с който се
характеризира работата на един
вентилатор, са:
l Дебит - дефинира се като количеството флуид, преминал през вентилатора за единица време. Обикновено при вентилаторите се работи с
обемен дебит Q (m3/s, m3/h);
l Ефективна (полезна) мощност – Ne
(W, kW). Изразява нарастването на
отдадената енергия на флуида за
единица време;
l Консумирана мощност – N (W, kW)
– мощността, която се консумира
от задвижващата машина (ел. двигател). Консумираната мощност е
по-голяма от ефективната мощност;
l Динамично налягане Pd. Дефинира
се като кинетичната енергия на

потока, отнесена към 1 m3 въздух.
Това налягане е винаги положително
и се определя в зависимост от скоростта на въздуха във въздухопровода;
l Статично налягане Ps - дефинира
се като потенциалната енергия на
1 m3 въздух в разглежданото сечение.
Статичното налягане е положително тогава, когато е по-голямо от
атмосферното. Определя се като
разлика между пълното налягане Р и
динамичното налягане Pd;
l Пълно налягане Р (Pa) – представлява сумата от статичното Ps и динамичното Pd налягане. Показва нарастването на специфичната енергия на флуида, преминал през вентилатора. В зависимост от стойността на пълното налягане, създавано
от вентилатора при преместването на въздуха, вентилаторите се
класифицират в три групи:
l вентилатори ниско налягане (вентилатори, осигуряващи налягане до
1000 Ра);
l вентилатори средно налягане (вентилатори, осигуряващи налягане от
1000 до 3000 Ра);
l вентилатори високо налягане (вентилатори, осигуряващи налягане от
3000 до 10 000 Ра).

Параметри за избор на
вентилатор
Не съществува понятие като найефективен вентилатор. Дори и оптималното техническо решение за конкретно приложение е компромис между технически характеристики, изисквания, цена, сложност на поддръжката и т. н. Параметрите, които се
вземат при избор на вентилатор, са:
дебит, налягане, вид на транспортираните газове (включително запрашеност, температура, агресивност,
взривоопасност и други техни специфични особености), а също така и

ноември 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2010

99

Œ¬
някои конструктивни характеристики като допустими габаритни размери, например. Необходимо е да се
имат предвид също и шумовите характеристики на вентилатора.
Изборът обикновено се базира на
предоставените от производителя
работни характеристики на вентилаторите. Те отразяват зависимостта на основните параметри на
вентилатора от дебита, т. е.
p = p(Q), η = η(Q), N = N(Q) при n =
const. Ако вентилаторът позволява
задвижване с различна честота на
въртене, то характеристиката
p = p(Q) се представя посредством
фамилия криви за всяка конкретна честота на въртене. Върху работната характеристика на вентилатора се отразяват само работните
участъци, ограничени от условието
коефициентът на полезно действие
да е по-голям или равен на 0,9 ηmax. В
съответствие със съвременните
изисквания, работната характеристика включва и скала за нивото на
звуково налягане.
Самият избор на вентилатор при
зададени дебит и пълно налягане
принципно следва следната последователност. От представените в
каталога на производителя аеродинамични характеристики на отделните видове вентилатори, на базата на зададените дебит и налягане,
както и други специфични изисквания,
се избира подходящият вентилатор.
Оборотите му се определят от индивидуалната аеродинамична характеристика на избрания модел за
съответния дебит и налягане.
Нивото на звуково налягане на
вентилатора се определя от работната характеристиката в зависимост от определените аеродинамични параметри.

