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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿ÍÂÏ‡Ì ≈ÎÂÍÚÓÌËÍ ¡√ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 20-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 17 март т.г. фирма Акерман Електроник БГ тържествено отбеляза двадесет
години успешно присъствие на българския пазар. Събитието се състоя в столичния
ресторант Континентал Плаза в присъствието на многобройни партньори и клиенти на компанията. Собствениците на фирмата - г-н Томи Маляков, изпълнителен
директор на Акерман Електроник БГ, и г-н Емил Наумов, директор Продажби/Маркетинг, използваха повода, за да благодарят на екипа и партньорите си за успешното
сътрудничество през изминалите години. „Заедно доказваме, че в България има електронно производство и то се развива успешно“, заяви в заключение г-н Маляков.
С много музика и танци, празненството по случай юбилея ще се запомни сред
българската електронна общност. Редакцията на сп. Инженеринг ревю се присъединява към многобройните пожелания за здраве и много бизнес успехи към целия екип
на Акерман Електроник БГ.

¡– “ÂıÌËÍ‡ Ó„‡ÌËÁË‡ ¿Í‡‰ÂÏËˇ ÔÓ ıË‰‡‚ÎËÍ‡ 2011
Фирма Бюро за Развитие Техника, търговски партньор на Bosch Rexroth у нас,
организира Академия по хидравлика 2011. „В програмата са включени курсове на
тема „Основи на хидравликата“, „Пропорционална техника“, „Правилна експлоатация
и поддръжка на хидравличните системи“ и специализирани курсове с теми, предложени от участниците. Обученията се провеждат в офиса на БР Техника в София и
на място при клиента, при повече от трима участници. Учебните програми са разработени от водещи преподаватели на ТУ София, катедра Хидравлика, като са използвани материали от оригинални програми на Бош Рексрот“, заявиха организаторите. „Курсовете са насочени към специалисти по поддръжката, главни механици,
конструктори и сервизни специалисти. Усвоените знания ще им дадат възможност
да се възползват от пълния потенциал на машините си, да подобрят производствените процедури и по-бързо да откриват причините за неизправности в оборудването. Специалисти от Стомана Индъстри, София мед, Кока-Кола и други вече взеха
участие в двудневния курс „Основи на хидравликата“. Интересът от страна на
клиентите е голям“, допълниха от БР Техника.

—ÂÌÚËÎËÓÌ Ò Ì‡„‡‰‡ «Î‡ÚÌ‡ Ï‡ÚÂÌËˆ‡ Á‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ ÍÓÓÔÂË‡ÌÂ
На 1 март т. г. на официална церемония бяха връчени 17-ите годишни награди
Златна мартеница, учредени от Съюз Произведено в България. Отличените в четирите категории бяха наградени от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма Трайчо Трайков. Награда за икономическо коопериране и производство на
територията на България, която се присъжда изключително за чуждестранни инвестиции, бе връчена на фирма Сентилион. Тя бе присъдена за инвестиционен проект
от 16 млн. лв. за производство на електронни модули за медицинска, визуална и
индустриална електроника. „В следващите години фирмата ще увеличи ръста на
инвестициите си, като закупи ново оборудване и изгради собствена производствена база“, съобщи г-жа Нина Горанова, прокурист на компанията, която получи наградата. „Тя ще бъде разположена на терен с площ 3400 кв. м. в столичния квартал
Дружба 1, а сградата ще бъде на 5 нива с разгъната площ от 8000 кв. м. Предвижда
се в нея да работят 100 души“.

Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ "Õ‡È-‰Ó·˙ ÚÂıÌËÍ ‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ 2011"
На 19 март т. г. професионална гимназия Васил Левски в . Горна Оряховица бе
домакин на национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето 2011“,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от ЕСД България, съорганизатор на събитието.
„Състезанието има за цел да популяризира машиностроителните професии сред
учениците от професионалните гимназии. За постигането на тази цел за пръв път
фирма ЕСД България, като партньор на HEIDENHAIN, осигури наградите за класиралите се на първите три места ученици и техните учители – посещение във фирма
HEIDENHAIN, Траунройт, Германия, през април 2011 г. Възнамеряваме да продължим
да подпомагаме професионалното образование в България и се надяваме тези награди да станат традиционни през следващите години“, заявиха от компанията.
В рамките на мероприятието ЕСД България представи реализирани проекти в
сферата на професионалното образование, както и нови такива, планирани в съответствие с фирмената програма EDU.training. Присъстващите на събитието имаха
възможност да се запознаят и с предлаганите от компанията продукти и услуги,
сред които цифрови програмни управления HEIDENHAIN, обработващи центри Kovosvit
MAS, многошпинделни стругови автомати и високопроизводителни стругове с
подвижно седло TAJMAC-ZPS.

‘ËÏ‡

Ó‚ÂÒ Ò ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
През месец февруари т. г. фирма Ковес откри новия си офис на столичния бул.
Сливница, съобщи за списанието инж. Георги Пеев, управител на компанията. „Преместването на фирмата е продиктувано от разширяването на дейността ни като
дистрибутор на TRANE за България. Новият офис предлага подобрена функционалност от гледна точка на обслужването на клиентите и повишена ефективност при
работата със стоки от склада. В новоорганизираната лекционна зала ще може да се
извършват презентации и обучения на партньорите на фирмата“, заяви инж. Пеев.
„Инвестицията в новия офис е стъпка в посока изпълнение на плановете за развитие на компанията. Обединяването на всички звена в една сграда ще улесни значително нашите контакти с редовни и нови клиенти. Освен доставката на климатично и вентилационно оборудване и автоматика, фирма Ковес предлага комплексни консултантски услуги в обхвата на сградните инсталации – електро-, ВиК и ОВК
във всички етапи на инвестиционния процес, включително енергоефективно оптимизиране на съществуващи системи“, допълни управителят на Ковес.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œ‡ÛÂÒÍËÈÌ-¡˙Î„‡Ëˇ ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‚ ‰ÂÔÓ —ÛıÓ‰ÓÎ
През месец март т.г. Пауерскрийн-България успешно приключи реализацията на
проект за проектиране, доставка и монтаж на оборудване за оптимизация на инсталация за сепариране на смесен битов отпадък за нуждите на депо за неопасни
отпадъци Суходол, съобщиха от компанията. „В заданието се изискваше модернизация на съществуващата инсталация за третиране на отпадъци, като за целта бяха
доставени нов приемен бункер с питател и лентов транспортьор с насочващ апарат за входящия отпадък; два броя нови магнитни сепаратора за отделяне на метални отпадъци; нов лентов транспортьор за тежка фракция. Освен модернизация
на съществуващите транспортни ленти, доставихме и инсталирахме въздушен
сепаратор за надгабаритни и леки фракции; нов въздушен класификатор за фина
фракция 0-80 мм и утаителна камера с мрежа и направляващ апарат за леки фракции.
Проектът, с възложител Столична община, бе на стойност 500 хил. лева“, допълниха от Пауерскрийн-България.

ÕÓ‚‡ ÙËÏ‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡
Отскоро на българския пазар оперира фирма Елфида, специализирана във вноса и
дистрибуцията на екологична техника от немската компания NiKa-Umwelttechnik.
„Предлагаме измервателни панели за мониторинг и контрол на параметрите на
околната среда, уреди за предупреждение от изтичане на токсични или горими газове, броячи на частици, регистратори на фина прах, засичане на радиоактивни или
ултравиолетови лъчения. Асортиментът на NiKa-Umwelttechnik обхваща както собствени изделия, така и продукти на CROWCON – Великобритания, KANOMAX – САЩ,
и GT-Analytic – Швейцария“, съобщи Елизабет Лазова, управител на компанията.
„Техниката намира приложение в хранително-вкусовата, химическата и добивната промишленост, газоразпределението, строителството, хотелиерството, балнеолечението и много други“, допълни г-жа Лазова.

ÀÓ„Ë—ÓÙÚ ÒÚ‡ÚË‡ ÔÓÂÍÚ ‚˙‚ Ù‡·ËÍ‡ Ì‡

‡ÓÎËÌ

Фирма ЛогиСофт стартира работата по проектиране, програмиране и внедряване на система за автоматично управление на процесите във фабрика на Каолин
– район Ветово, съобщи за сп. Инженеринг ревю Крум Павлов, управител на компанията. „Системата е изцяло базирана на техника за автоматизация на фирма Сименс - SIMATIC PCS 7. Главен изпълнител на проекта е фирма Термо +. Това е найголемият проект за технологична индустриална модернизация в момента в България. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика““, допълни г-н Павлов.

“ÂÎÂÎËÌÍ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â‡ÎËÁË‡ Ï‡˘‡·ÂÌ ÔÓÂÍÚ ‚ LIDL
Наскоро фирма Телелинк достави и монтира автоматични дизелови агрегати за
аварийно захранване на обекти от търговската верига LIDL, съобщиха от компанията. „Проектът се отличаваше с мащаба на изпълнението си, което бе голямото
предизвикателство за нас. Поради спецификата на времето за изпълнение и ограничителните срокове, наложени от клиента, трябваше да се справим с преодоляването на доста трудности, възникващи почти ежедневно. Доставената техниката е
на световноизвестния производител SDMO и отговаря на съответните европейски норми и изисквания за качество и надеждност. Специално за проекта бе избрана
серия автоматични дизелови агрегати, отличаващи се с много високо ниво на надеждност и комфорт при ежедневна употреба, като бе обърнато специално внимание на характеристиките за ниво на шум и замърсяване на околната среда“, заявиха
от компанията.
„Изразявам задоволство от факта, че все повече клиенти оценяват тези качества и предпочитат да заложат на по-високото ниво на изпълнение на техниката,
с която ще разполагат впоследствие за дълъг период, тъй като по този начин генерират пълно съответствие с високите изисквания, наложени по линия на европейските хармонизирани стандарти“, допълни г-н Саулев, ръководител на проекта, от
Телелинк.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
‘ÛÚÛÂÎ Â ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ì‡ ÙËÏ‡ MORNSUN
Отскоро Футурел е официален дистрибутор за България на фирма MORNSUN,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „MORNSUN е най-големият производител на преобразуватели в Китай, чиито основни клиенти са фирми като General
Electric, Siemens, Honeywell и Emerson. Сред основните продукти на компанията са
DC-DC преобразуватели, AC-DC преобразуватели, AC-DC/DC-DC преобразуватели за
медицински приложения и IGBT и LED драйвери. Продуктите на MORNSUN се отличават с високо качество, малки габарити и конкурентни цени. Намират приложение
в промишлеността, телекомуникациите, транспорта, системите за безопасност,
медицината, за захранване на светодиодни панели и други“, заявиха от Футурел.
„Срокът за производство на продуктите на MORNSUN е до две седмици, което
е 3-4 пъти по-кратко в сравнение с други производители. Изделията са сертифицирани по UL, CE и EN60601. Сред най-новите предложения в гамата им е серията LED
драйвери KC24AH за изходен ток до 700 mA и димиране. Драйверите се отличават
с ултраминиатюрни размери, дълъг експлоатационен живот - 2 милиона часа, работен температурен диапазон: –40 до+85 °С, интегрирани функции за дистанционно
включване, изключване и димиране“, допълниха от компанията вносител.

‘ËÏ‡ œÂÈ˜Â‚ - Ô‡ÚÌ¸Ó Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ì‡ Protesa
Отскоро фирма Пейчев представлява у нас испанският производител на стъклопластови тръби и фитинги Protesa. „Приоритет в съвместното ни партньорство е
приложението на продуктите в сферата на питейно-битовото водоснабдяване, канализацията и други. Наши потенциални клиенти са всички строителни фирми и
инвеститори в сферата на: водноелектрическите централи, електроцентралите,
пречиствателните станции, питейните водопроводи, канализацията, напояването,
индустриалните паркове и утайници, химическата и фармацевтична промишленост“,
заявиха от фирмата представител.
Бургаската фирма е представител и на други утвърдени европейски заводи за
производство на тръби, фитинги и арматура за изграждане на питейни водопроводи, канализация и индустриални тръбопроводи. Дейността на фирмата е съсредоточена основно в доставки за инфраструктурни проекти.

—Ë·Ë‡

ÓÌÒÛÎÚËÌ„ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ ÒÎÓ‚ÂÌÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ Lumenia
Отскоро Сибиа Консултинг представлява на българския пазар словенската фирма
Lumenia, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Любомир Христов, ръководител отдел
Маркетинг на компанията. „Lumenia е утвърден производител на Европейския пазар
за енергоспестяващо LED улично осветление, изградено на базата на светодиоди с
марката Philips. Повече информация за продуктите на компанията и професионална
консултация от нашите специалисти може да получите на щанда на Сибиа Консултинг в рамките на изложението Булконтрола в Интер Експо Център – София“, обяви
инж. Христов.

¿Í‚‡-90 »ÌÊÂÌÂËÌ„ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Sensor Products
Фирма Аква-90 Инженеринг разшири продуктовата си гама с нови контролноизмервателни прибори, заяви за сп. Инженеринг ревю Иван Денев, управител на
компанията. „Предлагаме стационарни и преносими разходомери за открити течения и ултразвукови скоростни сензори, производство на британската компания
Sensor Products. Продуктите се предлагат под търговска марка Mainstream, която е
подразделение на Croma Developments. Подписаният на 16 март т. г. договор за
партньорство ни дава права да предлагаме продуктите и на пазарите в Македония,
Гърция и Турция“, заяви г-н Денев.
„Разходомерите с марка Mainstream се продават добре по цял свят – Европа,
Близкия изток, Малайзия, Япония, Австралия, Африка, Северна и Южна Америка. Дългогодишният опит на нашето дружество в областта на водните проблеми и измерване разход на води, както и сътрудничеството ни с предприятия от водния сектор
показват, че точно тези прибори най-добре биха допълнили нашето портфолио с
оглед максимално задоволяване потребностите на клиентите ни от този специфичен пазар“, допълниха от Аква-90 Инженеринг.

‡ÌËÒÍÓ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ MAP Software
Наскоро доставчикът на софтуерни решения за проектиране фирма Каниско
разшири гамата предлагани продукти с нови професионални решения на MAP Software.
„Продуктите на MAP Software - CADmep, CADduct, CADmech, CAMduct, са професионални решения за проектиране и производство на елементи от сградните ОВК
инсталации. Те са специално разработени да отговорят на изискванията на ключовите етапи - от предварителните оценки и проектиране, до доставката, координацията и производството. Продуктите са изградени на базата на съвременните
направления BIM (информационен модел на сградата), PLM (управление на изделието
по време на целия процес от проектиране до производство), както и използване на
природосъобразни технологии“, заявиха от Каниско.
„Софтуерните продукти работят в среда на AutoCAD, или като надстройки на
AutoCAD MEP, или Autodesk Revit MEP. Те добавят възможности за прецизност в
проекта, изчисленията и разположението на инсталациите, проверка за колизии,
добавяне на фитинги, работа с програмируеми машини за рязане с оптимизиране
разположението на частите на листа и много други. Благодарение на тези качества, решенията на MAP Software за сградни инсталации бяха номинирани за Building
Services Product на 2010 година на ежегодните награди Construction Computing Awards“,
допълниха от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¡‡ÈÂ-¡√ Ó„‡ÌËÁË‡ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ‚ Á‡‚Ó‰ËÚÂ Ì‡ Baykal Ë Akyapak-Akbend
На 24 и 25 март т. г. Байер-БГ организира за своите клиенти посещение при партнорските си фирми Baykal и Akyapak-Akbend в град Бурса, Турция. „Посещението имаше
за цел да запознае нашите клиенти с две уникални машини, които в момента се произвеждат за износ. Фирма Baykal произвежда най-голямата абкант преса в света за
клиент от САЩ. Машината с екипировката тежи 920 тона, а усилието й е 6500
тона. Височината й е 14 м, а дължината – 6,8 м. Фирма Akyapak-Akbend произвежда
напълно автоматизирана линия за пробиване на профили за Индия“, заяви инж. Баяр
Делимехмед. В съпътстващата демонстрациите програма организаторите бяха предвидили посещение на културни и туристически забележителности в Истанбул.

—ÓÙËÈÒÍËˇÚ ÓÙËÒ Ì‡ ÙËÏ‡ »œŒ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚË Ì‡ ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
От месец март т. г. софийският офис на фирма ИПО развива дейността си в
нова сграда на ул. Резбарска. „Офисът отговаря на изискванията ни за по-голямо и
функционално пространство, в което да осъществяваме търговската си и сервизна
дейност. Надяваме се това да подобри организацията на работния процес и да повиши качеството на обслужване на клиентите ни от региона“, заявиха от ИПО.
Освен дистрибуция на продукти от водещи компании в сферата на машиностроенето - Cummins, Fleetguard, Allison, Yanmar и други, ИПО развива и производствена
дейност, съсредоточена в собствена фабрика край гр. Карлово. Основните направления са механично производство, металолеене и производство на гъвкави хидравлични и пневматични съединения.

ÃËÍÓÌ-20 ÒÚ‡ÚË‡ ÌÓ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ
Наскоро Микрон-20 въведе в експлоатация нов технологичен процес за производство на печатни платки с алуминиева подложка. „Платките, изработени по тази
технология, се използват предимно за интериорно осветление в комбинация с мощни светодиоди“, заявиха от компанията. „Микрон-20 е първото частно предприятие
в България за проектиране и производство на печатни платки. Компанията се развива успешно вече 20 години. Наши клиенти са над 1500 фирми от страната и
чужбина. За тяхно улеснение наскоро обновихме модула за онлайн поръчки на нашия
уеб сайт. Клиентите вече имат възможност да правят поръчки по всяко време,
използвайки като база данните от двата калкулатора - за производство и монтаж“,
допълниха от Микрон-20.

¡Ë·ÛÒ ¡˙Î„‡Ëˇ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Sauer Danfoss
От началото на месец април т.г. Бибус България дистрибутира на нашия пазар
продуктите на Sauer Danfoss, заяви инж. Виктор Стоянов, управител на компанията.
„С многобройните си търговски представителства и изградена дистрибуторска
мрежа в Европа, Северна и Южна Америка, Индия, Китай, Япония и Австралия, Sauer
Danfoss е световен лидер в производството на хидростатични трансмисии, орбитални хидромотори, клапани, хидростатични системи и мобилни електронни устройства
за управление. Продуктите от производствената гама на Sauer Danfoss се вграждат
серийно при производството на машини за селското стопанство, строителството,
обработката на материали, изграждане, ремонт и поддръжка на пътища, специализирани превозни средства за горски стопанства и други“, допълни инж. Стоянов.

ËÙÏ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌË
Отскоро фирма ифм електроник предлага на нашия пазар система за мониторинг
и диагностика на машини, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
„Системата следи състоянието на лагерите по двигателите, вибрации и дисбаланс
и позволява своевременно планиране на ремонти и свеждане на авариите до минимум.
Състои се от контролна апаратура, сензори, които се монтират на всеки важен
двигател, информационен touch панел, който позволява задаване на най-различни параметри, и специално разработен софтуер за визуализация и контрол. Системата е
внедрена в почти всички големи фабрики и заводи от нашите филиали в чужбина.
Специално за българския пазар, съвместно с нашия инженерингов партньор фирма
Вайтех Стийл, разработихме мобилен демонстрационен комплект, даващ пълните
характеристики на една статично монтирана система“, заявиха от ифм електроник.
В допълнение, от ифм електроник съобщиха за читателите на Инженеринг ревю,
че офисът на компанията вече се помещава на нов адрес в Бизнес център ИВЕЛ на
ул. Клокотница в столицата.

‘ËÏ‡ ¬ËÚÂı ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ
От месец февруари т.г. лабораторията за развойна дейност в областта на
индустриалната електроника Витех предлага на българския пазар преобразувател
RS-232 към RS-485. „Преобразувателят разполага с автоматично вътрешно управление на полудуплексния режим (предаване/приемане), което освобождава потребителския софтуер от грижа за това. Предвидено е външно захранване в диапазона 9
~ 36V DC. Настройката на режима на предаване на данни се извършва софтуерно с
помощта на PC“, заявиха от Витех.
„Витех, в сътрудничество с канадската компания SUBCOE, предлага широк спектър
от услуги и продукти за петролната промишленост - дизайн и инженеринг на електрически и енергийни системи; програмиране на приложен софтуер; потопяеми
помпени системи; енергийна дистрибуция и подстанции; автоматизация на процесите; управление на проекти; изследване на енергийни системи; анализ на хармоници
и други. Нашата цел е да изграждаме дългосрочни отношения с клиентите, с цел
ефективно подобряване на представянето на съществуващите и новите им съоръжения“, допълниха от компанията.
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Двойно-регулиращ вентил: "Cocon Q" - вече с размери до DN 100

Представяне на системата
Регулиращ вентил с корпус от месинг за регулиране на дебита и стайната температура.

Двойно-регулиращият вентил "Cocon Q" е
отличен със Златен Медал и Диплом 2008
от Международен Технически Панаир Пловдив.

Предимства:
- настройката на максималната стойност
на дебита (l/h) се извършва директно чрез
ръкохватка;
- максималният дебит се настройва на желаната номинална стойност и след това се
поддържа постоянен в рамките на пропорционалната константа.
- предварителната настройка може да се
блокира и пломбира срещу нежелана или случайна намеса;

Златен медал
Международен технически панаир
Пловдив 2008

- в комбинация със задвижващи устройства
или термостати регулира температурата
в отделни помещения;
- малки размери.

Фирма OVENTROP ще вземе участие на изложбата Бултерм от 13 до 15 април
зала 3, щанд D3 в Интер Експо Център - София

За допълнителна информация:
Търговско представителство
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 58
тел.: +359 2 961 57 10, +359 2 961 57 11
факс: +359 2 962 44 65
e-mail: mail@oventrop.bg
www.oventrop.bg
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OVENTROP GmbH&Co.KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 29 62 82-0
Fax: +49 (0) 29 62 82-450
E-Mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.de
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—ËÏÂÌÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë 78 GHz ‡‰‡ÂÌ ÌË‚ÓÏÂ Á‡ Ì‡ÒËÔÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË
Наскоро Сименс, направление Индустриална автоматизация, представи на пазара
първия радарен нивомер за насипни материали, работещ на честота 78 GHz, съобщиха от компанията. „Sitrans LR560 е безконтактен 2-проводен честотно модулиран
(FMCW) измервателен трансмитер с обхват до 100 м. Предавателят излъчва сигнал
с тесен ъгъл на разпространение - 4°, с което се избягват препятствия като обструкции на силозните стени и други инсталационни съоръжения. Това дава възможност
нивомерът да бъде инсталиран практически навсякъде на върха на силоза. Допълнително улеснение е потребителски ориентираният интерфейс, който позволява въвеждането на уреда в експлоатация само за минута и без необходимост от прецизни
настройки“, коментира Никола Петков, мениджър продажби Сензори и комуникация в
Сименс, сектор Индустрия. „SITRANS LR560 се предлага с HART, PROFIBUS PA или
FOUNDATION Fieldbus протокол. Програмирането му се осъществява с бутони или с
инфрачервен ръчен програматор. Нивомерът също поддържа дистанционна конфигурация и диагностика със Siemens Simatic PDM (Process Device Manager), AMS или PACTware
със Siemens DTM. Дисплеят на уреда е с подсветка и може да се завърта в четири
позиции за по-голямо удобство на потребителя“, допълниха от Сименс.