Вентилатори за въздушни
потоци с голяма скорост
В процеса на избор на вентилатор
за въздушни потоци с голяма скорост
е необходимо да се обърне внимание
на типа на неговия тип и на скоростта на въртене на работното му
колело. Центробежните вентилатори осигуряват голямо налягане и
съответно висока скорост на движение на въздуха.
За да се подбере най-малко енергоемкият промишлен вентилатор, преди всичко е необходимо да се обърне
внимание на мощността на електродвигателя, на номиналната и на
консумираната мощност. Добре е да
се има предвид, че за центробежни-
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те вентилатори с обърнати назад
лопатки е необходима по-малка мощност в сравнение с вентилаторите
с обърнати напред лопатки.
Ако е поставено условие за определено налягане и въздухообмен, във
вентилационните системи се предпочита използването на осови вентилатори. Те при еднакви изисквания
към налягането и необходимата електроенергия имат по-висока производителност по въздух.

Критерият премествано
количество въздух
Както вече бе споменато, основното различие между осовите и центробежните вентилатори е в конструкцията на работното колело и
направлението на преминаващия
въздух. Центробежните и осовите
вентилатори, обаче, се различават
и по техническите характеристики,
осигурявани от вентилатори с работни колела с еднакъв диаметър.
Известно е, че за преместване на
един и същ обем въздух, по правило е
необходим осов вентилатор с помалка мощност в сравнение с центробежния. Затова осовите вентилатори се препоръчват за използване
в помещения с голям въздушен обем,
при неголеми аеродинамични съпротивления и налягане. Центробежният вентилатор е предпочитано решение в каналните вентилационни
системи, в които е необходимо
създаването на достатъчно налягане, за да се предаде на въздуха необходимата скорост на движение.

Шумът, генериран от
вентилатора
С цел спазване на санитарните
норми за нивото на шум, генериран
от вентилатора и от неговите елементи, нивото на звуковото налягане за всеки модел би следвало да е
посочено в каталозите на фирмата
производител. За всички вентилатори е характерна зависимостта с увеличаване на скоростта на въртене на
работното колело на вентилатора,
да нараства съответно и генерираният от него шум. До увеличаване на
създавания от вентилатора шум
води и намаляване на коефициента на
полезно действие на вентилатора.
Шумът, генериран от вентилатора, може да се намали чрез ограничаване на оборотите на електродвигателя, повишаване на КПД на вентилатора, подобряване на аеродинамичните характеристики на нагнетателния и смукателния въздуховод.

Често срещано решение е поставяне на шумозаглушители във въздухопроводната мрежа.

Регулиране на дебит при
вентилатори
Дебитът на всеки работещ вентилатор се определя от работната му точка. Често, обаче, се налага дебитът на вентилатора да бъде
променян. Регулирането на дебита
обикновено се реализира чрез промяна на честотата му на въртене, в
случаите при които вентилаторът
се задвижва от регулируем двигател. При осовите машини това регулиране на дебита се постига чрез
промяна на ъгъла на поставяне на лопатките, а при вентилатори с направляващ апарат посредством
завъртане на лопатките му. Методът, базиран на промяна на честотата на въртене, води до постигането на висока ефективност,
като регулирането се осъществява
в голям диапазон.
Друг метод включва промяна на
характеристиката на инсталацията,
т. е. осъществява се чрез дроселиране. Реализира се чрез монтиране на
спирателна арматура – шибъри, вентили и кранове в инсталацията. Методът намира приложение най-вече
при центробежните вентилатори,
като освен дебитът, по този начин
се регулира и мощността им. Лесен е
за приложение, но води до хидравлични загуби и намаляване на КПД.

Устойчива работа на
вентилатора
В процеса на експлоатация на инсталацията могат да възникнат различни проблеми, предизвикани от
смущения както в самия вентилатор, като колебания на честотата
на въртене, така и от проблеми в
самата инсталация. Вследствие на
тези смущения системата машина инсталация би могла да излезе от
равновесие. Сред условията за запазване, устойчивостта на работа на
системата е работната точка на
вентилатора да се намира в низходящата част на характеристиката
p = p(Q), както и инсталацията да се
характеризира с добра акумулираща
способност.
Нарушаването на тези условия би
могло да доведе до явлението помпаж, което освен с неустойчива работа на вентилатора се характеризира и със специфичен шум и опасни
за системата хидравлични удари и
вибрации.
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Honeywell Process Solutions
ðåøåíèÿ çà åíåðãèéíà
åôåêòèâíîñò

Honeywell ïðåäëàãà ðåøåíèÿ, êîèòî ïîìàãàò íà èíäóñòðèàëíèòå ïðîèçâîäèòåëè äà êóïóâàò è ïðîèçâåæäàò åíåðãèÿ ïî èêîíîìè÷åí
è åôåêòèâåí íà÷èí, äà ïðèîðèòèçèðàò èçïîëçâàíåòî íà åíåðãèÿ, äà ïîäîáðÿò åôåêòèâíîñòòà íà ïðîöåñèòå. çà äà ìîãàò äà ïîñðåùíàò è ïîääúðæàò åêîëîãè÷íèòå èçèñêâàíèÿ,
äà ñòàíàò ïî-åíåðãèéíî åôåêòèâíè, äà íàìàëÿò åìèñèèòå íà ïàðíèêîâè ãàçîâå â ñâåòîâåí ìàùàá è äà ïîäîáðÿò öÿëîñòíèòå áèçíåñ
ðåçóëòàòè.
Êîìïëåêñíèòå ðåøåíèÿ íà Õàíèóåë ìîãàò
äà íàìàëÿò ïîòðåáëåíèåòî íà åíåðãèÿ â õèìè÷åñêàòà èíäóñòðèÿ ñ 1 äî 3%, â ìèííàòà
èíäóñòðèÿ îò 3 äî 10%, â öåëóëîçíàòà è õàðòèåíî-ïðåðàáîòâàòåëíàòà èíäóñòðèÿ îò 1
äî 5%, â ðàôèíåðèèòå è íåôòîõèìèÿòà îò 2
äî 4% è ïðè ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðîåíåðãèÿ
îò 1 äî 3%.

Ðåøåíèÿòà íà Honeywell çà
åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò íà
ïðîìèøëåíè ïðåäïðèÿòèÿ
âêëþ÷âàò:
Manufacturing Execution Systems (MES).
Ñèñòåìèòå ñúäúðæàò â ñåáå ñè ïðèëîæåíèÿòà áèçíåñ FLEX®, OptiVision® è POMSnet. ×ðåç
òÿõ ìîæå äà ñå ïîñòèãíå ïîäîáðÿâàíå íà ðåíòàáèëíîñòòà íà èíñòàëàöèèòå. Èçïîëçâàéêè
ãè ïåðñîíàëúò ðàáîòè ïî-åôåêòèâíî, êàòî
ñúùåâðåìåííî òå ïîìàãàò çà âçåìàíå íà ïîäîáðè ðåøåíèÿ, èìàéêè äîñòúï äî öÿëàòà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî å íåîáõîäèìà. Òåçè ïðèëîæåíèÿ íàñî÷âàò, èíèöèèðàò è ñúçäàâàò ðåïîðòè â ðåàëíî âðåìå, äàâàéêè îáðàòíà âðúçêà
êúì èíäóñòðèàëíèòå ñèñòåìè è ñèñòåìèòå
çà ïëàíèðàíå. MES ñèñòåìèòå íà Õàíèóåë
ïðîñëåäÿâàò, ñúáèðàò, àíàëèçèðàò èçïîçâàíàòà åíåðãèÿ îò ìíîæåñòâî êîíñóìàòîðè è
ñðàâíÿâàò òàçè èíôîðìàöèÿ ñ ïîñòàâåíèòå
öåëè. Òîâà ïîìîãà íà ïðåäïðèÿòèÿòà äà ïðèëîæàò åäèííà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà åíåðãèÿòà.
Advanced process Control ïðèëîæåíèÿòà
êàòî Profit Suite ïîìàãàò â ïðîöåñà íà ïðîèçâîäñòâî äà ñå íàìàëÿò ãîðèâíèòå è äðóãèòå åíåðãèéíè ðàçõîäè, ñâúðçàíè ñ íåãî, êàêòî
è äà ïîäîáðÿò åôåêòèâíîñòòà ÷ðåç ïîñòèãàíå íà ìàêñèìàëíà ïðîèçâîäèòåëíîñò è îïòèìàëíî èçïîëçâàíå íà ïðîäóêòèòå.