Atlas Copco ‡Á¯ËË ÔÓÚÙÓÎËÓÚÓ ÒË ÂÌÂ„ËÈÌÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË
В края на месец февруари т.г. дивизията Безмаслени компресори на Atlas Copco
представи въздуходувка модел ZB 5-120 VSD. „Новата безмаслена центробежна
въздуходувка с честотно управление e последната иновация на производителя. В
основата на ZB е залегнала технологията за лагери без смазване, която повишава
енергийната ефективност. Гамата осигурява 100% безмаслен въздух според стандарта ISO 8573-1 и елиминира всякакъв риск от маслено замърсяване във въздушната система. Лагерите гарантират флотация без триене на високоскоростния ротор. Окомплектована е с водещата VSD технология, което гарантира голяма производителност с най-ниската енергийна консумация“, заявиха от Атлас Копко България. „Обикновено аериращата система на биологично очистване при пречиствателните станции изразходва до 70% от общото енергийно потребление. Новата ZB
обединява последните технологии в ефикасен и надежден дизайн, което води до
значително намаление на оперативните разходи при непрекъснато работещи станции. Гамата е адресирана не само към специфичните нужди на пречиствателните
станции, но и доказва нашата решителност да разработваме и развиваме устойчиви продукти, които наистина имат стойност за нашите потребители“, допълва
Крис Либайе, президент на направление Безмаслени компресори в Atlas Copco.

’ÂÌÍÂÎ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÌÓ‚ÓÒÚË ÓÚ Loctite
Наскоро Хенкел България представи нова гама лепила с марката Loctite, подходящи за различни приложения. „Цианоакрилатите със светлинно втвърдяване са приложими при лепене на прозрачни материали с високи оптични изисквания. Тези лепила втвърдяват за секунди при излагане на ултравиолетова или видима светлина,
като остават напълно прозрачна линия на залепване след втвърдяването. Конвенционалните цианоакрилати са с нисък вискозитет и могат да залепват само плътно
прилепващи части“, заявиха от компанията.
„Loctite 3090 – първото секундно лепило, способно да запълни хлабини до 5 мм,
значително разшири гамата на приложение на секундните лепила. Това революционно
постижение в секундното лепене е подходящо за почти всички материали – метали,
пластмаси, гума и керамика. Надеждно залепва порьозни субстрати като дърво, хартия и корк. Уякчените цианоакрилати на Loctite притежават висока устойчивост на
удар и натиск и са особено подходящи за залепване на високоговорители, презареждащи батерии и други подобни приложения. Еластичните лепила на Loctite, от друга
страна издържат на многократно усукване и огъване на залепените материали и са
подходящи за лепене на пластмаса към метал“, допълниха от Хенкел България.

Ã.œ. ≈Î ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡
Фирма М.П. Ел разшири предлаганата в търговската мрежа гама с два вида нови
продукти - индуктивности и инвертори на напрежение, съобщи за сп. Инженеринг
ревю Иван Петров, управител на компанията. „Индуктивностите, предлагани от
М.П. Ел, са с доказано високо качество. Предлагат се в стандартен корпус и форма,
както и SMD корпус. Инверторите на напрежение служат за преобразуване на постоянно напрежение 12 V или 24 V към променливо напрежение 220 V. За първи път
се предлагат и инвертори с изходно напрежение с форма чиста синусоида. Предлаганите продукти са с мощност от 150 W до 4 kW“, допълни г-н Петров.

Hach Lange ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ ÒÔÂÍÚÓÙÓÚÓÏÂÚ˙ Ò RFID ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
Наскоро Hach Lange разшири серията си спектрофотометри VIS с нов модел, използващ технология за радиочестотна идентификация. „С помощта на тази технология
вече може да се проследи важна информация за взетата проба - място, лице, дата, час,
- и да се запамети в чипа за RFID на бутилката. Тези данни могат да бъдат изпратени
за секунди в лабораторията. Фотометърът DR 3900 разчита информацията за партидата и срока на годност на реагентите чрез новия двуизмерен баркод на тестовете.
Тези данни се документират заедно с резултатите от измерването“, заявиха от
представителството на Hach Lange у нас. „Процесните резултати могат да бъдат
сравнявани с лабораторната референтна стойност в самия фотометър — чрез връзка
LINK2SC между SC контролера и DR 3900. Данните могат да се предават чрез Ethernet
в двете посоки, т.е. директно от лабораторията могат да се извършват корекции
на матрицата на процесните сонди. Новият спектрофотометър ще бъде демонстриран за първи път в рамките на изложението Булконтрола 2011 на съвместния щанд
на Хах Ланге и Сименс в зала 4“, допълниха от компанията.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

ËÁ‡, ÍËÁ‡,
‡Ï‡ ·ËÁÌÂÒ˙Ú
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡...
Кризата точно да свърши и 2011 да даде посока право нагоре и… пак не стана. Причината този път бяха
тежкият развод на арабските владетели с техните
народи и трагичната поредица земетресение – цунами ядрена авария в Япония. Първото докара до нервна криза
петролните пазари, а националната трагедия на третата в света икономика разбърка сметките и плановете на не един и два бизнеса в световен мащаб.
У нас, както е логично, нещата са още по-сложни.
Според държавната статистика, през януари 2011 г.
индексът на промишленото производство нараства с
3.2% в сравнение с декември 2010 г., а спрямо същия месец на миналата година плюсът е 9.3%. Повечето институции, занимаващи се с икономически анализи и прогнози,
също вещаят бавно, но постепенно отлепяне от дъното.
Каквото и да казват статистиците и анализаторите, обаче, всяко промишлено предприятие у нас – голямо
или малко, търпи различно въздействие от кризата. В
някои производства пораженията са жестоки. Други пък
бяха подминати от кризата (по китайски) и са в процес
на неочаквано динамично развитие. Макар че се съкращават голям брой работници (първи сме в ЕС по скок на
безработицата), същевременно не достигат квалифицирани инженерни кадри. Инвестициите в производствено
оборудване не са честото явление, на което бяхме свикнали - от доста време се купува само най-необходимото
и се ремонтира само най-счупеното. На другия край на
скалата са чисто новите заводи или такива с доста
мащабни програми за технологична модернизация.
Най-новите примери са повече от очакваното: През
декември м.г. Бойко Борисов направи първата копка на
най-новия завод на Софарма за твърди лекарствени форми. Биовет се стяга за строителство нов ферментационен завод в Разград. Министър Трайчо Трайков подписа
с Renault-Nissan предварително споразумение за строежа на нов завод за едрогабаритна сглобка на автомобили край Пловдив. Същият преряза и лентата на новото
предприятие на Инкотекс за производство на светодиодни осветителни модули в Ботевград. Преработвателят на пилешко месо Поло комерс изгражда втори завод
край Несебър. Министър-председателят тържествено
откри новия завод за автомобилни стъкла на Шишеджам в Търговище. Сред примерите са и плановете за
новото производство на Септона до Русе, новия завод
за производството на сферични кранове край Враца от
италианската О.М.С. Салери Истърн Юръп, мащабният
завод за хартия, който Велпа – 91 ще изгради в Стражица, и т.н.
На фона на всеобщия спад този списък на благоденствието звучи в популисткия стил на правителството. Но идеята е, че, както е казал народът, всяко чудо е
за три дни, най-голямото - за четири. Проблемите, колкото и тежки да са, вече не са нови и компаниите някак
намират начин да се справят в новите условия.
Колкото и апокалиптично да е положението… шоуто
индустрия продължава.

20

април 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2011

21

ËÌÚÂ‚˛

¡˙Î„‡ÒÍÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË
‰‡ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ Ò ·˙ÁË ÚÂÏÔÓ‚Â
Станислав Митев,
управител на Микродис Електроникс
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Митев, Микродис
Електроникс присъства директно на българския пазар от
почти две години. Как се разви
дейността ви за този период
и доколко бе повлияна от усложнената икономическа обстановка?
Още в началото на дейността си
спечелихме доверието на голям брой
производители в България, основавайки се на коректност, качество на
предлаганите продукти и на обслужването, което, за съжаление, е рядкост за компаниите у нас. Икономическата обстановка беше изключително тежка за всички фирми, развиващи дейност както на родна земя,
така и в цял свят. Със самото ни стартиране на българския пазар бяхме свидетели на реалните резултати от
кризата, а именно затрудненото положение, в което бяха поставени
българските производители. Това, разбира се, в голяма степен се дължеше
на резкия спад на финансови постъпления, но основен фактор също така
беше и невъзможността на родните
производители да получат в срок необходимите им за производствени
цели електронни компоненти. Първопричина за това бяха изключително
дългите срокове, които получаваха от
съответните фирми-производители,
които от своя страна не разполагаха
с необходимите им за производството суровини. Отчитам, че създалата
обстановка повлия положително на
нашето развитие поради факта, че
взехме изключително насериозно положението, в което беше поставено производството в България. Откликвахме
на всяко постъпило запитване и съответно правихме всичко възможно и необходимо, за да могат нашите клиенти да получат необходимите им за
производството компоненти в срок.
Кои са основните групи клиенти на Микродис Електроникс у
нас?
Обслужваме клиенти от различни
сектори и области в страната. Раз-
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полагаме с богати и разнообразни възможности, което ни позволява да осигуряваме необходимите за всяко
едно производство компоненти. В състояние сме да
задоволим нуждите на всеки един производител в
България, развиващ дейност
в областта на електрониката. Отнасяме се с нужното уважение
към всеки един клиент, без значение
дали е малко предприятие или дългогодишен местен производител с изградени традиции в бранша.
Какво включва стратегията ви
за пазарно развитие през тази
година?
Микродис Електроникс България е
част от Микродис холдинг – компания с над 20 годишен опит в областта на доставката на електронни компоненти за промишлеността. Разполагаме с офиси на територията на
цяла Източна Европа, където заемаме
една от водещите позиции в бранша.
Имаме дългогодишни партньорски
отношения с повечето водещи производители на електронни компоненти
в световен мащаб.
Желанието ни за съвместна работа, да бъдем полезни на производителите на електроника у нас, да
продължим да предлагаме обслужване
на високо ниво, да намаляваме себестойността на крайното им изделие
– всичко това е нашата цел. Вярвам,
че за да продължим да се развиваме
успешно е необходимо да имаме доверие в клиентите си, както и да правим всичко по силите си, за да спомагаме за тяхното развитие.
Какви новости в комуникационните решения за индустрията
ще предложите на своите клиенти?
На българския пазар предлагаме
продуктите на няколко водещи производители в сферата на комуникациите, а именно – Ublox, SIMCom,
Stollmann, AmberWireless, AAEON,
Nexcom, AEG ID. С тяхна помощ зат-

варяме изцяло цикъла от продукти,
необходими за всякакъв вид комуникация като започнем от GSM/GPRS
или GPS модули, преминем през
ZigBee, Bluetooth или RFID и стигнем
до Embedded индустриални монитори и компютри. Бих искал да акцентирам на швейцарската компания
Ublox, която съвсем наскоро и единствена в света до момента успешно прибави функционалността
"CellLocate" към GSM/GPRS модулa
LEON-G100. Това предоставя още
повече възможности на всеки един
краен производител, базирал готовото си устройството на модулa на
Ublox. Също така, от известно време предлагаме на своите клиенти и
GSM/GPRS модул, разработен от
Ublox, напълно отговарящ и сертифициран за употреба при системата eCall, разработена от Европейската
комисия, с която в близко бъдеще
задължително ще бъде оборудван всеки един автомобил в Европа.
Какви, според вас, са тенденциите в развитието на пазара на
електронни компоненти у нас
и в световен мащаб?
От няколко месеца компаниите в
Европа, а и по цял свят, стабилизират
своите производствени мощности,
което несъмнено ще даде отражение
и на фирмите в България, нуждаещи
се от електронни компоненти за
тяхното производство. Убеден съм, че
българските производители ще
продължат да се развиват с бързи
темпове, както и че местната продукция ще бъде все по-търсена и желана като един изключително качествен
и надежден краен продукт.
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ËÌÚÂ‚˛

œÂ‰Î‡„‡ÏÂ ÌÂ ÔÓÒÚÓ
ÔÓÏÔË, ‡ ˆˇÎÓÒÚÌË
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Александър Митев,
управител на Вердер България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Митев, как ще
представите Вердер България
като структура и бизнес дейност?
Вердер е световноизвестен консорциум, лидер в производството и
доставката на помпи и помпено оборудване. Компанията е позната с високото качество на продуктите и на
обслужването си. Дейността й стартира през 1959 г. с откриване на
първия офис в гр. Влеутен, Холандия.
С течение на времето фирмата се
разраства до голям холдинг, който
към сегашния момент притежава верига компании в най-големите европейски промишлени центрове (Холандия, Белгия, Германия, Великобритания,
Франция, Унгария, Австрия, Чехия, Словакия, Полша, Румъния). През 2010 г.
Вердер включва в програмата си и
навлизане на българския пазар.
На каква маркетингова и
търговска политика ще заложите?
Вердер предлага на своите клиенти не просто помпи, а решения как
да оборудват своя процес, за да бъде
не само по-ефективен, но и по-ефикасен, енергоспестяващ и качествен.
Целта на Вердер е да бъде максимално близо до своите клиенти, да обезпечава тяхната сигурност и безопасност, да подпомага качеството на
продуктите и услугите им. Вердер е
компания, която притежава мощна
структура по целия свят, затова и
своевременното взаимодействие
между отделните представителства е с цел максимално бързото и
качествено обслужване на клиентите. Вердер България ще осигурява
своите клиенти с висококачествените си продукти с помощта на колегите и складовата база в Румъния, а
специалните поръчки ще бъдат изпълнявани директно от заводитепроизводители. Освен това, перио-
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дичните контакти и
обратната връзка с
клиентите ще заемат важна част от
работата на екипа
ни. Ще подпомагаме
информираността
на клиентите ни с
периодични бюлетини и примери за приложения на нашите продукти, които да допринесат
за осъществяването на идеите на
отделните клиенти за качествено
оборудване и ефикасен процес.
Кои продукти налагате приоритетно на българския пазар?
Компанията ни предлага ефективни решения за придвижване на флуиди - особено на такива с химическа
агресивност, с високи стойности на
вискозитета или със съдържание на
частици, за почти всяка индустрия.
Като цяло, асортиментът е насочен
към помпите с положително изместване - диафрагмени помпи, задвижвани със сгъстен въздух, мембранни,
бутални помпи, перисталтични и
винтови помпи. Не на последно място, сме концентрирали усилията си
върху разработването и приложението на центрофугалните помпи и, поспециално, върху тези, намиращи
широко приложение в химическата
промишленост. Вердер се стреми
към задоволяване на всички изисквания, както на тези, поставени от законодателство, така и на клиентите. Както казахме, основната задача на Вердер пред клиентите е предоставяне на цялостни решения.
Кои технологични или конструктивни иновации осигуряват
конкурентни предимства на
вашите продукти?
Всички наши продукти са базирани на модерни технологии, подобрена ефективност и енергоспестяващи
характеристики. Това, което ни пра-

ви различни, е стремежът към постигане на по-висока ефикасност на процеса, с по-малко време за обслужване,
което е възможно чрез внедряването
на висококачествени, високотехнологични и своевременно малко на брой
отделни части. В същото време, разполагайки с широк диапазон помпено
оборудване, нашият екип предлага
най-подходящото решение за приложенията на клиента както от техническа, така и от икономическа
гледна точка. Освен това, Вердер разработва високоефективни помпи, които притежават физическите характеристики на няколко вида помпи,
каквито са например винтово-каналните и мембранно-буталните ни помпи за високо налягане.
Кои са основните ви клиентски групи?
Продуктите на Вердер намират
приложение в процесите на енергийни предприятия, предприятия, заети
в химическата промишленост, обработването на отпадни води, хранително- вкусовата и фармацевтичната промишленост, преработването
на отпадни продукти от ТЕЦ-ове,
съгласно последните директиви на
Европейския съюз и др. Почти всички
предприятия имат приложения, в които се изисква изпомпване и трансфер на различни течности (чиста
вода, отпадни и кални води, химически агресивни разтвори, фруктова
каша или лосион за тяло) и за всички
тях можем да предоставим най- подходящото решение.
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œÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ ÛÒËÎÂÌÓ ‰‡
ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÏÂ Ô‡ÚÌ¸ÓËÚÂ
ÒË ‰‡ ·˙‰‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ë
Новият управител на Телетек
Владимир Наков,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Наков, бихте ли
се представили на читателите на сп. Инженеринг ревю?
Имам бакалaвърска степен по бизнес администрация от Zuyd University
в Маастрихт и магистърска степен
по Логистика от Шефийлдския университет. Започнах кариерата си през
1996 г. в Kraft Foods България. По-късно,
от началото на 2000 г. до края на
2004 г., работих за Кумерио Мед в
Пирдоп (сега Aurubis), след което преминах на самостоятелна работа
като консултант по управление. Така
се срещнах със собствениците, мениджърите и екипите на фирмите от
групата Телетек. От лятото на 2006
г. до пролетта на 2008 г. работих по
проекти за преструктуриране и оптимизация на бизнес процеси за две
от фирмите в групата. Опитът в
съвместната ни работа доведе до
предложението от страна на инвеститорите да поема ръководството
на търговската фирма след оттеглянето на предишния й управител в края
на миналата година.
Какви ще бъдат приоритетите ви в плановете за развитие
на компанията?

Една от основните задачи ще бъде
обогатяването на техническата
компетентност на екипа и осигуряването на техническа подкрепа на
клиентите във всяко от трите ни
продуктови направления - Електрооборудване, Осветление и Системи за
сигурност.
На каква пазарна политика
смятате да заложите в настоящия момент и за в бъдеще?
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Телетек
е
възприемана като
доставчик на качествени и надеждни продукти от
среден до висок
ценови клас. Ще
допълваме продуктовата си листа и с продукти от
нисък-среден ценови клас, без да правим компромис с качеството, за да
бъдем в състояние да предложим алтернативи на клиентите си.
Ние сме стабилна фирма, която е
в състояние да бъде партньор при
осъществяването на комплексни
проекти. Ще наблегнем на ролята си
на дистрибутор и търговец на едро,
като същевременно няма да се отказваме и от участие в проекти.
Какви маркетингови инициативи предвиждате, с цел популяризация на продуктите
на Телетек сред основните ви
групи клиенти?
Телетек е добре позната фирма
на българския пазар. Изградили сме
сред професионалните клиенти
имидж на стабилна компания, предлагаща качествени продукти на
оптимална цена. Ще продължаваме
усилено да подпомагаме партньорите си да бъдат максимално печеливши. И през 2011 г. ще печелим доверие, като създаваме за нашите клиенти специфични решения за техните нужди. Ще организираме през
цялата година поредица от обучения, семинари и презентации. Ще
информираме както чрез Интернет
страницата на компанията, така и
персонално клиентите за новости-

те в продуктовата ни кошница.
Какви нови продукти и технически решения възнамерявате да лансирате на нашия
пазар през тази година?
В направлението Електрооборудване ще попълним палитрата на инсталационните материали със серията Kaptika на Legrand в ниския ценови сегмент. Заедно с луксозните
серии Мatix и Axolute на Bticino, ще
предложим решения за автоматизация на жилището. Освен това ще
добавим и комутационна и защитна
апаратура от нисък ценови клас, както и продукти за енергиен мониторинг.
В направление Системи за сигурност ще разширим гамата на предлаганите продукти за видеонаблюдение, като представим и решения
за инженерингови фирми. В СОТ, освен добре познатите решения на Телетек Електроникс, ще предложим
и новата им гама комуникационни
модули – GPRS, LAN и GSM заедно с
AJAX Server Standard - софтуерен
пакет за приемане и визуализация на
съобщения от GPRS/LAN модули,
който поддържа неограничен брой
обекти, работи с повечето съществуващи мониторинг софтуери и
не изисква допълнителни съоръжения.
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ËÌÚÂ‚˛

œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡
Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ò‡
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ì‡ÒÓÍË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËˇ ·‡Ì¯
Д-р инж. Вилфрид фон Шефер,
управляващ директор на Съюза на германските производители
на металорежещи машини и машини за пластична деформация
VDW, съорганизатор на изложението ЕМО Хановер,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Шефер, бихте ли
представили дейността на
съюза и участието си в организацията на изложението?
Съюзът е под шапката на асоциацията на германските машиностроители, която обединява около 35 бранша и
около 80% от производителите в
страната. Един от тези браншове е
именно производството на металорежещи машини и машини за пластична
деформация. Членовете на на съюза
наброяват 270 фирми. Членството им
предоставя различни преференции.
Например, фирмите получават данни
за пазара, резултати от специализирани маркетингови изследвания, информация за нови технологични разработки и тяхното влияние върху производството. Оказваме им подкрепа по правни въпроси и разполагаме с голям технически екип за изследване на патенти. Напоследък, приоритет в работата ни с производителите е прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност. В тази връзка разработваме много технически проекти,
една част от които възлагаме на университети и специализирани институти и след това предоставяме информацията на фирмите. Също така пред-

ставляваме интересите на нашия
бранш пред местни и международни
институции. Работим активно и с
младото поколение - предоставяме на
професионалните училища различни
учебни помагала, провеждаме обучения
на учителите и ги запознаваме с найновите технологии в областта.
VDW е организатор на ЕМО Хановер
по поръчение на европейския машиностроителен съюз CECIMO, в сътрудничество с Deutsche Messe AG, Хановер.
Какви други тенденции се наблюдават в машиностроителния бранш, освен стремежът
към внедряване на енергийноефективни технологии?
Повишава се изискването за точност при работата на машините. Двигател в този процес основно е автомобилната индустрия и нейните високи
изисквания към прецизност при обработката на детайлите. Също така, от
машините се очаква все по-голяма продуктивност, която съответно да доведе до по-бърза възвръщаемост на инвестицията. Водещи са интеграцията
на технологиите и автоматизацията.
Сервизното обслужване също излезе на
преден план като самостоятелен продукт. Днес то е абсолютно задължител-