Ïàêåòèòå çà ñèìóëàöèÿ íà ïðîöåñèòå
êàòî UniSim® ïîçâîëÿâàò íà ïðîèçâîäèòåëèòå äà ìîäåëèðàò öåëèÿ ðàáîòåí ïðîöåñ. Òîâà
âêëþ÷âà êàêòî åíåðãèéíèòå ïîòîöè, òàêà è
äîñòàâ÷èöè, ïîòðåáèòåëè, èíòåðãðèðàíè ñèñòåìè çà òîïëèííà åíåðãèÿ.
Åíåðãèéíèòå ðåøåíèÿ çà êîìóíàëíè è
ïðîìèøëåíè ìîùíîñòè âêëþ÷âàò ïðèëîæåíèÿ, êîèòî ïîìàãàò íà ïåðñîíàëà â ïðîìèøëåíèòå è êîìóíàëíèòå åëåêòðè÷åñêè öåíòðàëè äà àíàëèçèðàò, îïòèìèçèðàò è äèàãíîñòèöèðàò âúçìîæíîñòèòå íà çàâîäà çà íàìàëÿâàíå íà ðàçõîäà íà ãîðèâî è åìèñèèòå, çà óâåëè÷àâàíå íà îòäàäåíàòà òîïëèííà åíåðãèÿ.
Òå ñïîìàãàò ðàáîòàòà íà ïðåäïðèÿòèåòî ïî
âðåìå íà ïðîìåíÿùèòå ñå íèâà íà òúðñåíå íà
åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ïî âñÿêî âðåìå, êàòî
ñúùåâðåìåííî ñå ãàðàíòèðà ãúâêàâà è íàäåæäíà ðàáîòà ñ ìèíèìàëíè íåïëàíèðàíè
ïðåêúñâàíèÿ.
Ðåøåíèÿòà çà ìîíèòîðèíã íà åìèñèèòå íà Õàíèóåë äîïðèíàñÿò çà îïòèìèçèðà-

íå è ðàöèîíàëèçèðàíå íà îò÷åòè çà îêîëíàòà ñðåäà, íàìàëÿâàíå íà ðèñêà îò íåçïàçâàíå íà íîðìàòèâíèòå óðåäáè. Ðåøåíèÿòà íà
Õàíèóåë Cirrus Environmental Information
System, Predictive Emissions Monitoring System,
regulatory support è Title V ñà çà ñúáèðàíå íà
äàííè, ðåãèñòðèðàíå, àíàëèç, óâåäîìÿâàíå è
èçãîòâÿíå íà îò÷åòè.
Burner Management System (BMS) å ñèñòåìà, êîÿòî îáåçïå÷àâà áåçîïàñíîòî ñòàðòèðàíå, ðàáîòà è ñïèðàíåòî íà ãîðèâíèòå
óðåäáè â ðàçëè÷íèòå çîíè íà êîòåëà. BMS
ñèñòåìèòå íà Õàíèóåë ñà â ñúîòâåòñòâèå ñ
ïðèëîæèìèòå ïðàâèëíèöè è íàðåäáè (TUV,
IEC 51608 è äð.).
Ïðèëîæåíèÿòà çà óïðàâëåíèå íà ìåëíèöèòå çà áèîãîðèâà ñïîìàãàò çà îïòèìèçèðàíå íà îïåðàöèîííèòå ìîùíîñòè íà
êîòëèòå è ïîñòèãàíå íà ìàêñèìàëíà åôåêòèâíîñò ïðè ïðîèçâîäñòâî íà ïàðà. Òîâà
âîäè äî ïî-äîáðàòà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò.

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ 1528, áóë.Õðèñòîôîð Êîëóìá N 64, Ñîôèÿ Åúðïîðò Öåíòúð, Ëîãèñòè÷íà ñãðàäà 1
òåë. 02/ 40 20 900, ôàêñ, 02/ 40 20 990 http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/default.htm
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Àâòîìîáèëåí DC-DC
ïðåîáðàçóâàòåë çà ïðåíîñèìè
êîìïþòðè YJUN-9019-C12-UK

SENA: íîâ SMD Bluetooth
ìîäóë Parani-BCD100 ñ
USB è UART èíòåðôåéñè

Âõîäíî íàïðåæåíèå:
9.0 ~ 16 VDC;
l Èçõîäíî íàïðåæåíèå:
19 VDC;
l Èçõîäåí òîê: 4.7 À;
l Ìàêñèìàëíà èçõîäíà
ìîùíîñò: 90 W;
l Êîåôèöèåíò íà ïîëåçíî
äåéñòâèå: 88%;
l Çàùèòè íà èçõîäà:
- çàùèòà îò êúñî
ñúåäèíåíèå;
- çàùèòà îò ïðåòîâàðâàíå ïî òîê;
l Ðàçìåðè: 115x36õ30 ìì;
l Çàõðàíâàù êàáåë: 1.5 ì ±10 ñì;
l Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà: 0~40 °C;
l Âêëþ÷âà 5 óíèâåðñàëíè çàõðàíâàùè DC ñúåäèíèòåëè, êîèòî
ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò êúì: Fujitsu Siemens; HP; Dell; IBM; Acer;
Asus; Toshiba; SONY; Compaq è äðóãè ïðîèçâîäèòåëè íà
ïðåíîñèìè êîìïþòðè.

Íîâ SMD Bluetooth ìîäóë ïóñíà íà ïàçàðà ïðîèçâîäèòåëÿò íà èíäóñòðèàëíè êîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà SENA. Ñúâìåñòèìèÿò ñ Bluetooth
v2.0+EDR Parani-BCD100
ñú÷åòàâà ïðåèìóùåñòâàòà íà SMD êîìïîíåíò ñ Bluetooth Class 1 ðàäèîìîäóë è ðàçïîëàãà ñ
íÿêîëêî ñòàíäàðòíè èíòåðôåéñà çà ïðåäàâàíå íà äàííè, êàòî USB,
2õ UART, I2C, PCM è PIO.
Âãðàäåíèÿò ôúðìóåð ñúñ ñòàíäàðòåí SPP (Serial Port Profile), ïîääúðæà äî 4 âðúçêè åäíîâðåìåííî, à óâåëè÷åíàòà ìîùíîñò íà ïðåäàâàíå (+18dBm òèï.) è ïîâèøåíàòà ÷óâñòâèòåëíîñò íà ïðèåìíèêà îò -90dBm (0.1% BER), îñèãóðÿâàò ïî-ãîëÿì îáõâàò íà äåéñòâèå
è êà÷åñòâî íà âðúçêàòà. Parani-BCD100 ðàáîòè â ðàçøèðåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí -20°C ~ +80°C è å ñ ðàçìåðè 27.1x14.8x2.4mm. Ìîäóëúò å ñåðòèôèöèðàí ïî ñòàíäàðò Bluetooth SIG è å ñúâìåñòèì ñ
åâðîïåéñêàòà RoHS äèðåêòèâà.

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

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

l
l

l
l
l

l

сушилни за: дървесина, плодове и зеленчуци, билки и гъби,
зърно, стърготини и всички други влажни материали;
котли – водогрейни и парни;
автоматизирани горивни системи
за биомаса;
възобновяеми енергийни източници;
влагомери, в т.ч. за поток;
микропроцесорни контролери за
сушилни, пещи и др.;
линии за дървесни пелети.
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