ЕМО Хановер 2011
Тазгодишното издание на изложението ще се проведе от 19 до 24 септември в
Хановер, Германия. Освен възможност за преки бизнес контакти с изложители от
всички сфери на металообработването, панаирът предлага на посетителите и богата съпътстваща програма. Сред акцентите са Международният ЕМО конгрес
„Устойчиво производство“, който ще представи технически решения за усъвършенстване на енергийната и ресурсна ефикасност на стружкоотнемащи и формовъчни
машини, технологични процеси и други. Новите производствени технологии във
въздухоплаването и космонавтиката ще бъдат тема на конференция, организирана
от Института по производствена техника и металообработващи машини на университета Лайбниц и Machining Innovations Network, Гьотинген. На 21 септември
заинтересованите участници могат да се включат във форума „ЕМО – фокус Русия“,
на който ще се разискват възможностите за бизнес сътрудничество с Русия –
трети по големина експортен пазар за германското машиностроене. В рамките на
панаира ще се проведе и традиционната специализирана изложба, насочена към
обучението по машиностроене в професионалните училища.
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но за всяка фирма, която има амбиции
към международните пазари.
Атрактивен ли е българският
пазар за немските машинопроизводители?
Немските производители са много
експортно ориентирани. След политическите промени в Източна Европа,
голяма част от тях се ориентираха
към тези пазари. Но за да станат те
още по-атрактивни за нашите производители, е необходимо да има по-голямо развитие на машиностроителния
бранш в региона.
Какво е значението на EMO Хановер за машиностроителния
бранш?
Форумът ще демонстрира настроение на подем в цялата индустрия и
ще даде тласък на инвестициите. Ще
покаже, че дълбоката икономическа
криза от 2009/2010 е преодоляна окончателно. Това ще бъде топ-събитието
на бранша. Никое друго важно мероприятие на пазарите на триадата няма
повече международни посетители от
ЕМО Хановер. На последното изложение през 2007 г. присъстваха над 166
500 посетители, като всеки трети бе
чужденец. Това са посетители от всички важни потребителски браншове
като автомобилостроене, въздухоплаване, машиностроене, електротехника, фина механика и оптика, металообработваща промишленост, медицинска техника и др.
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Ò˙·ËÚËˇ

—ÂÏËÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
œ

од наслов „SMT.Процес.Усъвършенстване.“ в края на февруари т. г.
в столичния Интер Експо Център се
проведе технически семинар, организиран от DJK Europe – доставчик на
решения за SMD производството.
Събитието привлече интереса на
специалисти и ръководители от 24
български фирми и работещи у нас
чуждестранни производители. Гости
и лектори бяха висши мениджъри и
инженери от две от представляваните от DJK Europe компании – базираната в Хамбург Panasonic Factory
Solutions Europe и холандската
Marantz Business Electronics.
Семинара откри Димитър Димитров, инженер продажби в DJK. Приветствия към гостите отправиха
г-н Ямашита, президент на Panasonic
Factory Solutions Europe, и Хенк Бийманс, генерален директор на Marantz
Business Electronics Europe.
Техническата част на семинара
стартира с лекция за теоретичните
основи и приложенията на ситопечатната технология в SMT производството. Лекторът, Питър Барбър,
приложен инженер в Panasonic Factory
Solutions Europe, подробно разгледа
технологичните особености на нанасянето на солдер паста и сподели
специфични тънкости и методи за
овладяване на проблемите при този
процес. Специално внимание бе отделено на управлението на параметрите на печата – настройка на разстоянието между стенсила и платката,
настройка на запълването чрез ско-
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ростта на ракела, настройка на скоростта на отделяне
и регулиране на интервала на
почистване. „Ситопечатните машини и технологии
на Panasonic са високоадаптивни, не изискват специално обучен и квалифициран
персонал и осигуряват отлични резултати, дори и при
работа с проблемни материали и платки“, подчерта лекторът.
Във втората част на презентацията Питър Барбър разгледа предизвикателствата и тенденциите в
съвременното SMT производство,
сред които открои 3D Package On
Package технологията и стремежа
към постигане на т. нар. six sigma
ниво на качество. В тази връзка той
представи концептуалните, конструктивни и технологични предимства на монтажните автомати на
Panasonic. Интерес у аудиторията
предизвикаха възможностите за дистанционно web наблюдение на производствения процес, лазерният контрол на деформацията на платките,
сензорът за височина на компонентите и позиционирането на компонентите спрямо положената солдер
паста, вместо спрямо контактните
площадки. Програмируемото двустепенно усилие при монтаж пък намалява динамичните въздействия и повишава точността. Лекторът представи и новата мащабируема NPM
платформа на Panasonic.
Събитието продължи с презента-

цията на Хенк Бийманс, който разясни спецификите и целите на автоматичната оптична инспекция AOI и
технологиите, използвани от
Marantz. Особено внимание той
обърна на концепцията на компанията за постигане на оптимален баланс между времето, необходимо за
програмиране и качеството на разпознаване на дефектите, както и на
предимствата, които различните
конфигурации – in-line (вграждане на
AOI в линията), island (обособяване на
AOI възел) и desktop (настолна AOI
система) осигуряват за различните
типове SMT производства.
В края на семинарния ден участниците имаха възможност на практика да се запознаят с две доставени
у нас от DJK Europe машини – SMT
монтажен автомат Panasonic
CM101D, ориентиран към дребносерийното производство на разнообразни изделия, и настолна система
за автоматична оптична инспекция
на Marantz с една горна и осем странични камери.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

—ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÌÎ‡ÈÌ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Î‡„ÂË, ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ,
‚Ë·‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë ‰Û„Ë
À‡„ÂËÚÂ Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
œ‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ÚÂÁË
ÂÎÂÏÂÌÚË Â ÊËÁÌÂÌÓ‚‡ÊÌÓ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌË Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
«‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡
ŒÍÚ‡‚ËÒ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍËÚÂ È ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú
ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÓÌÚÓÎÌË ÚÓ˜ÍË
Í‡ÍÚÓ ‚ Â‰Ì‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÔÓ‚Â˜Â Ï‡¯ËÌË, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ „Û·ˇÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌËÚÂ ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë
‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
‡Á‡·ÓÚÂÌËˇ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÓÙÚÛÂ Ë ·Ó„‡Ú‡Ú‡ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË Á‡
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ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Î‡„ÂË, ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡Ú‡ ËÏ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÔÂˆËÁÌ‡.
≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÒÎÂ‰ÂÌË Í‡ÍÚÓ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ
Ì‡ ‰‡‰ÂÌ ÓÚ‡ˆËÓÌÂÌ ÏÓ‰ÛÎ, Ú‡Í‡ Ë ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË Ò˙„Î‡ÒÌÓ ISO10816:7.
≈ÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÛÎË ÒÎÛÊ‡Ú
Í‡ÚÓ ËÌÚÂÙÂÈÒ ÏÂÊ‰Û ‚Ë·ÓÒÂÌÁÓËÚÂ Ë ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÓÌÌËˇ ÒÓÙÛÂ, ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ŒÍÚ‡‚ËÒ OPC
server Â ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ
Ò˙Ò — ¿ƒ¿ ÒÓÙÚÛÂË Ë ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË.
¬ÒÂÍË Â‰ËÌ ÏÓ‰ÛÎ Â ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò
‰Ë„ËÚ‡ÎÌË Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‡Î‡ÏÂÌË
ËÁıÓ‰Ë, ‡ÍÚË‚Ë‡˘Ë ÒÂ ÍÓ„‡ÚÓ
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‰‡‰ÂÌ Ó·ÂÍÚ Ì‡‚ÎÂÁÂ ‚ ÍËÚË˜ÌË
ÌÓÏË, ÍÓÂÚÓ Â ÁÌ‡Í Á‡ ÔÂ‚‡ÌÚË‚Ì‡ ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ Î‡„ÂË ËÎË
‰Û„Ë ‡ÌÓÏ‡ÎËË.
÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÒÚÂÏË ‚ËÌ‡„Ë Â ·ËÎ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ÔÂÒÚÓÈ
Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ÂÏÓÌÚËÚÂ Ì‡ÔÂ‰ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ, ·ÂÁ ËÁÌÂÌ‡‰‚‡˘Ë ÔÂÒÚÓË.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ „ÓÎÂÏË Ù‡·ËÍË Ë Á‡‚Ó‰Ë ‚
Ì‡‰ 28 ÒÚ‡ÌË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡.
«‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÌÂ ÒÂ
ÍÓÎÂ·‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ »‘Ã ≈ÎÂÍÚÓÌËÍ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
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‘‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇ Û Ì‡Ò Ò˙Ò
ÒÚ‡·ËÎÂÌ ˙ÒÚ Ë ‰Ó·Ë
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë
Ã

акар глобалната икономическа
криза да засегна сериозно почти всички производствени отрасли на България, по данни на Българската стопанска камара в усложнени условия секторите с най-висок потенциал за
развитие са информационните технологии, енергетиката, фармацията
и химическата промишленост. В унисон със световните тенденции,
фактът, че фармацевтиката в страната отново отбелязва ръст, е
напълно очакван. Към момента, фармацевтичната промишленост в
България обединява приватизирани
след промените през 1989 г. бивши
предприятия, прозивеждащи лекарства, както и нови заводи, собственост главно на чужди компании, инвестирали в производство у нас.
Сред най-големите компании в сектора са: Софарма, Актавис България,
Унифарм, Балканфарма Дупница, Балканфарма Троян, Медика и др., които
са и членове на Българска генерична
фармацевтична асоциация.

Българското производство на лекарства
Българският фармацевтичен пазар е сред най-малките в Европа, съизмерим единствено с този в Румъния.
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В България се произвеждат само генерични лекарствени продукти, поради факта, че предприятията не
биха могли да си позволят разработката на иновативни продукти. Пазарът на практика се формира от 2/
3 произведени в страната лекарства и 1/3 внесени такива.
Пазарният анализатор IMS Health,
чрез своето регионално представителство, предоставя данни, според
които паричното измерение на пазара на лекарствени продукти е нараснало с 9% спрямо 2009 г., достигайки
2.019 млрд. лева. Изчисленията на
база финансови резултати са положителни както при категорията „лекарства с рецепта“, така и в категорията „лекарства без рецепта“. През
2010 г. са продадени прескриптивни
лекарства за 1.55 млрд. лева, което
означава, че сумата е с 10% повече,
отколкото е била през 2009 г.
322 млн. лева е стойността на
продадените през 2010 г. лекарства
без рецепта или с 4% повече от 2009
г. Останалият оборот до 2.019 млрд.
лева е реализиран от продажбата на
хранителни добавки и други терапевтични продукти, става ясно от доклада. Почти три четвърти от продадените лекарства, хранителни добавки и други терапевтични продук-

ти са минали през аптечната мрежа, става дума за около 200 млн.
опаковки, останалите около 70 млн.
са били използвани за лечение на пациенти в болничните заведения.
Интерес представлява съотношението между продадените оригинални и генерични лекарства през 2010
г. Данните на IMS Health, що се отнася до този показател, са доста
красноречиви. Като пазарен дял в опаковки генеричните лекарства възлизат на 80% от общото количество,
докато оригиналните лекарства
имат само 20%. Съотношението
обаче при пазарния дял в стойности
съвсем не е такова, там генеричните лекарства формират едва 51.1%
от общата стойност, а 48.9% са за
оригиналните лекарства.
Общото количество опаковки,
продадени през 2010 г. е почти 270
млн., а общата стойност възлиза на
2.019 млрд. лева. След като се приспаднат хранителните добавки и
т.нар. други терапевтични продукти, възлизащи общо на 26 млн. опаковки, се получава, че 244 млн. са
продадените опаковки лекарства
през 2010 г., а тяхната обща стойност е приблизително 1.875 млрд.
лева, тъй като 144 млн. от общата
сума (2.019 млрд.) се падат на храни-
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телните добавки и другите терапевтични продукти.
Така в доклада се стига до извода,
че 195-те млн. опаковки генерични
лекарства (80% пазарен дял в опаковки) са продадени за по-малко от 960
млн. лева. При оригиналните лекарства разходите са 48.5 млн. опаковки (20% пазарен дял в опаковки), които са продадени за повече от 915
млн. лева.

Фактори, влияещи на
развитието на
фармацевтиката у нас
През 2010 факторите, които в
значителна степен са оказали влияние върху развитието на фармацевтичния пазар в България, биха могли
условно да се разделят на положителни и отрицателни. Сред първите са:
l улесненият достъп по позитивната листа, новите попълнения в нея и
пълното „разгръщане“ на правата за
предписване на определени терапии
от общопрактикуващите лекари;
l нарастващият паралелен експорт
на медикаменти.
Като отрицателни фактори, повлияли моментното състояние на
сектора, в доклада се посочват:
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l намалените търгови цени по „На-

редба 34“ на МЗ;
l намалените директни покупки на
болниците;
l забавени разплащания по търговските вериги - НЗОК, аптека, дистрибутор, производител, също и болница, дистрибутор, производител;
l стагнирани покупки на потребителите / пациентите от икономическата несигурност през 2010;
l продължаващ недостатъчен обществен ресурс за здравеопазване.

Фармацевтиката в
световен мащаб с 5-7%
ръст през 2011 г.
Според прогнози за настоящата
2011, стойността на фармацевтичния пазар в световен мащаб се очаква да нарасне с 5-7 % и да достигне
до 880 млрд. долара. За сравнение,
темповете на развитие през предходната 2010 г. са в рамките на 45%. По предварителни прогнози на
специалисти в областта, през т. г.
може да се очаква леко повишаване
на динамиката на фармацевтичните
пазари, но основните причини, които
ограничават разрастването им, ще
продължат да съществуват, в това
число патентите и ограничаването

на разходите за лекарства. Въпреки
това специалистите очакват трайното им стабилизиране.

Фармацевтичният пазар
в България
Що се отнася до състоянието на
пазара в България, според прогнозни
стойности от IMS Health, фармацевтичната промишленост в страната
ще продължи развитието си в посоката от 2010 година. По мнение на
представители на бранша, е трудно
да се говори за добри практики, ако
сивата икономика в сектора надхвърля 50%. Това обаче очертава
тенденция за настоящата година,
според която все повече компании
от фармацевтичния бранш излизат
„на светло“, което се отчита като
позитивен сигнал.
Секторът е и в очакване на навлизането на няколко големи международни компании в сектора на генеричните лекарства на пазара у нас,
което, според специалисти, значително ще раздвижи пазара, като ще
има и натиск надолу на цените на
продуктите. По последни данни на
НСИ, към м. март т. г. производството на лекарствени вещества и продукти е нараснало с 16.4%.

април 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2011

35

ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

√ÓÚÓ‚Ó Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ≈ıÌ‡ÚÓÌ
Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·ÂÍÚË
Предлагат се модификации за различни потребителски изисквания
‘ËÏ‡ ≈ıÌ‡ÚÓÌ ‡Á‡·ÓÚË Ë ‚ÌÂ‰Ë ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·ÂÍÚË. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰‡
‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡, ˜ÂÚÂ Ë ‚ÂËÙËˆË‡ ID ÍÓ‰
(1D Ë/ËÎË 2D), Ï‡ÍË‡Ì ‚˙ıÛ ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ Ó·ÂÍÚË Ë ‰‡ ÓÚ‰ÂÎˇ Ó·ÂÍÚ‡ Ò ÌÂÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ëˇ Ì‡ ÍËÚÂËËÚÂ Ú‡Í˙‚.
fl‰ÓÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â Ó·‡Á-·‡ÁË‡Ì ˜ÂÚÂˆ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓ‰Ó‚Â
Ì‡ Cognex, Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÎË‰Â ‚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ë Â¯ÂÌËˇÚ‡ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, ˜ËÈÚÓ Ô‡ÚÌ¸Ó Á‡
¡˙Î„‡Ëˇ Â ÙËÏ‡ ≈ıÌ‡ÚÓÌ. ¡‡ÁË‡ÌË
Ì‡ ‚Ó‰Â˘‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, Ô‡ÚÂÌÚ Ì‡ Cognex, DataMan ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ID ˜ÂÚˆË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÌÂÌ‡‰ÏËÌ‡ÚË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË ˜ÂÚÂÌÂ Ì‡ 1D
·‡ÍÓ‰Ó‚Â Ë 2D Ï‡ÚË˜ÌË ÍÓ‰Ó‚Â.
DataMan ˜ÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë
ÍÓ‰Ó‚Â, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ
Ë ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ - ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, ı‡ÚËˇ,
ÏÂÚ‡Î, ÍÂ‡ÏËÍ‡, ı‡ÚËˇ, ÒÚ˙ÍÎÓ, Ì‡
ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË. ¬„‡‰ÂÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ˜ÂÚˆËÚÂ Ò‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ˜ÂÚÂÌÂ Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÓ‰Ó‚Â, ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ËÁ·Ó ÏÂÊ‰Û 5 ‡·ÓÚÌË ÂÊËÏ‡, ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ Ë ‰. œÂ‰Î‡„‡Ú
ÒÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‚ÂËÙËˆË‡ÌÂ ÔÓ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‚˙‚Â‰ÂÌ ÂÚ‡ÎÓÌ, DoD
ËÎË ISO ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ID ÂÚ‡ÎÓÌÌËˇ ÍÓ‰. ≈Ú‡ÎÓÌÌËˇÚ ÍÓ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÌÚÂÔÂÚË‡
ÔË Ò‡‚Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Í‡ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎË ËÎË
Í‡ÚÓ Ó·‡Á.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ÓÚ ≈ıÌ‡ÚÓÌ, ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ ‚˙‚ ‚‡Ë‡ÌÚË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË
Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡
„‡Ï‡ Ì‡ Cognex.
ï ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡ - Á‡ ÙËÍ-
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ÒË‡Ì ÏÓÌÚ‡Ê ËÎË
˙˜ÌË;
ï ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÍÓ‰‡ - Á‡ 1D Ë/ËÎË
2D ÍÓ‰Ó‚Â, Ò‡ÏÓ Á‡
1D ÍÓ‰Ó‚Â; 1D, 2D Ë
·ÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë
ÍÓ‰Ó‚Â;
ï ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÓÔÚËÍ‡Ú‡ - ÙËÍÒË‡ÌË 3 ÙÓÍÛÒÌË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ; ÚÂ˜ÌÓÍËÒÚ‡ÎÌ‡ ÎÂ˘‡ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÙÓÍÛÒ;
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡
Cmount ÓÔÚËÍ‡ Á‡ ÔÓ„ÓÎÂÏË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ
ËÎË „ÓÎˇÏ‡ ÔÎÓ˘;
ï ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÚËÔ‡
Ì‡ ÍÓ‰Ó‚ÂÚÂ Í‡ÚÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ ÔÂ˜‡Ú‡ Ë ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË, Ë ÚÛ‰ÌÓ˜ÂÚËÏË DPM
ÍÓ‰Ó‚Â;
ï ‚‡Ë‡ÌÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÂÁÓÎ˛ˆËˇ Ë ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ;
ï ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ - RS
232, ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ Ethernet Ò ‚„‡‰ÂÌË ProfiNet, Ethernet/IP, MC (ÔÂ‰ÒÚÓË) ÔÓÚÓÍÓÎË, ·ÂÁÊË˜ÂÌ Bluetooth.
Описание на системата
¬ÒË˜ÍË ˜ÂÚˆË ËÏ‡Ú ‚„‡‰ÂÌË 2 ˆËÙÓ‚Ë ‚ıÓ‰‡ Ë 2 ˆËÙÓ‚Ë ËÁıÓ‰‡. ¬ ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡Ú‡ ÓÚ ‚ÂËÙËÍ‡ˆËˇ Ë Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ˜ÂÚÂˆ‡, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÊËÏËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÂ‚ËÁÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË ÔÓ ËÁ·Ó Ì‡ ÂÊËÏ,
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, ÚÂÒÚÓ‚Â Ë ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡
ÒÂ ÔÓÂÏ‡Ú ÓÚ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËˇ ÍÓÌÚÓÎÂ. ¬ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì FX3G
PLC Ì‡ Mitsubishi Electric, Ì‡ ÍÓ„ÓÚÓ
≈ıÌ‡ÚÓÌ Â ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ.
ÓÌÚÓÎÂ˙Ú ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÓÚ‰ÂÎˇ˘Ó
Ó·ÂÍÚËÚÂ Ò ÌÂÍÓÂÍÚÌËÚÂ ÍÓ‰Ó‚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ.
FX3G ÍÓÌÚÓÎÂ Â Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÂÌ ÔËÌˆËÔ
Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á¯ËË Í‡ÚÓ ÔÂËÙÂËˇ Ë
ÙÛÌÍˆËË.

«‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ‚˙ÁÍ‡ Ò ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ 3.7-ËÌ˜Ó‚
ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË ÚÂÏËÌ‡Î GT1020 Ì‡
Mitsubishi Electric. ŒÔÂ‡ÚÓÒÍËˇÚ
ÚÂÏËÌ‡Î Â Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÒÂÌÁÓÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ, ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‰Ó 10 ÂÁËÍ‡ Ë MS Windows
¯ËÙÚÓ‚Â. ”Ô‡‚ÎˇÂÏ‡Ú‡ ‚ 3 ˆ‚ˇÚ‡
ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÂÏËÌ‡Î‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡
ÔÓ-‰Ó·‡Ú‡ ‚Ë‰ËÏÓÒÚ Ë ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ì‡
Ò˙ÒÚÓˇÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
¬ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÎÓÊÂÌ
Ë ÚÂÏËÌ‡Î Ì‡ Cognex, ÍÓÂÚÓ Â Û‰Ó·ÂÌ
Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‚‡Ë‡ÌÚ ÔË ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ 2 Ë ÔÓ‚Â˜Â Í‡ÏÂË, ËÎË
Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓ‰‡ ‚ „‡ÙË˜ÂÌ
‚Ë‰ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ.
ŒÔËÒ‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ë ‚ÂËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓ‰Ó‚Â ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ ÓÚ ≈ıÌ‡ÚÓÌ Í‡ÚÓ „ÓÚÓ‚ ÔÓ‰ÛÍÚ. ƒÓÒÚ‡‚ˇ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‚ ÏÂÚ‡ÎÂÌ ¯Í‡Ù Ò ‡ÁÏÂË
400x400x200 mm, HMI, ÂÊËÏÂÌ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎ Ë ·ÛÚÓÌ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÎËˆÂ‚Ëˇ Ô‡ÌÂÎ, Ë 3-ˆ‚ÂÚÌ‡ LED ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ‡ ÍÓÎÓÌ‡ Ì‡ Werma. œÂ‰Î‡„‡ ÒÂ
Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ 220 V AC.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

Honeywell Process Solutions Â¯ÂÌËˇ
Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Honeywell ÔÂ‰Î‡„‡ Â¯ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÔÓÏ‡„‡Ú Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰‡ ÍÛÔÛ‚‡Ú Ë ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÂÌÂ„Ëˇ ÔÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÌ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ, ‰‡ ÔËÓËÚËÁË‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ‰‡ ÔÓ‰Ó·ˇÚ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÒÂ˘Ì‡Ú Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‰‡
ÒÚ‡Ì‡Ú ÔÓ-ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌË, ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÂÏËÒËËÚÂ Ì‡ Ô‡ÌËÍÓ‚Ë „‡ÁÓ‚Â ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· Ë ‰‡ ÔÓ‰Ó·ˇÚ ˆˇÎÓÒÚÌËÚÂ ·ËÁÌÂÒ ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
ÓÏÔÎÂÍÒÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ò 1 ‰Ó 3%, ‚ ÏËÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ ÓÚ 3 ‰Ó 10%, ‚
ˆÂÎÛÎÓÁÌ‡Ú‡ Ë ı‡ÚËÂÌÓ-ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ ÓÚ 1 ‰Ó 5%, ‚ ‡ÙËÌÂËËÚÂ Ë ÌÂÙÚÓıËÏËˇÚ‡ ÓÚ
2 ‰Ó 4% Ë ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ 1
‰Ó 3%.

Решенията на Honeywell за енергийна
ефективност на промишлени
предприятия включват:
Manufacturing Execution Systems (MES). —ËÒÚÂÏËÚÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚ ÒÂ·Â ÒË ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ·ËÁÌÂÒ
FLEXÆ, OptiVisionÆ Ë POMSnet. ◊ÂÁ Úˇı ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË „Ë ÔÂÒÓÌ‡Î˙Ú ‡·ÓÚË ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ, Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÂ ÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ-‰Ó·Ë Â¯ÂÌËˇ, ËÏ‡ÈÍË ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ˆˇÎ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡. “ÂÁË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú, ËÌËˆËË‡Ú Ë Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÂÔÓÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ,
‰‡‚‡ÈÍË Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Í˙Ï ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ. MES ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡Ú, Ò˙·Ë‡Ú, ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË Ë Ò‡‚Ìˇ‚‡Ú
Ú‡ÁË ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ò ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ˆÂÎË. “Ó‚‡ ÔÓÏÓ„‡
Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ‰‡ ÔËÎÓÊ‡Ú Â‰ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡.
Advanced process Control ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ Í‡ÚÓ Profit SuiteÆ ÔÓÏ‡„‡Ú ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ „ÓË‚ÌËÚÂ Ë ‰Û„ËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÁıÓ‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÌÂ„Ó, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÓ‰Ó·ˇÚ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ˜ÂÁ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ.
œ‡ÍÂÚËÚÂ Á‡ ÒËÏÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Í‡ÚÓ
UniSimÆ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ‰‡ ÏÓ‰ÂÎË‡Ú ˆÂÎËˇ ‡·ÓÚÂÌ ÔÓˆÂÒ. “Ó‚‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Í‡ÍÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÔÓÚÓˆË, Ú‡Í‡ Ë ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË,
ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
≈ÌÂ„ËÈÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÍÓÏÛÌ‡ÎÌË Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÔÓÏ‡„‡Ú Ì‡
ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ Ë ÍÓÏÛÌ‡ÎÌËÚÂ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ˆÂÌÚ‡ÎË ‰‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú, ÓÔÚËÏËÁË‡Ú Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ „ÓË‚Ó Ë ÂÏËÒËËÚÂ, Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
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ÓÚ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. “Â ÒÔÓÏ‡„‡Ú ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓÏÂÌˇ˘ËÚÂ ÒÂ
ÌË‚‡ Ì‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏÂ, Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ „˙‚Í‡‚‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÏËÌËÏ‡ÎÌË ÌÂÔÎ‡ÌË‡ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌËˇ.
–Â¯ÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÂÏËÒËËÚÂ Ì‡
’‡ÌËÛÂÎ ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ë ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ˜ÂÚË Á‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÒÍ‡ ÓÚ ÌÂÁÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë. –Â¯ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Cirrus Environmental Information
System, Predictive Emissions Monitoring System,
regulatory support Ë Title V Ò‡ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË,
Â„ËÒÚË‡ÌÂ, ‡Ì‡ÎËÁ, Û‚Â‰ÓÏˇ‚‡ÌÂ Ë ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÚ˜ÂÚË.
Burner Management System (BMS) Â ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÚÓ ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ, ‡·ÓÚ‡ Ë
ÒÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓË‚ÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÁÓÌË Ì‡
ÍÓÚÂÎ‡. BMS ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Ò‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÔËÎÓÊËÏËÚÂ Ô‡‚ËÎÌËˆË Ë Ì‡Â‰·Ë (TUV, IEC
51608 Ë ‰.).
œËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÎÌËˆËÚÂ Á‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ÒÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡ ÍÓÚÎËÚÂ Ë ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‡. “Ó‚‡ ‚Ó‰Ë
‰Ó ÔÓ-‰Ó·‡Ú‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.

За контакти: Ханиуел ЕООД
София 1528, бул.“Христофор Колумб“ N 64,
София Еърпорт Център, Логистична сграда 1
тел. 02/ 40 20 900, факс, 02/ 40 20 990
http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/default.htm
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ÃËÌË‡Ú˛ÌË
·Ó·ËÌË, ‰ÓÒÂÎË Ë
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË
¡

обините (Inductor, Coil), дроселите (Choke) и трансформаторите
(Transformer) по принцип са сред обемистите, тежки и сравнително
скъпи електронни елементи. Благодарение на прогреса в технологиите през последните десетина години тези техни три параметъра бяха
рязко подобрени и днес съществува
голямо разнообразие с впечатляващо малки размери и тегло. То е особено съществено в областта на високите и свръхвисоките честоти
поради малките индуктивности на
елементите, но е не по-малко важно и за много други приложения, например ключовите стабилизатори
и захранванията на енергоспестяващи лампи.
Акцентът в статията е поставен върху миниатюрните бобини
поради значително по-голямото им
разпространение, а от огромното
разнообразие на трансформатори
са дадени няколко характерни примера с приложения в комуникациите.

38

Характерни
параметри
на бобините
Тяхната индуктивност (Inductance) L найчесто е в съответствие
със стойностите от ред
Е12 (производствен толеранс ±10%) и ред Е24
(±5%), но не са рядкост
бобини от ред Е48 (±2%),
докато по-скоро изключения са такива с толеран- Фиг. 1.
си ±1%, ±1,5%, ±4,5% и
±20%. Някои видове бобини до десетина nH е трудно да бъдат реализирани с малки толеранси на индуктивността, поради което те не се
дават в % - например 1 nH ±0,3 nH.
Често индуктивността се отбелязва върху корпуса в nH с известния
от резисторите и кондензаторите
цветен код - например сив-червенчерен означава 82 nH.
В самите каталози понякога L в
nH се маркира с N (напр. 2N2 е 2,2
nH, a 10N e 10 nH), докато за стойностите в uH има два начина - за

тези до 9,1 µH се използва R (R33 e
0,33 µH и 2R7 e 2,7 µH), а за останалите означението е с трицифрено
число в nH, като третата цифра е
броят на нулите след първите две
(153 означава 15000 nH). По принцип стойността на L остава неизменна до определена честота, след
което поради паралелния паразитен
капацитет импедансът на бобините нараства. Това се оценява като
увеличаване на L и затова в каталозите тя се дава при определена
честота, например 51nH @ 200MHz.
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Таблица 1. Основни приложения на бобините и дроселите
¹
1

Ï ð è ëî æ å í è å
Âèñîêî÷åñòîòíè ñõåìè
è ò ð åïò ÿù è êð úãî âå

Ì àëêà

2

Êëþ÷îâè ñòàáèëèçàòîðè

Ñïî ð åä
ïðèëîæåíèåòî

Ãîëÿì

3

Ôèëòðè ñðåùó åëåêòðîì àãíèò íè ñì óù åíèÿ
Ðàäèî÷åñòîòíà
èäåíò èô èêàöèÿ

Ãîëÿìà
Ñïî ð åä
ïðèëîæåíèåòî

4

L

Q

DCR

IR D C

Ìàëêî

Ìàëúê

Ñð åäíà

Ìàëêî

Ãîëÿì

Ìàëúê

Ãîëÿìà

Ìíîãî ìàëêî

Ãîëÿì

Ãîëÿì

Ãîëÿìà

Ìàëêî

Ìàëúê

Ìíîãî ãîëÿì Ìíîãî ãîëÿìà

Фиг. 2.

Често се дава графика L(f), пример за каквато е фиг.1, или таблица
със стойностите на L при различни
честоти. При постоянен ток IDC
през бобината стойността на L

40

SRF

започва да намалява
над определена негова стойност (стотина mA до няколко
А), което в някои каталози се дава като
графика L(IDC). Индуктивността зависи и
от температурата,
като обикновено нараства с увеличаването й, но независимо от това сравнително рядко като
параметър се дава
температурният коефициент
(Temperature Coefficient of Inductance)
TCL с типични стойности от няколко десетки ppm/°С до около
150 ppm/°С.

Качественият фактор (Quality
Factor) Q също зависи от честотата и стойностите му се представят по подобен начин (фиг. 2). Първоначалното нарастване е заради увеличаващото се индуктивно съпротивление на L, а намаляването при
високи честоти се дължи на бързо
нарастващите загуби. Като параметър се дава минималният Q при
определена честота, равна или различна от тази за L. Индуктивността и паразитният капацитет образуват паралелен трептящ кръг, който определя собствената резонансна честота (Self Resonance Frequency) SRF, а реално бобините трябва
да се използват при честоти до
няколко пъти по-малки от нея. Други параметри са постояннотоковото съпротивление (Direct Current
Resistance) DCR и максимално допустимият постоянен ток (Rated DC
Current) IRDC. Вместо последния, някои производители предпочитат
максималната средноквадратична
стойност на тока Irms, при която
температурата на бобината става с 25 °С по-висока от околната.
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 2. Жични бобини с немагнитно тяло
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

L , n H (ò î ëå ð à í ñ )

Q m in ( ï ð è f t, M H z )

S FR , M H z

D C R , W (IR D C , m A )

Òå ì ï . î á õ â à ò ,oÑ

1

Ñåð èÿ CCSP0603C

C E C C o ils

1,6-390 (2%, 5%, 10%)

16-40 (250-100)

12500-700

0,03-3,7 (700-130)

-

Ð à ç ì å ð è ,m m
1 ,6 x 1 ,1 x 1 ,1

2

Ñåðèÿ SP-6K13

Kaschke

10-22000

-

-

0,027-34,3 (4000-110)

-

Æ13,5x18,5

3

Ñåð èÿ KQ C0402T

KOA

1 ,4 -6 ,2 (0 ,2 n H )

2 5 -3 0 (2 5 0 )

11000-5600

0,019-0,045 (1400-900)

-

1 x 0 ,5 x 0 ,5 5

4

Ñåðèÿ LQW18C

M u ra ta

4 ,9 -6 5 0 (5 % )

-

2300-510

0,015-0,52 (2600-430)

-4 0 ¸ + 8 5

1 ,6 x 0 ,8 x 0 ,8

5

Ñ å ð è ÿ W C I0 4 0 2

M y rra

1 -5 6 0 (5 % )

16-22 (250)

12700-1620

0,05-1,12 (1360-100)

-4 0 ¸ + 8 5

1 x 0 ,5 x 0 ,5 5

6

Ñ å ð è ÿ N I N -F C

N I C C o m p o n e n ts

220-100 000 (10%, 20%)

2 5 (2 5 ,2 -0 ,7 9 6 )

230-12

0,7-21 (190-60)

-2 5 ¸ + 8 5

4 ,5 x 3 ,2 x 3 ,2

7

Ñåð èÿ E LJN D

Panasonic

10-1000 (5%, 10%)

8-15 (100-7,96)

3 3 0 0 -8 0

0,18-3,88 (540-120)

-2 0 ¸ + 8 5

2 x 1 ,2 5 x 1 ,2 5

8

Ñåð èÿ 0805CD

Pulse

2,8-1500 (1%, 2%, 5%, 10%)

80-20 (1500-50)

6 0 0 0 -2 0 0

0,06-5 (600-100)

-40 ¸ +125

2 ,2 9 x 2 ,0 3 x 1 ,5 8
2,85x2,3x2,16

9

Ñåð èÿ C2520C

Sagam i

10-4700 (2%, 5%)

5 0 -2 0 (5 0 -7 ,9 6 )

4100-60

0,08-4 (1000-330)

-

10

Ñåð èÿ CFE 534

S u m id a

10-43 (10%)

120-135 (150)

1000

(1000)

-

5 ,4 x 4 ,2 x 3 ,6

11

Ñåðèÿ LLQ2012

TOKO

2,7-820 (2%, 5%, 10%)

23-80 (50-1500)

7900-188

0,06-2,35 (800-180)

-40 ¸ +125

2 ,2 9 x 1 ,7 x 1 ,4 2

12

Ñåð èÿ 36532A

Tyco Electronics

2,5-51 (2%, 5%, 10%)

98-65 (1500-500)

6000-1400

0,01-0,12 (1600-1000)

-

2 ,2 9 x 1 ,7 3 x 1 ,5 2

13

Ñåðèÿ SC10

Tyco Electronics

100-3300 (10%)

5 0 -3 2 (2 5 -7 ,9 )

500-115

0 ,0 5 5 -1 ,9 (2 0 6 0 -3 5 0 )

-55 ¸ +100

Æ4,2x10

14

Ñåðèÿ ISC-1210

V is h a y

10-100 (20%)

5 0 -4 0 (5 0 )

1000-700

0,1-0,5 (810-450)

-55 ¸ +125

3,2x2,21x2,49

15

Ñåðèÿ HQ1008

Yageo

4,1-390 (2%,5%,10%)

75-48 (1500-100)

6 0 0 0 -5 3 0

0,05-0,7 (1600-900)

-40 ¸ +125

2 ,6 9 x 2 ,7 9 x 2 ,1

Фиг. 3.

Размерите на голяма част от миниатюрните бобини и на някои дросели са тези на възприетите в резисторите и кондензаторите серии в
метричната (инчовата) система
0402 (01005), 0603 (0201), 1005
(0402), 1608 (0603), 2012 (0805),
3216 (1206), 3225 (1210), 4516
(1808) и 4532 (1812).
Практическа особеност на миниатюрните бобини е, че винаги се
предлагат като серии с фиксирана
конструкция и температурен обхват, като останалите параметри
на всяка бобина се дават в таблица. Основните приложения на боби-

ните и необходимите за всяко от
тях параметри са дадени в редове
1-4 на табл. 1. Особеност на тези в
ред 3 са, че трябва да позволяват
голям импулсен ток и феритната им
сърцевина да има голяма индукция на
насищане, а дадените в ред 4 да са
с голяма механична здравина.

Жични бобини
Намотката им е един ред от едножилен лакиран проводник, със или
без тяло, което от своя страна
може да е немагнитно (керамика)
или феритно. Независимо от класическата им конструкция, масово

възприето от производителите е
неправилното наименование интегрални бобини (Chip Inductor, Chip Coil).
Основното им предимство е
твърде малкото DCR и съответно
възможността за работа с големи
токове (реализация на мощни бобини, Power Inductor), а недостатък –
ограничението (поради проводника)
за получаване на много малки размери и тегло.
Първата разновидност са жичните бобини с немагнитно тяло (Wire
Wound Inductor with Nonmagnetic
Core), идея за чиято конструкция е
дадена на фиг. 3. При производството на залятите бобини (Molded
Inductor) те се поставят в калъп,
който се запълва със смола, което
не позволява замърсяване на намотката и подобрява механичната здравина. Отдолу са двата извода за
повърхнинен монтаж, обикновено
калай или сплави на сребро (например Ag/Pd+Ni+Sn или Mo/Mn+Ni+Au)
за осигуряване на малко омично

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 3. Жични бобини с феритно тяло
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

L , n H (ò î ëå ð à í ñ )

Q m in ( ï ð è f t, M H z )

S FR , M H z

D C R , W (IR D C , m A )

Òå ì ï . î á õ â à ò ,oÑ

Ð à ç ì å ð è ,m m

1

Ñåðèÿ CW252016

B o u rn s

10-10000 (5)

60-18 (500-7,9)

4100-25

0,08-8 (600-100)

-40 ¸ +125

2 ,5 x 2 x 1 ,6

2

Ñåðèÿ DRH127

C E C C o ils

1,2-1700 (20)

-

-

0,0065-1,7 (10600-540)

-2 5 ¸ + 8 5

12x12x8

3

Ñåðèÿ 1206CS

C o ilc r a f t

3,3-1200 (1,2,5)

45-30 (300-150)

6 2 0 0 -3 8 0

0,05-3,2 (1000-300)

-40 ¸ +125

3 ,2 x 2 ,5 x 2 ,2

4

Ñ å ð è ÿ S I M I D 2 2 2 0 -T

E p co s

1-10000 (5, 10, 20)

15-30 (7,96-0,0796)

1 1 1 -0 ,5

0,025-112 (3150-46)

-2 5 ¸ + 8 5

5x5x6

5

Ñåð èÿ 0603F

Fastron

47-1200 (5, 10)

12 (7,9)

1500-140

0,075-2 (1400-320)

-

1 ,7 x 1 ,1 x 1

6

Ñåð èÿ KL32

KOA

5-330000 (5, 10, 20)

11-30 (100-0,796)

2700-5

0,12-34 (450-50)

-40 ¸ +100

3 ,2 x 2 ,5 x 1 ,7

7

Ñ å ð è ÿ M C I0 6 0 3

M y rra

147-1800 (10, 20)

35-10 (100-2)

2 6 0 -5 5

0 ,3 -2 ,1 (5 0 -2 5 )

-40 ¸ +125

3 ,2 x 2 ,5 x 2 ,2

8

Ñåðèÿ LQW21H-00

M u ra ta

470-2200 (5)

35 (100)

6 2 0 -3 0 0

1,3-6,5 (160-75)

-4 0 ¸ + 8 5

2 x 1 ,2 x 0 ,9

9

Ñåð èÿ E LJSA xxxKF

Panasonic

10-270 (10)

4 0 (5 -1 ,5 )

3 0 -4

1,8-14 (18-5)

-2 0 ¸ + 8 5

3 ,2 x 2 ,5 x 2 ,2

10

Ñåðèÿ CWR4017C

11 O-ñåðèÿ206 (3216/5503)
12

Ñåðèÿ VLB7050

13 Ñåðèÿ IHLP-6767DZ-11

Sagam i

1300-100000

-

-

0 ,0 3 5 -0 ,8 3 3 (2 2 0 0 -3 6 0 )

-

4 x4 x2

S u m id a

3,3-18000 (2, 5, 10)

45-16 (100-2,5)

5 0 0 0 -9 5

0,04-9 (1000-130)

-

3 ,4 x 1 ,7 3 x 1 ,5

TD K

90-150 (20)

-

-

0,27 (64000-37000)

-40 ¸ +125

6 ,7 x 6 ,2 x 4 ,8

V is h a y

1000-47000 (20)

-

-

0,00186-0,0986 (41-5)

-55 ¸ +125

17,2x17,2x4

Таблица 4. Жични въздушни бобини
Ì î ä åë

Ï ðîèçâ îä è ò åë

L, nH
(ò î ëå ð à í ñ )

Q m in
(ï ð è f t, M H z ) S FR , M H z

Ñåð èÿ 0906

C o ilc r a f t

1,65-12,55 (2, 5, 10)

100

Ñåð èÿ Ñ6342À

Sagam i

50-135 (2,5)

125-110 (150)

съпротивление. Намотката на екранираните бобини (Shielded Inductor)
е поставена в кожух от тънък ферит за реално избягване на магнитна връзка с околни елементи.
В табл. 2 са дадени основните
параметри на серии бобини, като
трябва да се има предвид, че SRF,

44

Ðà ç ì å ð è ,
Òå ì ï .
mm
î á õ â à ò ,o Ñ
10000-4600 0,004-0,014 (1600) -40 ¸ +125 Æ1,4x2,41
1000-500

DCR, W
(IR D C , m A )
-

-

Æ 4 ,2 x 5 ,8

IRDC и честотата ft (Test Frequency),
при която се измерва Qmin, намаляват с увеличаване на L. Серията бобини в ред 12 са сред малкото с аксиални изводи, а тези в ред 13 са
заляти и екранирани.
Класическият начин за увеличаване на L чрез сърцевина от магнитен

материал се използва и при миниатюрните бобини с тази разлика, че
цялото им тяло е от ферит (Wound
Inductor with Magnetic Core). Резултатът е при запазване на размерите да се осигури по-голяма L с помалка SRF, както и възможността
за получаване на по-големи IRDC. Примери за такива бобини са в табл. 3.
Полезно е да се знае, че нерядко производителите предлагат серии, бобините с малки индуктивности в
които са с немагнитно тяло, а тези
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Таблица 5. Многослойни бобини без ферит
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

L , n H (ò î ëå ð à í ñ )

Q m in ( ï ð è f t, M H z )

S FR , M H z

D C R , W (IR D C , m A )

Òå ì ï . î á õ â à ò ,oÑ

Ð à ç ì å ð è ,m m

1

Ñåð èÿ M H L

KOA

1 -2 2 0 (0 ,3 n H ;5 % )

12-8 (100) [46-16](800)

10000-600

0,12-1,6 (1000-100)

-55 ¸ +125

1 ,6 x 0 ,8 x 0 ,8

2

Ñåðèÿ LQG15HS

M u ra ta

1-270 (0,3nH;5%)

8 (100)

6 0 0 0 -6 0 0

0,1-1,6 (300-150)

-

1 x 0 ,5 x 0 ,5

3

Ñåðèÿ MLK1005

TD K EPC

1 -3 3 0 (0 ,3 n H ;5 % )

7-5 (100)

16900-1100

0,05-5,82 (500-70)

-55 ¸ +125

1 x 0 ,5 x 0 ,5

4

Ñ å ð è ÿ L L 0 6 0 3 -F H

TOKO

1-100 (0,1nH;0,2nH;0,3nH)

12-9(500) [22-5](1000)

13000-900

0,14-4,2 (300-50)

-55 ¸ +125

0 ,6 x 0 ,3 x 0 ,3

5

Ñåðèÿ ILC-0402

V is h a y

1-100 (0,3nH;5%)

8(100) [30-2](1000)

18000-1000

0,12-2 (300-100)

-4 0 ¸ + 8 5

1 x 0 ,5 x 0 ,5

6

Ñåðèÿ CLH2012-S

Yageo

1-470 (0,3nH;5%;10%)

18-10(100-50) [53-16](800)

6 0 0 0 -3 0 0

0 ,1 -4 (3 0 0 -2 0 0 )

-

1 x 0 ,5 x 0 ,5

Фиг. 4.

с по-големи – с феритно. Един от
примерите е серията в ред 1 на
табл. 3, чийто индуктивности до
820 nH вкл. са с керамично тяло, а
останалите – с феритно.
Третата разновидност със значително по-малко приложение са
въздушните бобини (Air Core
Inductor), които са без тяло и магнитна сърцевина, а единствената
им намотка има 2-10 навивки от
едножилен и достатъчно дебел проводник. Резултатът са малки L и
DCR и големи Q, SRF и IRDC. Два примера са дадени в табл. 4.

Слойни бобини
Носят това общо наименование,
тъй като намотката им е от тънък
спираловидно нанесен метален слой,
което осигурява по-нататъшно намаляване на размерите и съответно - теглото на бобините (предимство). Малкото сечение на слоя увеличава DCR и намалява IRDC (недо-
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Фиг. 5.

статък), но от друга страна нагряването от тока е по-малко, а отделянето на топлината от слоя е подобро в сравнение с жичните бобини, което е сериозна предпоставка
за по-широк работен температурен
диапазон. Специфична особеност е,
че слоят е по-уязвим към механични
въздействия, например върху печатната платка, на която е монтирана бобината. В някои каталози се дават препоръки за монтаж: добър
пример е показан вдясно на фиг. 4,
като островчетата за запояване на
бобината са на късите страни на
корпуса. Неправилното монтиране
е вляво.
Първата разновидност са многослойните бобини с немагнитно тяло
(Multilayer Chip Inductor, Multilayer
Ceramic Inductor), идея за чиято конструкция е дадена на фиг. 5. Тялото
им е от няколко слоя керамика, върху
всеки от които е нанесена една навивка. Виждат се връзките между

навивките и тези с изводите на
бобината. Основните параметри на
бобини от този вид са дадени в
табл. 5. За разлика от жичните бобини, някои производители дават
освен Qmin и типичния Q при по-висока честота, отбелязан в таблицата в квадратни скоби.
Подобна на фиг. 5 е структурата и на многослойните бобини с
ферит (Ferrite Multilayer Chip Inductor,
Multilayer Magnetic Type Inductor), но
керамиката е заменена с ферит. Тъй
като позволяват получаването на
дадена индуктивност с по-малко навивки и съответно по-нискоомна
намотка, чрез тях по принцип могат да се реализират бобини за поголеми токове. Малкото омично
съпротивление е съпроводено с повишено заради ферита индуктивно
съпротивление, поради което Q на
тези бобини обикновено е няколко
пъти по-голям от този на аналогичните бобини без ферит. От друга
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Таблица 6. Многослойни бобини c ферит
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

L , n H (ò î ëå ð à í ñ ,% )

Q m in [ Q ] ( ï ð è f t, M H z )

S FR , M H z

D C R , W (IR D C , m A )

Òå ì ï . î á õ â à ò ,oÑ

1

Ñåðèÿ SMI-252010P

3L Electronic Corp.

1000-10000

35-15 (1)

-

0,29-0,74

-

2

Ñåðèÿ CV201210

B o u rn s

47-33000 (10%)

45-15 (50-0,4)

320-13

0 ,2 -1 ,2 5 (3 0 0 -5 )

-5 5

¸

Ð à ç ì å ð è ,m m
2 ,5 x 2 x 1

+125

-

2 x 1 ,2 5 x 0 ,8 5

3

Ñåðèÿ LQM18N

M u ra ta

47-2200

35-10 (50-10)

2 6 0 -5 0

0,3-2,1 (50-15)

4

Ñ å ð è ÿ M C I0 6 0 3

M y rra

47-1800 (10%;20%)

35-10

2 6 0 -5 5

0 ,3 -1 ,5 5

-4 0

¸

+125

1 ,6 x 0 ,8 x 0 ,8
1 ,6 x 0 ,8 x 0 ,8

5

Ñåðèÿ NFI12J

N I C C o m p o n e n ts

120-33000 (5%)

2 0 -5 0 (5 0 -0 ,4 )

320-13

0,15-1,05 (300-5)

-4 0

¸

+85

3 ,2 x 1 ,6 x 1 ,1

6

Ñåðèÿ MLG1005S

TD K EPC

0,6-270 (0,2nH; 0,3nH; 5%)

8-7(100) [31-18] (800)

10000-300

0,1-4,8 (1000-100)

-5 5

¸

+125

1 x 0 ,5 x 0 ,5

7

Ñåðèÿ MLF1608-J

TD K EPC

100-12000 (5%)

35-15 (25-2)

6 0 0 -4 5

0,2-1,2 (200-10)

-5 5

¸

+125

1 ,6 x 0 ,8 x 0 ,8

8

Ñåðèÿ ILSB-1206

V is h a y

47-33000 (10%; 20%)

4 5 -2 0 (5 0 -1 )

368-15

0,15-1,05 (300-5)

-5 5

¸

+125

3 ,2 x 1 ,6 x 1 ,1

Таблица 7. Тънкослойни бобини
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

L , n H (ò î ëå ð à í ñ ,% )

Q m in [ Q ] ( ï ð è f t, M H z )

S FR , M H z

D C R , W (IR D C , m A )

Òå ì ï . î á õ â à ò ,oÑ

1

Ñåðèÿ KL731E

KOA

0 ,5 6 -6 8 (0 ,1 n H ; 0 ,2 n H ;2 % ;5 % )

2 5 -7 (5 0 0 -2 0 0 )

14000-600

0,1-4,5 (700-100)

-40 ¸ +125

1 x 0 ,5 x 0 ,3 5

2

Ñåðèÿ LQP03T_02

M u ra ta

6 0 0 0 -8 0 0

0,15-12 (600-40)

-55 ¸ +125

0 ,6 x 0 ,3 x 0 ,3

0,6-120 (0,1nH; 0,2nH;3%;5%) 14-8 (500-300) [71-15] (2400)

Ð à ç ì å ð è ,m m

3

Ñåð èÿ 3640

Tyco Electronics

2,2-100 (0,2nH;2%;5%)

40-15 (500-200)

9 0 0 0 -4 0 0

0,25-2 (1000-200)

-4 0 ¸ + 8 5

3 ,2 x 1 ,6 x 0 ,6

4

Ñ å ð è ÿ I F C B -0 4 0 2

V is h a y

1 -2 2 (0 ,3 n H ;2 % ;5 % )

[33-19](1700)

12000-2000

0,15-2,65 (700-90)

-4 0 ¸ + 8 5

1 x 0 ,5 x 0 ,3 2

5

Ñåðèÿ QF Type1005

Panasonic

1 -3 9 (0 ,2 n H ;2 % )

41-35 (800)

6000-1800

0,05-1,7 (400-150)

-

1 x 0 ,5 x 0 ,5

6

O-Series 0402(1005)

S u n id a

1-100 (0,2nH;2%)

8 [21-14] (100)

6000-1200

0 ,0 5 -5 ,5 (4 0 0 -9 0 )

-

1 x 0 ,5 x 0 ,5

7

Ñ å ð è ÿ I M C -0 4 0 2

V is h a y

1-100 (0,3nH;5%)

21-14 (800)

6000-1200

0 ,0 5 -5 ,5 (4 0 0 -9 0 )

-40 ¸ +100

1 x 0 ,5 x 0 ,5

8

Ñ å ð è ÿ S I M I D 2 2 2 0 -T

E p co s

1-10000 (5%;10%;20%)

30-15 (7,96-0,0796)

1 1 1 -0 ,5

0,025-112 (3510-46)

-

5 ,6 x 5 x 5

9

Ñ å ð è ÿ N IS 0 4 J

N I C C o m p o n e n ts

1 -2 2 0 (5 % )

8 (100)

6000-1200

0 ,0 5 -5 ,5 (4 0 0 -9 0 )

-4 0 ¸ + 8 5

1 x 0 ,5 x 0 ,5

Фиг. 6.

страна, производственият толеранс на магнитната проницаемост
на ферита увеличава този на бобината като цяло и затова реалните

48

стойности са 5%, 10% или 20%.
Примери за многослойни бобини с
ферит са дадени в табл. 6.
Третата разновидност са тънкослойните бобини (Thin Film Chip Inductor, Film Non-Magnetic Type Inductor), които са с най-малки стойности на минимална индуктивност.
Структурата им (един пример е показан на фиг. 6) и технологията на
производство твърде много наподобяват тези на хибридните интегрални схеми: върху носещата керамична пластинка се нанася тънък
меден слой, който чрез ецване се
превръща в спираловиден. Цен-

търът и външният край на спиралата се съединяват към двата извода
от NiCr, покрити допълнително с Ni
и калайдисани. Между пътечките
няма ферит, което е предпоставка
за неголеми стойности на индуктивността, докато прецизността
на технологията обуславя сравнително малки производствени толеранси (дори 1% в някои модели). В
редове 1-4 на табл. 7 са дадени няколко примера за серии тънкослойни бобини.
Представителите на последната
разновидност условно могат да
бъдат наречени бобини с лазерна
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Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

innovation, quality, customer support

ERSA

EKRA
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Таблица 8. Дросели за диференциален режим
Ï ðîèçâ îä è ò åë
Kaschke

L , mH
(ò î ëå ð à í ñ ,% )
1000-10000

S FR ,
M Hz
-

DCR, W
(IR D C , m A )
(5 0 0 0 -6 5 0 )

Òå ì ï .
î á õ â à ò ,o Ñ
-

Ñåð èÿ LPC4045

KOA

1-680 (10; 20)

9 0 -2 ,2

0,015-6,67 (3100-120)

-4 0 ¸ + 8 5

4 ,5 x 4 ,3 x 3

Ñåð. EKLMM18FB

M u ra ta

1-47 (20; 30)

-

0,2-0,9 (150-7)

-

1 ,8 5 x 1 ,1 x 1 ,0 5

Ñåðèÿ ELLCTV

Panasonic

1,2-1000 (20; 30)

-

0,0046-1,5 (6500-410)

-

12x12x4,2

Ñ å ð è ÿ S F -T

TD K EPC

10-300

10

0,007-0,28 (15000-1000)

-

Æ(8,5-35)x(6-18,5)

Ì î ä åë
E F 2 0 /1 1

Ðà ç ì å ð è ,
mm
21,5x20,5x21,4

Фиг. 7.

Таблица 9. Дросели за синфазен режим
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

L , mH
(ò î ëå ð à í ñ ,% )

Z , W ( ï ð è f, M H z )
[ò î ëå ð à í ñ ,% ]

DCR, W
(IR D C , m A )

U R, V
(R I, M W)

Òå ì ï . î á õ â à ò ,
oÑ

Ðà ç ì å ð è ,
mm

1

Ñåðèÿ SRF2012

B o u rn s

-

30-900 (100) [25]

0 ,2 -0 ,6 (4 5 0 -8 0 )

50 (10)

-55¸+125

2 x 1 ,2 5 x 1 ,2 5

2

Ñåðèÿ DR221

B o u rn s

11-470 (+50/-30)

450-1100 (500-2,5)

0,13-0,28 (250-100)

50

-40¸+125

5 x 3 ,3 x 3 ,3 (2 )
2 x 1 ,2 x 1 ,2

3

Ñåðèÿ CM2012SG

C E C C o ils

-

60-370 (100) [25]

0 ,2 5 -0 ,4 5 (4 0 0 -2 8 0 )

50 (10)

-

4

Ñåð èÿ SLF0905

KOA

10-2000 (30;50)

-

0,08-0,42 (1600-600)

-

-2 0 ¸ + 8 0

9 ,2 x 6 x 5

5

D LP11TB800U L2

M u ra ta

-

80 (100) [25]

1,5 (100)

5 (100)

-4 0 ¸ + 8 5

1 ,2 5 x 1 x 0 ,3

6

A1801

Pulse

3

-

0,15

-

-4 0 ¸ + 8 5

7,37x6,1x3,01

7

Ñ å ð è ÿ C M J -4

Talema

47-12000 (+50/-30)

-

0,18-1,8 (500-100)

-

0¸70

9 x 5 ,8 x 4 ,3

8

Ñ å ð è ÿ I C M -0 8 0 5

V is h a y

-

30-370 (100) [20]

0 ,2 -0 ,4 5 (4 5 0 -2 8 0 )

50 (10)

-4 0 ¸ + 8 5

2 x 1 ,2 x 1 ,2

намотка (Laser Spiral Inductor, LaserCut Technology Coil) поради спецификата на своята конструкция – върху
тялото им вместо да се навива проводник се нанася меден слой, който
чрез изрязване с лазер се превръща в
спирала и обикновено се лакира за
предпазване от външни въздействия.
Очевидно, по своето естество това
са тънкослойни бобини с параметри,
подобни на предните. Това се вижда
и от примерите в редове 5-7 на
табл. 7, които са за бобини с керамично немагнитно тяло, този в ред
8 за бобина с феритно тяло и в ред
9 на бобина с тяло от Al2O3.

Дросели
Реално, дроселите (Choke, Choke
Coil, Choke Coil Inductor) са бобини с

основно предназначение да бъдат
включвани последователно в електрическа верига и благодарение на
големия си импеданс да отстраняват нежелани електрически сигнали. Същевременно, те трябва да
имат достатъчно малко DCR, тъй
като в много от приложенията им
през тях протича значителен постоянен ток. Специфично изискване
е малкият Q, за да не възникват
нежелани резонансни явления, но
като параметър той обикновено не
се дава. Поради спецификата на
приложенията, толерансът на L е не
по-малък от 10%, а вместо индуктивността като параметър често
се използва импедансът Z при определена честота.
В зависимост от конструкцията

и съответно приложенията съществуват два вида. Първият носи
простото наименование дросел, но
се нарича и дросел за диференциален режим (Differential Mode Choke),
като реално представлява бобина с
достатъчно голяма индуктивност,
свързвана последователно в дадена
токова верига. Примери за такива
дросели са в табл. 8, като този в
ред 3 е с многослойна бобина, а останалите – с навит проводник и феритна сърцевина.
Вторият вид са дроселите за
синфазен режим (Common Mode
Choke, Common Mode Choke Coil),
като предназначените за работа в
мегахерцовия обхват (основно приложение в комуникационни линии)
понякога се наричат бобини за син-

4004 Пловдив, ул. "Пряпорец" №1 (в двора на завод "Балкан"), лице за контакт: Енчо Пондев
тел./факс: 032/67 04 54, GSM: 0886/67 04 54, e-mail: taurus93@taurus93.com
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a
Фиг. 8.

б

фазен режим (Common Mode Chip Inductor). На фиг. 7 е
дадено символичното означение и идея за основните
приложения на тези дросели. Те имат две еднакви
намотки с общ феритен магнитопровод, като с точка е отбелязано началото на всяка от тях. Във всеки
момент от време полезният сигнал по линията осигурява влизащ ток в едната намотка и излизащ от другата, с което получените магнитни полета се изваждат. В идеален случай полетата са равни, разликата
им е 0 и дроселът е късо съединение за полезния сигнал. Същевременно, синфазните сигнали, например индуцирани в линията от външни електромагнитни полета, създават през намотките токове с еднаква посока, полетата им се събират и импедансът на дросела за тях е голям (безкрайно в идеален случай). Резултатът от това е потискане от дросела на нежеланите синфазни сигнали.
Основните параметри на няколко дросела за синфазен режим са дадени в табл. 9. Специфични параметри
са максималното постоянно напрежение (Rated Voltage)
UR и изолационното съпротивление (Insulation Resistance)
RI между намотките. Последните обикновено са навити от проводник, но има и тънкослойни (дроселът в
ред 5). За многопроводни линии се произвеждат дросели с три (Tri Choke) и четири (Quad Choke) намотки,
като пример за последния е даден в ред 7.

Трансформатори
От голямото разнообразие на трансформатори тук
ще бъдат споменати само няколко вида, характерни за
комуникационните приложения. Голяма група са широколентовите трансформатори (Wideband Transformer)
с долна гранична честота между няколко десетки и няколко стотици kHz и горна – от няколко десетки до
няколко стотици MHz. Пример е WB1-1SL на Coilcraft с
преводно отношение 1:1 и лента 150 kHz – 500 MHz, в
която внесените загуби не надхвърлят 0,7 dB. Той допуска протичането на постоянен ток до 250 mA, има
размери 8,26x7,24x5,24 mm и тегло 4 g. Друга група са
балун трансформаторите, които по принцип също са
широколентови. Пример е 5BH-CXN0004AN2-R на Sagami
със схема на фиг. 8а и лента 20 MHz - 1 GHz, в която
максималните загуби са 4 dB. Голямо е разнообразието
на трансформатори за локални мрежи, които включват
и дросели със синфазен режим. Като пример на фиг 8б
е дадена схемата на PT61010L LAN 10Base-T на Bourns
с размери 11,6x6,9x5,6 mm. За по-бързи мрежи обикновено се произвеждат универсални трансформатори, например PT61024L LAN 10/100/1000 Base-T, който е с
24 извода и размери 14x12,4x6,8 mm.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

—˙Í‡ÚÂÚÂ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı
Истинските разходи за сгъстен
въздух
—„˙ÒÚÂÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˜ÂÒÚÓ Ë ÔÓ ÏÌÓ„Ó ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ÕÂˇ‰ÍÓ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ Ò‡ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ÌË. ÕÂÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÏÛ ÛÔÓÚÂ·‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÂ‡ÁıÓ‰,
Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡ ‰ÓıÓ‰ÓÌÓÒÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡.
œÂÒÚËÊÌËˇÚ ËÌÒÚËÚÛÚ Fraunhofer ÔÓ‚Â‰Â ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚÓÚËÌ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ —˙˛Á. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ Ò‡
Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ë:
ï80% ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË ‡·ÓÚˇÚ
ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓ, ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍË
ï¬ ÌˇÍÓË ÍÓÌÍÂÚÌË ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÔÂÒÚË ‰Ó
50% ÓÚ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ïŒ·˘ËˇÚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Á‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ‚ ≈—
Â 33%
√Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ —˙˛Á ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ Ì‡ 400TWh. ŒÍÓÎÓ 20% ÓÚ
ÌÂˇ - 80TWh ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌ
‚˙Á‰Ûı. œË ÒÂ‰Ì‡ ˆÂÌ‡ ÓÚ 0,09 ¿/kWh, Ó·˘ËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı
‚˙ÁÎËÁ‡Ú Ì‡ EUR 7,2 ÏËÎË‡‰‡. ◊ÂÁ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
ÏÂÍË Á‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÒÔÂÒÚÂÌË ‡ÁıÓ‰Ë ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ EUR 2 376 ÏËÎËÓÌ‡.

6 елементарни мерки за
енергоспестяване
-–Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍËÚÂ. ≈ÎËÏËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ Ò
‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÚ 0,5mm ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌËˇ
Ì‡ ‰Ó 1000 EUR „Ó‰Ë¯ÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
-œÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡.
—ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡Ë ÙËÎÚ˙-Ô‡ÚÓÌË ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Ô‡‰Ó‚Â Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó Á‡„Û·Ë Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ıËÎˇ‰Ë Â‚Ó „Ó‰Ë¯ÌÓ.
-œËÎ‡„‡ÈÚÂ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë ÔÓ‰ÛÍÚË. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ÔÓ‡‰Ë Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÔÂÒÚËÚÂ ‰Ó 10% ÓÚ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.
-ŒÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡. —ÔÂÒÚÂÚÂ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Á‡ Ó·‰Ûı‚‡ÌÂ.
-ŒÔÚËÏËÁË‡ÈÚÂ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı.
ƒÓ 10% ÓÚ „Ó‰Ë¯ÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÒÔÂÒÚˇÚ ÔË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ò 1 bar.
-ŒÔÚËÏËÁË‡ÈÚÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ. ŒÚ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓÎÁ‚‡˘Ë ÂÊÂÍÚÓË Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒÔÂÒÚˇÚ ÌˇÍÓÎÍÓ
ıËÎˇ‰Ë Â‚Ó „Ó‰Ë¯ÌÓ.

52

Как можем да сме Ви полезни
‡ÚÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÎË‰Â Ë ÂÍÒÔÂÚ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ë ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË SMC Co. ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÓÏÓ˘
‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ì‡ÒÓÍË:
»ÌÓ‚‡ÚË‚ÌË ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Â‰ÛˆË‡ÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÒË ‡ÁıÓ‰Ë. œÓÚ˙ÒÂÚÂ Ì‡¯Ëˇ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ Í‡Ú‡ÎÓ„.
»ÌÒÚÛÏÂÌÚË, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡˘Ë ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÓÙÚÛÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÎÂÒÌÓ Ë
·˙ÁÓ ‰‡ ÓˆÂÌËÚÂ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌ‡ ÓÚ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÍË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÌÂ„ÓÒÔÓÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ.
SMC ≈ÌÂ„ËÂÌ Ó‰ËÚ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ - 3-ÒÚ˙ÔÍË Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ:
1. ◊ÂÁ ÔÓÔ˙Î‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÓÚ Ì‡Ò ‚˙ÔÓÒÌËÍ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ, ÏÓÊÂÚÂ Ò‡ÏË ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÒÎ‡·ËÚÂ
ÏÂÒÚ‡ Ë „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÔÂ‡ÁıÓ‰ ‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡.
2. ≈Ìe„ËÂÌ Ó‰ËÚ Ì‡ ÏˇÒÚÓ. Õ‡¯ËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ú Ì‡ ÏˇÒÚÓ 4-˜‡ÒÓ‚ Ó‰ËÚ, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡:
-¡ÂÒÂ‰‡ Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌËˇ ‡Ì‡ÎËÁ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
-—˙‚ÏÂÒÚÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ë ˆÂÎËÚÂ Ì‡
Ó‰ËÚ‡
-¬ËÁÛ‡ÎÌ‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
-»ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÓÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
-”ÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍË Ò ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡
-Ã‡ÍË‡ÌÂ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓËÚÂÚË Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÛÚÂ˜ÍË.
3. »Á„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÎ‡‰ Á‡
ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ. ¡‡ÁË‡Ì Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ
ÂÌÂ„ËÈÌËˇ Ó‰ËÚ ÌËÂ ËÁ„ÓÚ‚ˇÏÂ ‰ÓÍÎ‡‰, ÍÓÈÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌË ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ, ÔÂÒÏˇÚ‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ Á‡
ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë ‡ÏÓÚËÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÔÎ‡Ì.
≈ÍËÔ˙Ú ÔÓ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ SMC Industrial
Automation Bulgaria EOOD Ò ‡‰ÓÒÚ ˘Â ‡·ÓÚË Á‡Â‰ÌÓ
Ò ‚‡Ò, Á‡ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Â¯ÂÌËˇ Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÓ‰Ó·ˇÚ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯Ëˇ ·ËÁÌÂÒ.

SMC Industrial Automation България ЕООД
1715 София, Бизнес Парк София, сграда 8С, ет. 6
тел.: 02/807 670 , факс: 02/974 45 19
e-mail: office@smc.bg, www.smc.bg
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≈ÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Ë Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË
Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı
—

гъстеният въздух е важен промишлен източник на енергия. Това е
четвъртият основен ресурс, наред с
електричеството, водата и природния газ, който се използва в почти
всички индустриални предприятия –
от малките цехове и сервизи до огромните пречиствателни станции
за отпадни води, нефтопреработвателни, циментови, химически, рудодобивни и металургични предприятия. В съответствие с това системите за сгъстен въздух покриват
голям диапазон: от няколко kW до 40
000 kW и повече. В много предприятия компресорите консумират повече електроенергия отколкото всеки
друг тип оборудване. Изследвания на
организации, свързани с енергийната
ефективност показват, че в развитите в индустриално отношение
страни за сгъстен въздух се консумира между 10 и 20% от електроенергията, изразходвана за промишлени нужди. От друга страна, системите за сгъстен въздух имат ниска
обща ефективност, обикновено в
границите 10-15%, което обуславя
значителни производствени разходи.
Голямо предимство е, че сгъстеният
въздух се генерира на място и следователно потребителят може да кон-
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тролира процеса и да влияе върху
цената му. Без съмнение си заслужава да се инвестират време и средства за подобряване работата на
компресорните системи и намаляване на цената на сгъстения въздух.
Полезните резултати от това са в
различни направления:
l Според проучвания на Енергийния
департамент на САЩ съществува
потенциална възможност да се намали консумацията на енергия от 20 до
50% и повече, което спестява значителни средства. Едно изследване на
ЕС посочва стойност около 30%.
l Подобряват се надеждността, безопасността и условията на труд.
l Намалява се вредното въздействие върху околната среда чрез намалената консумация на електроенергия, а оттук и по-малко въглеродни емисии.
От всички ресурси, сгъстеният
въздух предоставя може би най-много възможности за бързо постигане
на енергоспестяване при сравнително неголеми инвестиции. Целта на
настоящата статия е да се анализират и систематизират някои от
основните възможни действия, водещи до подобряване на енергийната
ефективност на системите за
сгъстен въздух - както за вече съществуващи системи, така и за таки-

ва в етапа на проектиране.

Разходи за сгъстен въздух
Сгъстеният въздух не е безплатен, но за съжаление често се третира като такъв. Трябва да се осъзнае, че всъщност, това е един много
скъп продукт.
Сгъстеният въздух е форма за
акумулиране на енергия, която се
използва за задвижване на различни
машини и оборудване и като основен
компонент на редица технологични
процеси. Той е незаменим на места,
където директното електрическо
задвижване е опасно или непрактично.
Типичният индустриален компресор е с електрическо задвижване,
засмуква приблизително 7 обема
въздух при атмосферни условия и ги
сгъстява в един обем при високо
налягане – около 7 bar. Сгъстеният
въздух се пренася до консуматорите,
където отдава енергията си, като
се разширява отново до атмосферно налягане. В процеса на сгъстяване
и последващото охлаждане на газа до
температурата на околната среда
се отделят топлина и влага. Топлината може да се оползотвори ефективно, например за отопление и загряване на вода. В зависимост от конкретното приложение, влагата във
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Таблица 1.
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(2 0 0 0 ÷ .)
(4 0 0 0 ÷ .)
ò î (8 7 6 0 ÷ .)
10
1670
3340
7330
20
3350
6700
14 660
50
8370
16 740
36 650
100
16 740
33 470
73 300

Фиг. 2.

Фиг. 1.

въздуха трябва да се контролира,
тъй като могат да възникнат проблеми с тръбопроводите (корозия) и
използваното оборудване.
Фиг. 1 илюстрира разходите на
една типична компресорна система
за експлоатационен цикъл от 10 години. Оперативните разходи (електроенергия и поддръжка) са около 80%.
Разходите за оборудването и инсталирането са в пъти по-малко – около
20%. Тъй като разходите за енергия
са преобладаващи с дял от 73%, при
проектирането и изграждането на
компресорни системи би трябвало
да се използват най-ефективните налични към момента компоненти,
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като решението се взима на основата на разходите за целия експлоатационен цикъл, а не само от началната инвестиция.
На фиг. 2 са показани типични
загуби, свързани с генерирането и
разпределението на сгъстения
въздух. Вижда се, че почти 90% от
мощността, а оттам и енергията,
се губят, което го прави вероятно
най-скъпият източник на енергия в
промишлените предприятия и поставя актуалния въпрос дали сгъстеният въздух е най-подходящото решение за конкретното приложение.
Някои промишлени компресори са с
водно охлаждане и това добавя допълнителни разходи за охлаждане, циркулация и химическо третиране на
водата.
Направена е оценка на годишните
разходи за електроенергия на компресори с инсталирана мощност 10,
20, 50 и 100 kW, работещи на една
смяна, на две смени и непрекъснато,

като резултатите са дадени в Таблица 1. При оценката е прието: к. п.
д. на електродвигателя е 90%; компресорът работи на празен ход 35%
от времето и тогава консумира
средно 30% от мощността при
пълно натоварване (това е характерно за съвременните винтови компресори, а при буталните процентът
при празен ход е по-нисък - около 10%);
цената на електроенергията е 0.10
лв./kWh. За сравнение, цената на нов
компресор от 100 kW (в зависимост
от вида и производителя) е съизмерима с годишните разходи за електроенергия.

Насоки за повишаване на
ефективността
Мерките за повишаване на енергийната ефективност, които ще
бъдат разгледани, са добре известни, но невинаги се изпълняват, защото често потребителите не осъзнават колко са високи разходите за
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сгъстен въздух и не са информирани
за реалните икономии, които могат
да бъдат постигнати.

Неподходяща употреба
Сгъстеният въздух се използва в
голям брой приложения поради своята безопасност, чистота, лесна достъпност и голяма гъвкавост за
адаптиране към различни нужди. Понякога той се използва за дадено
приложение "по инерция", само защото има наличен източник, а не защото е най-евтината и подходяща
технология. От друга страна, както
вече бе коментирано, сгъстеният
въздух е скъп източник на енергия,
като само около 10% от консумираната енергия може да се употреби
под формата на полезна работа.
Оказва се, че много операции могат
да се извършат по-икономично и ефикасно, като се използват други технологии и източници на енергия. Когато е възможно и безопасно, могат
да се използват инструменти и
съоръжения с директно електрическо задвижване. Ако въздухът е задължителна част от процеса, може да
се проучи възможността за използване на вентилатори и въздуходувки
вместо по-скъпите и сложни за поддръжка компресори.

Работно налягане и
хидравлични загуби
Много системи работят с налягане по-високо от необходимото за
нормалната работа на устройствата и за компенсиране на хидравличните и обемни загуби (протечки).
Анализът на данни и работни харак-
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теристики на
съвременни компресорни машини
(винтови, пластинкови и турбокомпресори),
както и някои
ориентировъчни
изчисления за
консумираната
мощност от
компресори с
въздушно и водно
охлаждане показва, че за системи
Фиг. 3.
с налягане до 7
bar, което е най-често срещания случай, увеличението на налягането с 15
kPa повишава консумацията на енергия с 1%. Съществуват и други неблагоприятни последствия, когато
системата работи с налягане по-голямо от необходимото. Увеличеното
налягане повишава консумацията на
въздух на всички нерегулирани устройства, включително и протечките, свободното изтичане и др.
Въпреки че е различен за различните
системи, обикновено нерегулираният разход се движи в границите от
30 до 50%, което съответства на
допълнително увеличаване на консумираната енергия с около 0.8% на
всеки 15 kPa. Може да се приеме, че
увеличаването на системното налягане с 15 kPa увеличава консумацията на енергия с 1.8%. В същото време, повечето машини и инструменти могат да работят ефективно и
при налягания 5 - 6 bar. Затова се препоръчва внимателно проучване на
спецификациите на крайното оборуд-

ване, за да се установи минимално
възможното работно налягане за
нормалното му функциониране. Ако
има възможност, трябва да се направят и експерименти в работни условия чрез постепенно намаляване на
работното налягане.
На фиг. 3 са показани потенциалните възможности за икономия на
енергия и средства чрез редуциране
на налягането с 50, 100, 150 и 200
kPa, на системи с налягане 7 bar, годишна натовареност 2000 часа и
цена на електроенергията 0.1 лв./
kWh, при инсталирани мощности от
5 до 110 kW. Когато е необходимо
високо работно налягане само в няколко точки от системата, икономически целесъобразно е да се използват локално малки компресори или
бустери за високо налягане. Ако нуждите от високо (или ниско) налягане
надхвърлят 30% от средната консумация, трябва да се премине към
създаването на две отделни системи за сгъстен въздух.
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Загубите на налягане (хидравличните загуби) влияят
пряко на системното налягане. При правилно проектиране, експлоатиране и редовна поддръжка на системата
те не трябва да надхвърлят 10%. Друга, практически
доказала се препоръка е, че максималният пад на налягане, измерен между ресивера и най-отдалечената точка,
трябва да е до 0.3 bar. За реализация на тези препоръки
могат да се вземат редица мерки.
Съществено влияние върху пада на налягането оказва
диаметърът на тръбопроводната разпределителна мрежа. Енергийните загуби и съответните разходи при различни диаметри и дебити могат да се оценят по графичната зависимост, представена на фиг. 4. Изчисленията
са направени за стоманен тръбопровод с дължина 100 m,
температура 15 oC, налягане в началото на тръбопровода
7 bar, ефективност на компресорния агрегат 75%, годишна експлоатация 2000 h, цена на електроенергията 0.10
лв./kWh. Вижда се значителното намаляване на енергийните загуби с нарастване на сечението на тръбопровода
(мащабът по вертикалната ос е логаритмичен). Например, удвояването на диаметъра намалява енергийните загуби повече от 30 пъти, което определя бързо компенсиране на по-големите начални инвестиции.
Оборудването за обработка на въздуха, включващо
охладители, влагоотделители, изсушители, филтри,
омаслители и др., трябва да бъде избрано с възможно
най-ниските падове на налягане, при максималните работни условия. След като гореспоменатото оборудване
е инсталирано, трябва да се спазват и документират
препоръчаните от производителя процедури за правилна експлоатация и поддръжка.
Особено внимание трябва да се обърне на

Фиг. 4.

филтрите
тъй като тяхното замърсяване може да доведе до значителни хидравлични загуби. Смукателните филтри защитават компресора от въздушните замърсявания с различен произход. Те трябва да се сменят редовно, особено в области със завишена концентрация на прах и насекоми. Големият пад на налягане в смукателните филтри
намалява производителността и енергийната ефективност на компресорите. Филтрите за сгъстен въздух са
разположени след компресора и са предназначени да
отстраняват замърсявания от различен произход –
твърди частици, кондензат, лубриканти и др. Съществува голямо разнообразие от филтри, в зависимост от
степента на пречистване, която те осигуряват. Като
правило, колкото по-фин е филтърът, толкова по-голям е
падът на налягане (хидравличните загуби). Филтрите за
твърди частици създават значително по-малки падове
на налягането в сравнение с коалесцентните филтри,
служещи за отстраняването на влага и лубриканти. За
даден филтър падът на налягането в него нараства с
втората степен на дебита. В сила е и обратното: ако
при даден дебит се използва филтър с два пъти по-голяма номинална пропускателна способност, то загубите
на налягане ще се намалят четири пъти. Могат да се
дадат няколко най-общи препоръки, водещи до икономия
на енергия:
l Да се използва степен на филтрация само до нивото,
необходимо за конкретното приложение.
l Загубите на налягане във филтрите трябва да се следят внимателно и филтриращият елемент да се заменя
според спецификациите на производителя или когато
консумацията на енергия нарасне. За целта да се използват само проверени манометри.
l Намаление на загубите на налягане и съответно икономии на енергия могат да се получат чрез инсталиране
на филтри в паралел или използването на преоразмерени
по производителност филтри.
Трябва да се обърне внимание и на факта, че прекомерното повишаване на загубите във филтрите често предизвиква и допълнителни енергийни загуби, дължащи се
на скъсяване на работния цикъл на компресора.

Обемни загуби (протечки)
Протечките са значим източник на енергийни загуби
в промишлените компресорни системи. При нередовна и
некачествена поддръжка на тръбните съединения, фитингите и крайното оборудване загубите достигат 20
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Фиг. 5.

- 30%. За бърза оценка на обемните
загуби при изтичане през отвор в
атмосфера може да се използва следната регресионна зависимост:
∆Q = 0,0133 p0,861 d2,004,
където ∆Q е дебитът в m3/min p налягане, bar; d - диаметър на отвора, mm. Максималната грешка по
този израз не надхвърля 1.5%, ако налягането е в граници от 4.5 до 9 bar,
а диаметърът на отвора е от 0.4 до
10 mm.
Графичната зависимост, предста-
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вена на фиг. 5, показва
енергийните загуби,
свързани с протечките
през неуплътнени места
при различни налягания.
Това дава възможност да
се оцени потенциалната
възможност за икономии.
Изчисленията са направени при приета средна
ефективност на съвременните компресорни агрегати 7,2 kW/(m3/min),
годишна експлоатация
2000 h и цена на електроенергията 0.10 лв./
kWh.
Чрез проактивна програма за управление на
протечките, включваща мероприятия за тяхното откриване и отстраняване, загубите могат да се
сведат под 10% от производителността на компресорната система.
Опитът показва, че ликвидирането
на протечките е най-бързото и леснодостъпно мероприятие за оптимизация на системите за сгъстен
въздух. Обикновено, направените за
целта разходи се компенсират за помалко от 6 месеца.
Начинът за регулиране на компре-

сора оказва голямо влияние върху крайния икономически ефект от редукцията на протечките. Например, ако те
се намалят с 10% в система с един
ротационен компресор (най-често
винтов), регулиран чрез дроселиране,
ще се постигне икономия на енергия
само около 3%, поради ограничените
възможности на метода. Същата
редукция на протечките в система с
честотно регулиране на компресора
ще доведе до икономии от почти 10%.
Особеностите и ефективността на
различните методи за регулиране ще
бъдат разгледани по-нататък.
Първата стъпка във всяка програма за намаляване на протечките е
тяхната количествена оценка, която
се извършва в непроизводствен период, при неработещи крайни консуматори. Задачата се решава много
лесно, ако в системата има предварително инсталиран разходомер. При
липсата на такъв също има начини
за лесна оценка, макар и не толкова
прецизна. Ако компресорите работят в режим включване/изключване
или натоварване/разтоварване,
трябва да се измерят съответните
времена, когато се захранват само
протечките. Например, ако един компресор с номинална производител-
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ност 600 m3/h работи натоварен 2
min и е разтоварен или изключен за 3
min, то обемните загуби в системата могат да се оценят, като се раздели времето за работа натоварен
на общото време натоварен плюс
разтоварен - в случая 2/5=0,4. Това
показва, че компресорът в този режим на работа е натоварен 40% от
времето и следователно протечките са 0,4 x 600 = 240 m3. Друг прост
метод предполага, освен секундомер,
наличието и на достатъчно прецизен манометър. Първо, компресорът
се изключва и се измерва времето,
за което налягането спада между две
фиксирани стойности, разположени
малко по-ниско от точката на нормалното работно налягане и отговарящи на пад на налягането например около 1.5 bar. След това компресорът се включва и се измерва времето за повишаване на налягането
между същите две точки. Тестът се
повтаря няколко пъти и се изчисляват средните стойности на тези
времена. Натоварването на компресора се определя, като се раздели
времето за повишаване на налягането на общото време - за повишаване плюс спадане. Протечките се получават, като се умножи полученото
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число по производителността на
компресора. При липса на разходомер
трябва да се приеме декларираната
от производителя стойност при
съответната честота на въртене.
Следващата стъпка в програмата
за намаление на протечките е откриването на източниците. При неработещо оборудване протечките често
могат да се чуят. В среда със силен
шум от машини и инструменти
трябва да се използва преносим ултразвуков акустичен детектор. След
като е установено приблизителното местоположение, точните места се уточняват със сапунена вода това е един много сигурен метод, но
доста трудоемък.
Опитът показва, че най-често
срещаните източници на протечки
са различните съединения и фитинги, и отстраняването им се свежда
до просто дозатягане или евентуално - подмяна.
Превантивни мерки за ограничаване на протечките са:
l правилен монтаж на фитингите и
съединенията с подходящите уплътнения;
l изолиране на неработещото оборудване от разпределителната система чрез подходяща спирателна
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арматура;
l понижаване на системното наля-

гане ако е възможно (ефектът от
това бе коментиран по-горе);
l използване на висококачествени
съединения и фитинги.
След като протечките се редуцират или отстранят, е необходимо
регулиращата система на компресора да се настрои отново, за да се
постигне възможно най-голямата
енергийна ефективност.

Рекуперация (регенерация)
на топлината
Както вече бе показано на фиг. 2,
почти 80% от консумираната електрическа енергия от индустриалните компресори се превръща в топлина. Подходящо проектираната рекуперираща система може да оползотвори 50 - 90% от наличната
топлинна енергия за отопление и
горещо водоснабдяване. При нови или
реконструиращи се системи за
сгъстен въздух, потенциалът за рекуперация на енергията влияе върху
месторазположението на компресорите в предприятието.
Съвременните маслени винтови
компресорни агрегати са идеалните
кандидати за рекуперация на топли-
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Фиг. 6.

на за отопление. Околният въздух се
затопля чрез прекарването му през
крайните охладители и маслоохладителите на компресора. Тъй като компресорните агрегати обикновено се
доставят монтирани в подходящи
шкафове и оборудвани с топлообменници, за изграждане на рекупериращата отоплителна система са необходими допълнително само въздухопроводи и подходящи вентилатори.
Въздухопроводът може да включва и
управлявана с термостат клапа, така
че през горещите периоди от годината топлината да се отделя извън
помещението в околната среда. Една
приблизителна оценка е, че могат да
си извлекат почти 30 000 BTU за час
от всеки 100 m3 въздух при пълно
натоварване на компресора. Въздухът
може да се загрее с 15 до 25 °С над
входната температура с до 90%
ефективност на рекуперацията. Основното изискване при проектиране
на подобни системи е, те по никакъв
начин да не ограничават и затрудняват необходимия за охлаждането на
компресора въздушен поток.

Подходящ акумулиращ
обем
Правилно подбраните ресивери
могат да допринесат съществено за
повишаване на енергийната ефективност и стабилизация на системното налягане. В тази връзка могат
да се препоръчат няколко мерки:
l Ресиверите да се разполагат
възможно най-близко до компресорното оборудване.
l В повечето случаи, при винтови
компресори регулирани чрез натоварване/разтоварване, е достатъчен
акумулиращ обем от 10 l на всеки
един m3/h от производителността
на машината.
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l Когато ресиверите са изложени на
екстремно ниски температури,
трябва да се вземат мерки за предотвратяване на замръзването в
дренажната система за кондензата.
Ако е необходимо, да се използват
ресивери в специално нискотемпературно изпълнение.
l В случаите, когато се налага изсушаване на въздуха, известно предимство има инсталирането на два ресивера - един преди и един след изсушителя.

Оптимизиране на
въздушните изсушители
Изсушителите могат да консумират значително количество сгъстен
въздух или електроенергия и често
имат ограничени възможности за
регулиране на производителността.
Добре е да се има предвид следното:
l При поръчка на оборудване, да се
имат предвид енергоспестяващите
хладилни изсушители с циклично действие.
l Да се избягва изсушаването на
въздуха до нива по-ниски от реално
необходимите за конкретното приложение.
l Да се използват енергоспестяващи регулатори на точката на оросяване при всички видове адсорбционни изсушители.

Температура на газа при
засмукване
Известно е, че с намаляване на
началната температура на газа се
намалява и необходимата работа за
сгъстяването му. От друга страна,
компресорът непрекъснато генерира
топлина, която се разсейва в помещението и повишава температурата. За практически нужди може да се
приеме, че намаляването на темпера-

турата на засмукване с 3 °C намалява консумираната мощност с 1%.
Фиг. 6 показва потенциалните
възможности за намаляване на разходите чрез намаляване на температурата на засмукване с 3, 6, 10, 15 и 20
°C. За целта, компресорът трябва да
се разположи в добре вентилирано
помещение с отвеждане на горещия
въздух настрани от входа на компресора. Смукателният въздуховод трябва да довежда въздух от възможно
най-студената част на помещението
или да започва на подходящо място
извън него в най-сенчестата страна.

Тръбопроводна
разпределителна система
В практиката се използват две
принципни схемни решения - линейна
система с един главен тръбопровод
и дълги отклонения, и затворена
кръгова система, позволяваща протичане към даден консуматор от
няколко места. В повечето случаи
кръговата система, при еднакви други условия, е по-доброто решение от
енергийна гледна точка. На фиг. 7 са
показани двете разновидности на
тръбната система с конкретен пример. Вижда се, че при кръговата система максималният пад на налягане
е в пъти по-малък - 0,19 срещу 0,58
bar в линейната система. Мощността, изразходвана за преодоляване на
хидравличните съпротивления, е повече от два пъти по-малка - 4.2 срещу 10,1 kW. При приетите по-горе
допускания, годишните енергийни
разходи са с 1570 лв. по-малки от
тези в линейната система, което е
предпоставка за бързото компенсиране на по-големите инвестиции в
по-дългия тръбопровод.
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¬˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ‚˙‚ ÙÓÍÛÒ‡ Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ·ËÁÌÂÒ Ò˙·ËÚËÂ
–Â„ËÓÌ˙Ú Ì‡ fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Â ‡Ú‡ÍÚË‚ÂÌ Ô‡Á‡ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÁÂÎÂÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÓ‰ıÓ‰Ë Á‡ Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ë ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÌÓ‚ÂÚÂ
ÓÚÔ‡‰˙ˆË. ¬ ÔÂËÓ‰‡ 13-15 ‡ÔËÎ ‚
»≈÷ —ÓÙËˇ ¬Ë‡ ≈ÍÒÔÓ ˘Â Ó„‡ÌËÁË‡
Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-ÁÌ‡˜ËÏËÚÂ ·ËÁÌÂÒ Ò˙·ËÚËˇ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ë ÂˆËÍÎË‡ÌÂ, ˜ËÈÚÓ ÙÓÏ‡Ú Ò˙˜ÂÚ‡‚‡
ËÁÎÓÊ·ÂÌ‡ Ë ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡ ˜‡ÒÚ. ¬
ËÁˇ‚‡Ú‡ ˘Â ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‡Ú 96 ÎÂÍÚÓË Ë
200 ËÁÎÓÊËÚÂÎË ÓÚ 30 ‰˙Ê‡‚Ë. “ËÚÂ ‰ÌË ˘Â ·˙‰‡Ú Ì‡ÒËÚÂÌË Ò ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË, ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË Ë ËÌÚÂ‚˛Ú‡
Ò Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÎ˙˜ÂÌË ÔÓ SolarPV.TV.
Основни акценти в програмата
на форумите
Финансиране на проекти за ЕЕ и
ВЕИ
—ÚÛÍÚÛÌËÚÂ ÙÓÌ‰Ó‚Â Ë œÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂÎÒÍËÚÂ ‡ÈÓÌË Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚË Á‡ ≈≈
Ë ¬≈» ˘Â ·˙‰Â ‡Á„ÎÂ‰‡Ì‡ ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚÂ. ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ ExIm-Bank Ò˙˘Ó Â ÔÓÍ‡ÌÂÌ‡ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÓ„‡Ï‡ Solar Express Í‡ÚÓ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÔËÏÂ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË ËÁÚÓ˜ÌËˆË. ƒÛ„‡ ÚÂÏ‡ Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Í˙Ï
Ì‡˜ËÌËÚÂ Á‡ ÔË‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË ˜ÂÁ ‡„ÂÒË‚ÌË ÔÓ‰ıÓ‰Ë Á‡ Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡ ÌÓÛ-ı‡Û ÓÚ "ÒÓÎ‡ÌÓ-·Ó„‡ÚË"
Í˙Ï "ÒÓÎ‡ÌÓ-·Â‰ÌË" ÒÚ‡ÌË.
ƒËÒÍÛÒËˇÚ‡ Á‡ ‘ËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÂÍÚË Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë
‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË
˘Â Ó·Ò˙‰Ë Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡ - Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÌË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË - ÔË Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË
ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË - ÍÓË Ó·Î‡ÒÚË Ò‡
ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÓÚ Ô‡‚ËÎÓÚÓ? ‡Í ÏÂÒÚÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÍÓÌÍÛË‡Ú Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÙËÏË Ë ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÎË Ò‡ ÏÂÒÚÌËÚÂ
ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ
ÙËÏË?
Енергийна ефективност и
децентрализирано производство
на енергия
ƒÂÈ‚Ë‰ —ÛËÚ ÓÚ —‚ÂÚÓ‚ÂÌ ‡ÎË‡ÌÒ
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Á‡ ‰ÂˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ (WADE),
—¿Ÿ, ˘Â Ì‡Ô‡‚Ë „ÎÓ·‡ÎÂÌ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡
‰ÂˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔÓÎÁËÚÂ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ.
ŒÚ ¡ÂÎ„ËÈÒÍ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Á‡ Ô‡ÒË‚ÌË
Í˙˘Ë ˘Â Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ ‡Û‰ËÚÓËˇÚ‡ Ò
ÌÓ‚Ëˇ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ Ô‡ÒË‚ÌË Í˙˘Ë ‚
¡ÂÎ„Ëˇ, ÍÓÈÚÓ ÓÚ 2015 „. ˘Â Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Á‡ ‚ÒË˜ÍË Ò„‡‰Ë. ŸÂ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÔËÏÂË Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡
ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ó‰ Í˙˘Ë, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë
ÒÂ Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ.
Енергия от отпадъци
“ÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÚÂÚË‡ÌÂ Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔË ÌËÒÍË ÌË‚‡ Ì‡
‚˙„ÎÂÓ‰ÌË ÂÏËÒËË. ŸÂ ·˙‰‡Ú ÔÓÍ‡Á‡ÌË Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓÂÍÚË Ì‡ Á‡‚Ó‰Ë Ë
Í‡Í Ó·˘ËÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÚÂÁË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. —ÏÂÚË˘‡Ú‡ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ò‡
ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏË Á‡ 15-20 „Ó‰ËÌË, ÌÓ ‚
√ÂÏ‡ÌËˇ Ò‡ Ì‡ÏÂËÎË Ì‡˜ËÌ Í‡Í ‰‡ „Ë
ÔÂ‚˙Ì‡Ú ‚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡ÎË. “ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇÚ ËÌÒÚËÚÛÚ
Ì‡ “ÓÍËÓ ˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ËÌÚÂ„Ë‡ÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÍÓÌ‚ÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÂÒÛÒË ÓÚ Ú‚˙‰Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ë ·ËÓÏ‡Ò‡ ‚ ÂÌÂ„ËÈÌË ÂÒÛÒË.
Електричество от ВЕИ и
Интелигентни мрежи
¬ ÒÂÒËˇÚ‡ ˘Â ËÏ‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË Ì‡
REC Solar √ÂÏ‡ÌËˇ, Gamesa, Vestas,
GE Energy Ë ‰. –ÓÎÙ ¿‰‡Ï, ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ Cisco, ˘Â Ì‡Ô‡‚Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ » “
ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÔË ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ÏÂÊË. ¬ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡
ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ÏÂÊË Â ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó,
ÔÂÌÓÒ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÏÂÊ‡. “ÓÁË ÌÓ‚ ÚËÔ ÏÂÊË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓ-‰Ó·‡ ‚Ë‰ËÏÓÒÚ, ÍÓÌÚÓÎ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ë ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡.
Управление на отпадъци
œÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë
ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÓ‰ıÓ‰Ë, ÔË ÍÓËÚÓ ÚÂ ÒÂ ÚÂÚË‡Ú Í‡ÚÓ ˆÂÌÌË ÂÒÛÒË. ¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÒÂÒËˇÚ‡ ˘Â ÒÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÎÂÍÚÓË ÓÚ 11 ‰˙Ê‡‚Ë
Í‡ÚÓ ¿‚ÒÚËˇ, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, √ÂÏ‡ÌËˇ, »Ú‡ÎËˇ, —ÎÓ‚ÂÌËˇ, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ Ë
‰.
Рециклиране
ŸÂ ·˙‰‡Ú ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ÌÓ‚Ë ÚÂıÌÓ-
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ÎÓ„ËË Á‡ ÂˆËÍÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌË ÏÓÌËÚÓË, ÒÍ‡Ô ÓÚ „ÛÏË Ë ÔÎÓÒÍÓ
ÒÚ˙ÍÎÓ. »ÌÚÂÂÒÌ‡ ÚÂÏ‡ Â ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ Á‡ ÂˆËÍÎË‡ÌÂ Ì‡ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡Ë˜ÌË ÏÓ‰ÛÎË ‚ Í‡ˇ Ì‡ ÚÂıÌËˇ ÂÍÒÔÎÓÚ‡ˆËÓÌÂÌ ÔÂËÓ‰.
Solar Balkans 2011
‘ÓÛÏ˙Ú ˘Â ‡ÁÍËÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡Ë˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ‚
Â„ËÓÌ‡ Ì‡ fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡.
Как и защо общините могат да
спечелят от развитието на
ВEИ
œÂÔÓ˙ÍË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ‡ÒÓˆË‡ˆËË ‚ ·‡Ì¯‡:
ï¡√¬≈¿: Œ·˘ËÌËÚÂ Ë ÔÓÂÍÚËÚÂ Á‡
‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ - ÔÓÎÁË Ë ÏÓ‰ÂÎË Á‡ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
ï—œ≈≈ ¡√: ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ó·˘ËÌËÚÂ ‰‡ ‡Á‚Ë‚‡Ú ÔÓÂÍÚË ÔÓ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ¬≈» ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ò„‡‰Ë
Ë ˜‡ÒÚÌË ‰ÓÏÓ‚Â
ï¿œ≈≈: 100% ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË
Ó·˘ËÌË ‰Ó 2020 „.
ï¬˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË - ·ËÁÌÂÒ
ËÎË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ - ÓÒÚ‡‰ËÌÍ‡ “Ó‰ÓÓ‚‡
Семинар "Нисковъглеродни
общини - кметовете имат
възможности"
- ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, ÔÓ·ÎÂÏË Ë ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ ÌË‚Ó ‚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ë »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌ‡
„‡‰ÒÍ‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ÌËÒÍÓ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡. œÓÒÓ˜‚‡Ú ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË Ì‡˜ËÌË Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓÂÍÚË Ë Í‡Í ‰‡ ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡ ˜‡ÒÚÌËˇÚ ÒÂÍÚÓ.
Обучителен семинар "ЕС и
Енергийните въпроси"
- ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÂÌÂ„ËÂÌ ÔÎ‡Ì, ÂÌÂ„ËÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÂÍÚË Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ Ó·˘ËÌË.
—˙Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓË: European Integration: Regional Competitiveness
Foundation Ë ¡˙Î„‡ÒÍ‡ ‡ÒÓˆË‡ˆËˇ ÔÓ
ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ:
www.viaexpo.com
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œÓÎˇËÁË‡ÌË
ÂÎÂÚ‡
Принципна действие, основни параметри, приложения

≈

ÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡
Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-ÒÚ‡ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ‚
ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú ÒÂËÓÁÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÌÓ‚Ë ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë
ÔË·ÓË (ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÂÎÂÚ‡). ¬‡ÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı Ò‡ Ò‡ÏÓÁ‡‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÂÎÂÚ‡ (Latching
Relay), ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ì‡Ë˜‡ÌË ÚË„ÂÌË ËÎË ·ËÒÚ‡·ËÎÌË ÂÎÂÚ‡, Ì‡ Â‰Ì‡
ÓÚ ˜ËËÚÓ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË, ‡ ËÏÂÌÌÓ - ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡, Â ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ.

Мястото на
самозадържащите
релета
ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ËÚÂ ÂÎÂÚ‡ Â ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ÍÓÂÚÓ ÔÓ ÔËÌˆËÔ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÔÓ-‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ-
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‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÒÓÍ. ≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò
ÚÓ‚‡ ÚÂ ËÏ‡Ú ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË, ÍÓËÚÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡Ú Ë ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë
Ô‡‚ˇÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÌÂ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡. ≈‰Ì‡ ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡ÏÂÒÚ‚‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌË ÔË·ÓË Â, ˜Â Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ
ËÏ ‚ ÓÚÔÛ¯ÂÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ ÓÏË˜ÌÓÚÓ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Á‡Ú‚ÓÂÌËÚÂ
ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë Ì‡‡ÒÚ‚‡
Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ËÏ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‚ Á‡ÔÛ¯ÂÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
(Ú. Â. ‚˙ıÛ ÓÚ‚ÓÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ).
“Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË Á‡„Û·Ë Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ ‚˙ıÛ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ëˇ
ÔË·Ó Ë ÔÓ-ÒËÎÌÓÚÓ ÏÛ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ-‚ËÒÓÍË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ. œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ‡‰Ë‡ÚÓË, ‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ë ÓÚ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, Ò ‚ÒË˜ÍË ÔÓËÁÚË˜‡˘Ë ÓÚ ÚÓ‚‡ ÔÓ·ÎÂÏË. ¬

ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÚÓ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ú Ò‚ÓÂÚÓ
‚‡ÊÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ,
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂÏË.
—Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÓÚ·ÂÎˇÁ‡Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. “ÓÁË
ÔÓ·ÎÂÏ Â Â¯ÂÌ ÔË Ò‡ÏÓÁ‡‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÂÎÂÚ‡, ÍÓËÚÓ ‚ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌˇÏ‡Ú
ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ, ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ËÏ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ò‡ÏÓ ‚ Í‡ÚÍËÚÂ ËÌÚÂ‚‡ÎË
Ì‡ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ÏÛ.
“‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ, Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡
ÚËÔË˜ÌÓ ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÂÎÂ Á‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÍÓÌÒÛÏË‡ 12
W, ÍÓÂÚÓ ÔË 8-˜‡ÒÓ‚‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡
‡·ÓÚ‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ „Ó‰Ë¯Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ ÓÚ 35 kWh Ë Á‡ 1 ÏËÎËÓÌ ÍÎËÏ‡ÚËÍ‡ (‚ ÒÂ‰ÌÓ„ÓÎˇÏ‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡
‰˙Ê‡‚‡) Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓËÁ‚Â‰‡Ú
„Ó‰Ë¯ÌÓ 35 GWh. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ò‡ÏÓÁ‡‰˙Ê‡˘Ë ÂÎÂÚ‡ Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
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Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡, ÌÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡Ì‡ 2
Ô˙ÚË ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂ (ÔË ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Ë ÔË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ) ÔÓ Á‡ 0,2 s, ËÁËÒÍ‚‡ „Ó‰Ë¯Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 4 MWh (Ì‡‰ 8000
Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ). “Ó‚‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó
Ì‡ Ò‡ÏÓÁ‡‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÂÎÂÚ‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÂÌ ‡ÒÔÂÍÚ - ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ
‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
È Ë Â ÔËÌÓÒ Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
„ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ Á‡ÚÓÔÎˇÌÂ.

a

б

Фиг. 1.

Действие на
поляризираните релета
ƒ‚‡ Ò‡ Ì‡˜ËÌËÚÂ Á‡ Á‡‰˙Ê‡ÌÂ
Ì‡ ÂÎÂÚ‡Ú‡ ‚ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. œ˙‚ËˇÚ Â ˜ÂÁ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡
ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. œÓÌˇÍÓ„‡, Ó·‡˜Â, ÔÓ‰Ó·ÌË Â¯ÂÌËˇ Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÒÎÓÊÌË, Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ˆÂÌ‡ Ë ÌÂ‰ÓÚ‡Ï Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ¬ Ú‡ÍË‚‡
ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÂÎÂÚ‡, ÔË
ÍÓËÚÓ Á‡‰˙Ê‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡
˜ÂÁ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ï‡„ÌËÚ. œËÂÚÓ Â
ÚÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ÔÓÎˇËÁË‡ÌË
ÂÎÂÚ‡.
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¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ ËÏ‡ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË, ‚ ˜ËÈÚÓ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ËÏ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ‡ÁÎË˜Ëˇ.
œ˙‚‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â Ì‡Â˜ÂÌ‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍÓ ÔÓÎˇËÁË‡ÌÓ ÂÎÂ, Â Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚË ‚˙‚
‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒÂ‰‡, ‡ ÔËÌˆËÔ˙Ú È Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â ËÁˇÒÌÂÌ Ì‡ ÙË„. 1. œË
ÎËÔÒ‡ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ ÔÂÁ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ (ÙË„. 1‡) ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌËˇ Ï‡„ÌËÚ ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â

ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ Í˙Ï Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú Â ÓÚ‚ÓÂÌ. œË ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ËÏÔÛÎÒÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ U Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÓÎˇÌÓÒÚ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ
ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÍ ÔÂÁ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ ‚ ‰‡‰ÂÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡, Ò˙Á‰‡‰ÂÌÓÚÓ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ ÒÂ
ÒÛÏË‡ Ò ÚÓ‚‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚ‡, ÍÓÈÚÓ
ÒÂ ‰ÓÎÂÔ‚‡ ‰‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰‚ËÊÌËˇÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÒÂ ‰ÓÔË‡ ‰Ó
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËˇ (ÙË„. 1·). —ÎÂ‰ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ‡ Ï‡„ÌËÚ˙Ú ÓÒÚ‡‚‡ Ì‡ ÏˇÒÚÓ Ë Á‡Ú‚ÓÂÌÓÚÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡.
«‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÁ‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰Â
Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ ‚ Ó·‡ÚÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡,
ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚‡‰Ë ÓÚ ÚÓ‚‡ Ì‡
Ï‡„ÌËÚ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÚÓ‚‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‰‚‡ ÚËÔ‡ ÔÓÎˇËÁË‡ÌË ÂÎÂÚ‡.
œ˙‚ËˇÚ Ò‡ Ò Â‰Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ (1-coil
relay), Ì‡ ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‰Â ËÏÔÛÎÒ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ÔÓÎˇÌÓÒÚ.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÓÔÓÒÚÂÌ‡Ú‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÏ ÒËÒÚÂÏ‡, ÚÓÁË ÚËÔ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ÔÓ‡‰Ë ÌÂÓ·ıÓ-
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Фиг. 2.

Фиг. 3.

‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‰‚ÛÔÓÎˇÌË ËÏÔÛÎÒË, ÍÓÂÚÓ Ô˙Í ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ ÒıÂÏ‡Ú‡
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
¬ÚÓËˇÚ ÚËÔ Â Ò ‰‚Â Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË Ì‡ÏÓÚÍË (ËÎË Â‰Ì‡ Ò˙Ò ÒÂ‰ÂÌ ËÁ‚Ó‰), Ì‡‚ËÚË Ú‡Í‡, ˜Â ÔË
ËÏÔÛÎÒ Ò ‰‡‰ÂÌ‡ ÔÓÎˇÌÓÒÚ Ò˙Á‰‡‰ÂÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚÌË ÔÓÎÂÚ‡ ‰‡ Ò‡
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌË - ˜ÂÁ Â‰Ì‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú ÒÂ Á‡Ú‚‡ˇ, ‡
˜ÂÁ ‰Û„‡Ú‡ ÒÂ ÓÚ‚‡ˇ. «‡ ÛÎÂÒÌÂÌËÂ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ ‚ ÌˇÍÓË Í‡Ú‡ÎÓÁË ÒÂ ‰‡‚‡Ú
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Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÓÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ÔËÏÂ
Á‡ Í‡Í‚ËÚÓ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„. 2.
√ÓÂÓÔËÒ‡ÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â Ì‡
ÔÓÎˇËÁË‡ÌÓ ÂÎÂ Ò ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌ (NO) ÍÓÌÚ‡ÍÚ. ¿Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì‡ Â
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ ÔË ‰Û„Ë ÚËÔÓ‚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚË.
‡ÚÓ ÔËÏÂ Ì‡ ÙË„. 3 Â ‰‡‰ÂÌÓ
‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ‚Ó‰ËÚÂ Ì‡ ÒÂËˇ ÔÓÎˇËÁË‡ÌË ÂÎÂÚ‡,
˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ (ËÁ‚Ó‰ 2 ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡), ‡ ‰Û„Ë Ò‡ Ò ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘
ÍÓÌÚ‡ÍÚ (‰‡‰ÂÌ Ò ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ). —‡Ï‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ Ò˙˘Ó ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ ‰‚‡ Ì‡˜ËÌ‡. «‡
‡·ÓÚ‡ Í‡ÚÓ ÂÎÂ Ò Â‰Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡
‚˙Ì¯ÌÓÚÓ ËÏÔÛÎÒÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÏÂÊ‰Û ËÁ‚Ó‰Ë 5 Ë 3, Í‡ÚÓ
5 Â ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ (ÒÔÓÂ‰ ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ) ÒÔˇÏÓ 3. —‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Í‡ÚÓ
ÂÎÂ Ò ‰‚Â Ì‡ÏÓÚÍË ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ (Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ‚Ó‰Ë 1
Ë 6) ËÁ‚Ó‰Ë 3 Ë 5 ‰‡ Ò‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ÒÔˇÏÓ ËÁ‚Ó‰ 4.
ƒÓ·Â ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Ì‡ Ë‰-ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ë ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÎˇËÁË‡ÌË
Ë‰-ÂÎÂÚ‡, ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌËˇÚ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â ÎÂÍÓ ÔÓÏÂÌÂÌ.

Фиг. 4

ŒÚ Â‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‡ÏÔÛÎ‡Ú‡
Â ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌ (NO) Ë‰-ÍÓÌÚ‡ÍÚ (ÙË„. 4) Ë ‰ÓÎÂÔÂÌ ‰Ó ÌÂˇ Â
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËˇÚ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ï‡„ÌËÚ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÚ ÒÔÎ‡‚ AlNiCo,
˜ËÂÚÓ ÔÓÎÂ ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡
Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. “Ó‚‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ
(‚ ÒÍÓ·Ë) Ì‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ ¿ Ò Ú‡Í‡‚‡ ÔÓÎˇÌÓÒÚ, ˜Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ Ï‡„ÌËÚÌÓ
ÔÓÎÂ ‰‡ ÒÂ ÒÛÏË‡ Ò ÚÓ‚‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚ‡. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Â, ˜Â
ÒÎÂ‰ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ
Á‡Ú‚ÓÂÌ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˜ÂÁ
ıËÒÚÂÂÁËÒ Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÔÓÂ‰
ÙË„Û‡ 5‡.
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a

Фиг. 5.

б

—˙ÒÚÓˇÌËÂ 1 ÔÓÍ‡Á‚‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ Ï‡„ÌËÚ‡ ÔÓÎÂ
Φ3, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ Ô‡„‡ Ì‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Φ4 (ÚÓ‚‡
Â ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ Ë‰-ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡). »ÏÔÛÎÒ
ÔÂÁ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ Á‡ Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â ÒÛÏ‡ÌÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ Ì‡‰ Ô‡„‡ Á‡ Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Φ4 Ì‡ÔËÏÂ Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ Φ5 (Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ 2), Úˇ·‚‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ ÔÓÎÂ ‰‡ Â
Φ5 - Φ3. —ÎÂ‰ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ‡ (Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
3) ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ÔÓÎÂ ÓÚ Ï‡„ÌËÚ‡ ÌÂ ÓÚ‚‡ˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Á‡ ÚÓ‚‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÓÎÂÚÓ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎÂÂ ÔÓ‰ Ô‡„‡ Á‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Φ2. “ˇ ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ ËÏÔÛÎÒ Ì‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡˘‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ ¬
(Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ 4), Í‡ÚÓ Ò˙Á‰‡‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ ÌÂˇ ÔÓÎÂ ÒÂ ËÁ‚‡Ê‰‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÒÛÏ‡Ì‡
ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ Ô‡„‡ Ì‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Φ1 (ÙË„.
5‡ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ Φ3 - Φ1). »
Ì‡Í‡ˇ, ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚ Ì‡ÏÓÚÍ‡ ¬ (Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ 5)
Ë ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Φ3 ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Â ÔÓ‰ Φ4.
¿Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ Â ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ Ë‰ÂÎÂÚ‡ Ò ÌÓÏ‡ÎÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌ (NC) ÍÓÌÚ‡ÍÚ. œÓÎÂÁÌÓ
Â ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËÚÂ (·ÂÁ Ò‡ÏÓÁ‡‰˙Ê‡ÌÂ) Ë‰-ÂÎÂÚ‡ Ò˙˘Ó ËÏ‡Ú ıËÒÚÂÂÁËÒ, ÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡ÌËÚÂ ÓÚ Ï‡„ÌËÚ‡ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ Ï‡„ÌËÚÌË
ÔÓÎÂÚ‡ Ò‡ Ò ‰Û„‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ. œËÏÂ Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡
ÂÎÂ Ò NC ÍÓÌÚ‡ÍÚ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„. 5·. “‡Ï Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ 1 Ë 3 Ò‡ ·ÂÁ ËÏÔÛÎÒ ‚ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡, ‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ 2 Â
Ò ËÏÔÛÎÒ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÂÚÓ ÓÍÓÎÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÓÚ Φ5 Ì‡ Φ1.

Видове контакти
ÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÓÚ ÒÂ·˙ÌÓ-Í‡Î‡ÂÌ‡ ÒÔÎ‡‚ AgSnO2 Ë ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ËÏ 4 ‚Ë‰‡ Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË Ì‡ ÙË„. 6. ÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Form A
Ë Form ¬ Ò‡ ‚Â˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, NO Ë NC,
Ú. Â. ÓÚ‚ÓÂÌ Ë Á‡Ú‚ÓÂÌ ‚ ÌÂÁ‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
Ì‡ ÂÎÂÚÓ. ƒ‚‡Ú‡ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ó˘Â Í‡ÚÓ Â‰ÌÓÔÓÎ˛ÒÌË
Â‰ËÌË˜ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò˙Ò Ò˙Í‡˘ÂÌËÂ SPST. ≈‰ËÌË˜ÌËˇÚ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ Form — Ë
SPDT. “‚˙‰Â ˜ÂÒÚÓ ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ ËÏ‡Ú
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰ËÌ Â‰Ì‡Í‚Ë
ËÎË ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË,
ÍÓËÚÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÏÂÌˇÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÒË.
Õ‡ÔËÏÂ ‰‚‡ NO ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡Ú Form A Form B Form C
Í‡ÚÓ 2¿, 2 Form A Ë DPST,
ÚË NC ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ - Í‡ÚÓ Фиг. 6.
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3B, 3 Form B Ë 3PST, ‰‚‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ - Í‡ÚÓ 4C, 4 Form C
Ë 4PDT. œË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‰‚‡ ËÎË
ÔÓ‚Â˜Â ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú ÒËÏ‚ÓÎË˜ÌËÚÂ ÓÁÌ‡˜ÂÌËˇ
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ, Ì‡ÔËÏÂ
DPDT+DPST-NO ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰‚‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ë ‰‚‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌË.

Основни параметри
“Â Ò‡ 3 „ÛÔË, Ô˙‚‡Ú‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÚÂÁË Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ÚÓÍ ÔÂÁ Á‡Ú‚ÓÂÌËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Â Ò ÚËÔË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË
ÏÂÊ‰Û ÌˇÍÓÎÍÓ ¿ Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚÓÚËˆË ¿, ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‚˙ıÛ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚË (Nominal Operating Contact
Voltage, Switching Voltage) ËÏ‡ ÚËÔË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚÓÚËˆË ‚ÓÎÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔÓÏÂÌÎË‚Ó Ò
ÏÂÊÓ‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ë ‰Ó ‰ÂÒÂÚËÌ‡
Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. ◊ÂÒÚÓ ÚÓÍ˙Ú Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ
ÒÂ ‰‡‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ Ò Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
Contact Rating Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ÂÎÂÚÓ Ë ÒÂ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ Á‡ Í‡Í˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ÚÓ‚‡‡ (Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÂÁËÒÚË‚ÂÌ) Ò‡ ‚ ÒËÎ‡. ÕÂˇ‰ÍÓ
ÚÂ Ò‡ Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ
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Ì‡ Ò‡ÏÓÚÓ ÂÎÂ, Ì‡ÔËÏÂ 200¿/
28VDC. œÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡Ú‡
Ô‡‡ÏÂÚ˙‡ Â Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ (Maximal Switching
Power) Ì‡ ÚÓ‚‡‡ - Á‡ ÔËÏÂ‡ Úˇ Â
55,4 kW. —˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡Ú‚ÓÂÌËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚË (Contact Resistance) ÒÂ ‰‡‚‡ Ò ÚËÔË˜Ì‡Ú‡ (ÏÂÊ‰Û
ÌˇÍÓÎÍÓ mΩ Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÒÂÚË ÓÚ Ω)
ËÎË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒË ÒÚÓÈÌÓÒÚ,
Í‡ÚÓ Ë ‰‚ÂÚÂ Ò‡ ÔË ÙËÍÒË‡ÌË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÚÓÍ‡ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡‡.
√‡‡ÌÚË‡ÌËˇÚ ·ÓÈ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌËˇ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡
˜ÂÁ ‰‚‡ Ô‡‡ÏÂÚ˙‡: ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡
ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ (Mechanical Endurance) Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÁ‰˙ÊÎË‚ÓÒÚ (Electrical Endurance), Í‡ÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
Ô˙‚ËˇÚ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ (Ì‡ÔËÏÂ 107
Ë 105 ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌËˇ). ¬‡ÊÌÓ Â, ˜Â
ÚÓÈ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÓÍ‡ ÔÂÁ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ - ÔË Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ·ÓˇÚ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡, Í‡ÚÓ ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰‡‚‡Ú ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ „‡ÙËÍ‡. ≈‰ËÌ ÔËÏÂ Â
‰‡‰ÂÌ Ì‡ ÙË„. 7, Í‡ÚÓ ÔÓ ıÓËÁÓÌÚ‡Î‡Ú‡ Â ÚÓÍ˙Ú ‚ ¿, ‡ ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡Î‡Ú‡ - ·ÓˇÚ Ì‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌËˇÚ‡ ‚ ıËÎˇ‰Ë. √ÓÌ‡Ú‡ „‡ÙËÍ‡ Â Á‡

източник: OMRON

Фиг. 7.

220-‚ÓÎÚÓ‚ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ÂÁËÒÚË‚ÂÌ ËÎË ËÌ‰ÛÍÚË‚ÂÌ Ò cosϕ=0,4
ÚÓ‚‡, ‡ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ Á‡ 24-‚ÓÎÚÓ‚ ÂÁËÒÚË‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ë ËÌ‰ÛÍÚË‚ÂÌ
ÚÓ‚‡ Ò ‚ÂÏÂÍÓÌÒÚ‡ÌÚ‡ 7 ms.
¬ÚÓ‡Ú‡ „ÛÔ‡ Ô‡‡ÏÂÚË Ò‡ Ì‡
Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ (Coil Data). Õ‡ Ô˙‚Ó
ÏˇÒÚÓ ÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ
È Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (Rated Voltage) Ò ÚËÔË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û 5 Ë 220 V.
ŒÒ‚ÂÌ ÌÂ„Ó ÔÓÌˇÍÓ„‡ Í‡ÚÓ Ô‡‡ÏÂÚ˙ ÒÂ ‰‡‚‡ Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Á‡ ÒË„ÛÌÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ
(Pick-Up Voltage, Must Operate
Voltage) Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ÓÍÓÎÓ 20% ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ. “ÓÍ˙Ú Ì‡
Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ (Rated Current) Â Ò ÚËÔË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË ‰ÂÒÂÚËÌ‡ mA Ë
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ Á‡ÏÂÒÚ‚‡ ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ‚˙ıÛ ·Ó·ËÌ‡Ú‡
(Rated Power Consumption, Nominal Power), Ú˙È Í‡ÚÓ
Úˇ Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.
—ÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ È Ò‡ ÏÂÊ‰Û ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÒÂÚË ÓÚ W Ë ÌˇÍÓÎÍÓ W. —˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ Ô‡‡ÏÂÚ˙ Â ÓÏË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Â Ô‡‚Ó ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ
Ì‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, Ú. Â. Ì‡ÏÓÚÍË Á‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ò‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍÓÓÏÌË ÓÚ ÚÂÁË
Á‡ ÔÓ-ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, Í‡ÚÓ ÚËÔË˜ÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Ò‡ ÏÂÊ‰Û ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÒÂÚÍË Ω Ë ÌˇÍÓÎÍÓ kΩ. ¬‡ÊÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ò‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Á‡ ÒË„ÛÌÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÚÓ (Operation Time) Ë Á‡ ÒË„ÛÌÓÚÓ ÏÛ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ (Release Time), Í‡ÚÓ ‰‚ÂÚÂ Ò‡
‡‚ÌË ËÎË ‚ÚÓÓÚÓ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÔË ÚËÔË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÌ‡ ms ‰Ó ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚÓÚËˆË ms. œÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÏÔÛÎÒËÚÂ ÔÂÁ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ ‰‡ Â ÔÓÌÂ 2 Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ ÚÂÁË ‚ÂÏÂÌ‡, Í‡ÚÓ
ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰‡‚‡Ú ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Úˇı
ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ (Minimum Coil Voltage
Duration Time).
“ÂÚ‡Ú‡ „ÛÔ‡ Ò‡ Ó·˘ËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË, Í‡ÚÓ ‚ ÌÂÏ‡ÎÍÓ Í‡Ú‡ÎÓÁË ÚÂ ÒÂ ‰‡‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚÂÁË Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ë ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Á‡ ÂÎÂÚ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. ¬ Úˇı
‚ÎËÁ‡Ú ‡·ÓÚÌËˇÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ Ó·ı‚‡Ú, ÚÂ„ÎÓÚÓ
Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ÓÍÓÎÌËˇ ‚˙Á‰Ûı.
—ÔÂˆËÙË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡:
l »ÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ (Insulation Resistance)
ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ò ÚËÔË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÓÍÓÎÓ 1 GΩ.

Фиг. 8.
l ƒËÂÎÂÍÚË˜Ì‡ ˇÍÓÒÚ (Dielectric Strength) - ÔÂ‰ÒÚ‡‚-

Îˇ‚‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÏÂÌÎË‚Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ò ÏÂÊÓ‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔËÎÓÊÂÌÓ Á‡ 1 ÏËÌÛÚ‡. œÓÓÚ‰ÂÎÌÓ ÒÂ ‰‡‚‡Ú ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ë ‚˙ıÛ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ
ÍÓÌÚ‡ÍÚË, Í‡ÚÓ Ë ‰‚ÂÚÂ Ò‡ Ò ÚËÔË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË
ÌˇÍÓÎÍÓ kV, ÌÓ Ô˙‚‡Ú‡ Â 2-5 Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ ‚ÚÓ‡Ú‡. œÓÌˇÍÓ„‡ Í˙Ï ÚÂÁË ‰‚Â Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ÒÂ ÔË·‡‚ˇ
Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ËÏÔÛÎÒÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ÏÓÚÍ‡-ÍÓÌÚ‡ÍÚË (Surge Strength) Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡Ú‡ ÙÓÏ‡
1,2x50 ms (ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚË Ì‡ ÔÂ‰ÌËˇ Ë Á‡‰ÌËˇ
ÙÓÌÚ) Ë ÒÚÓÈÌÓÒÚ ‰ÂÒÂÚËÌ‡ kV.

Управление на поляризираните релета
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ËÏÔÛÎÒË Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ˜ÂÁ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ú‡ÌÁËÒÚÓË, ÔËÏÂ Á‡
ÍÓÂÚÓ Â ‰‡‰ÂÌ Ì‡ ÙË„. 8. –ÂÎÂÚÓ Â Ò ‰‚Â Ì‡ÏÓÚÍË Ò Ó·˘
ËÁ‚Ó‰ (Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÙË„. 3), Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ UB. ≈‰Ì‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ ÒÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÓÚ
Ú‡ÌÁËÒÚÓ‡ “1 ˜ÂÁ ËÏÔÛÎÒ ÏÂÊ‰Û „ÓÌËˇ (Í˙Ï ÂÁËÒÚÓ‡ R1) Ë ‰ÓÎÌËˇ ËÁ‚Ó‰, ‡ ‰Û„‡Ú‡ - ÓÚ Ú‡ÌÁËÒÚÓ‡ “2 ˜ÂÁ ËÏÔÛÎÒ ÏÂÊ‰Û ÒÂ‰ÌËˇ (Í˙Ï ÂÁËÒÚÓ‡ R2)
Ë ‰ÓÎÌËˇ ËÁ‚Ó‰.

Типични приложения
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ËÁÚ˙ÍÌ‡ÚÓ, ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡
ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ï‡ÎÍÓÚÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓÂÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ. “Â ËÏ‡Ú ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ËÏÔÛÎÒ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÍÓÈÚÓ Ó·‡˜Â ‰ÂÈÒÚ‚‡ ÏÌÓ„Ó Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏÂ. “Ó‚‡ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓÎÂÁÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ
Á‡ı‡Ì‚‡ ÓÚ ‡‚ÚÓÌÓÏÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ‰ÓË ÔË
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ. Î‡ÒË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ÒÎÛ˜‡È Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓ Ò „ÓÎˇÏ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ. Ó„‡ÚÓ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Â Ì‡ÎËˆÂ, ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓ˙Ú ÒÂ Á‡ÂÊ‰‡ Ë ÌÂ„Ó‚ËˇÚ Á‡ˇ‰ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡Î˙Í
(ÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ) ·ÓÈ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌËˇ, ‰ÓË ÔË ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ. “Ó‚‡ Â ˆÂÌÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔË
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡˘ËÚÌ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡. — ÔÓÎˇËÁË‡ÌË
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚË ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.
¬ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÔÓÎˇËÁË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ Ì‡ÏË‡Ú
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË - Ì‡ÔËÏÂ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ, ‚ ÎËÌËË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡, Œ¬ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË, ÔÓÏÔË Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ Ë ÌÂÙÚÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.
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ıË‰‡‚ÎËÍ‡

‘ËÎÚË
Á‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
ÒËÒÚÂÏË
Типове и видове на хидравличните филтри, замърсявания, контрол
на състоянието на филтри

‘

ËÎÚ‡ˆËˇÚ‡ (ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‚˙‰Ë
Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË) Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ
Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ≈ÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÓÁËˇÚ‡, ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚‡ËË ‚ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë ‰ÓÔËÌ‡Òˇ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Á‡ Â‚ÚËÌ‡Ú‡ È ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÙËÎÚË Ò‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÔÓ ÔËÌ-

ˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÙÓÏ‡, ‡ÁÏÂË, ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË. “Â Ò‡ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡
Á‡˘ËÚ‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡˘Ó ËÒÍ‡ ÓÚ ÔÓ‚Â‰Ë Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÒËÒÚÂÏË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Í‡ÍÚÓ ÔË ÌËÒÍÓ, Ú‡Í‡ Ë
ÔË ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ‘ËÎÚ˙ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ Ó·ÂÍÚ
Ì‡ ÔÂËÓ‰Ë˜Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë Â‰Ó‚ÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
œÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÙËÎÚË Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡,
ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ë ı‡‡ÍÚÂ‡ Ì‡ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ. «Ì‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ Á‡ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ë ÒËÒÚÂÏË Â Ó„ÓÏÌÓ.

Замърсяване
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ‚ Â‰Ì‡ ıË‰ÓÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Â ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍËÌÂÏ‡ÚË˜Ì‡ Ë
ÒËÎÓ‚‡ ‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ (ÔÓÏÔ‡) Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ıË‰ÓÏ‡¯ËÌ‡. ŒÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡Ú‡
Ë ÂÙËÍ‡ÒÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ‚‡ÊÌÓ ÙÎÛË‰˙Ú ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ
(‰Â·ËÚ, ‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÓÍÓÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ‰.). »Á·Ó˙Ú Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Ï‡ÒÎÓ ÒÂ Ô‡‚Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ÏÛ (‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ, ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ, ÒÏ‡Á‚‡˘Ë Ë ÔÓÚË‚ÓËÁÌÓÒÌË Ë ÔÓÚË‚ÓÁ‡‰ËÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡
ÒÚ‡ÂÂÌÂ Ë ÚÓÔÎËÌÌË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò
Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë Ú. Ì.). —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ·Ó„‡Ú‡ „‡Ï‡ ÓÚ ÏËÌÂ‡ÎÌË (Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ ÚËÔ
Ï‡ÒÎ‡), ÒËÌÚÂÚË˜ÌË Ï‡ÒÎ‡, ‡·ÓÚÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ì‡ ‚Ó‰Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡, ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË ÙÎÛË‰Ë Ë ‰.
’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÚÂ˜ÌÓÒÚË ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. «‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ò Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË Â Ì‡È-˜ÂÒÚ‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡
ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË Ë ÔÓ‚Â‰Ë, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡
ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓ ‡‚‡Ë‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË. œ˙ÎÌÓÚÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇÚ‡ Â
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÌÓ Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
(ÙËÎÚË) ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ ÙÎÛË‰ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ú‡Í‡‚‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÌÂ Ì‡Û¯‡‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡È-˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
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Определяне степента на замърсяване
—ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ˜ÂÁ ·ÓÂÌÂ
Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‡ÁÏÂ ‚ Â‰ËÌËˆ‡ Ó·ÂÏ ÓÚ
ÙÎÛË‰‡. “‡ÁË ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÒÂ Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ˇ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ
ÓÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ÍÎ‡ÒÓ‚Â Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ. œÂ·Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ·Óˇ˜Ë, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ‡Ì‡ÎËÁË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ (˜ÂÁ ÏÓÌÚË‡ÌË Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡Ú˜ËˆË)
ËÎË ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú Ò˙‰˙ÊËÏÓÚÓ Ì‡ Ò˙‰Ó‚Â Á‡ ‚ÁËÏ‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓ·Ë.
»ÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ Ë ‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ·Ë ÓÚ ÙÎÛË‰‡
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ô‡‚ˇÚ Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ISO,
Á‡ ‰‡ ÒÂ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂË ÚˇıÌ‡Ú‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ. Õ‡È-ÔÓÔÛÎˇÌËˇÚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÎ‡ÒÓ‚Â Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ÔË ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Â ISO 4406:1999.

Класове на замърсяване според ISO 4406:1999
—˙„Î‡ÒÌÓ ÚÓÁË ÒÚ‡Ì‰‡Ú ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÍÎ‡ÒÓ‚Â Ì‡
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËËÚÂ
Ì‡ ˜‡ÒÚËˆË, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ 3 „ÛÔË. “Â ÔÓÍ‡Á‚‡Ú ·Óˇ
Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ò ‡ÁÏÂË, ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÓÚ 4,
6 Ë 14 µm(c) ‚ Ó·ÂÏ 100 ÏËÎËÎËÚ‡ ÓÚ ÙÎÛË‰‡.
Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ÒÔÓÂ‰ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ISO
4406:1999 ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò˙Ò Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆË ‚˙‚ ÙÎÛË‰‡, ÍÓËÚÓ ‚‡Ë‡Ú ‚ „‡ÌËˆËÚÂ:
l ÓÚ 1 000 000 ‰Ó 2 000 000 ˜‡ÒÚËˆË ≥ 4 µm(c) Ì‡ 100 ÏÎ
l ÓÚ 130 000 ‰Ó 250 000 ˜‡ÒÚËˆË ≥ 6 µm(c) Ì‡ 100 ÏÎ
l ÓÚ 16 000 ‰Ó 32 000 ˜‡ÒÚËˆË ≥ 14 µm(c) Ì‡ 100 ÏÎ
œÂÁ 1999 „. ÒÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú ISO 16889 Á‡ÏÂÌË ISO 4572
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌËÚÂ
ËÁÔËÚ‡ÌËˇ (multi-pass test) Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÚ‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ÙËÎÚ˙ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË. —˙‚ÂÏÂÌÌËˇÚ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÂÒÚÓ‚Ëˇ Ô‡ı Á‡ ÙËÎÚ˙Ì‡ Ï‡ÚÂËˇ (ISO MTD), ‚ÏÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡
ÚÂÒÚÓ‚ Ô‡ı (ACFTD). » ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ Ô‡ı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌË ËÁÔËÚ‡ÌËˇ Á‡
Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ·Óˇ˜Ë Ì‡ ˜‡ÒÚËˆË.
ÃÂÚÓ‰˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡
˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ò˙„Î‡ÒÌÓ ISO 16889, Â ÔÓ-‡ÁÎË˜ÂÌ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ ÔË ISO 4572. «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú Ó·˙Í‚‡ÌËˇ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ô‡‚ˇÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ‚ ÏËÍÓÏÂÚË Ò˙„Î‡ÒÌÓ ISO 11171, ÚÂ ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú Ò µm(c).
œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ, ÚËÚÂ ÂÙÂÂÌÚÌË ‡ÁÏÂ‡, ÍÓËÚÓ
ÒÎÛÊ‡Ú Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÎ‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ
(‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ISO 4406-1999), Ò‡:
l 4 µm(c) (ÔÂ‰Ë 2 µm)
l 6 µm(c) (ÔÂ‰Ë 5 µm)
l 14 µm(c) (ÔÂ‰Ë 15 µm).

Видове филтри
¬ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÙËÎÚË:
œÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËÚÂ ÙËÎÚË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÔÓÒÚË
ÏÂÊÂÒÚË ÒÚÛÍÚÛË, ÔÂÁ ˜ËËÚÓ ÔÓË ÙÎÛË‰˙Ú ÔÂÏËÌ‡‚‡ Ë ÒÂ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡. œË ÚÓ‚‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÒÂ Ò˙·Ë‡Ú ‚˙ıÛ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡
ÙËÎÚ˙‡.
Œ·ÂÏÌËÚÂ ÙËÎÚË Ò‡ ÙËÎÚ˙ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ò ‰Â·ÂÎË
ÒÚÂÌË. Ó„‡ÚÓ Ï‡ÒÎÓÚÓ ÔÂÏËÌÂ ÔÂÁ Úˇı, Ú‚˙‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÒÂ Á‡‰˙Ê‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÔÓËÚÂ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡. Œ·ÂÏÌËÚÂ ÙËÎÚË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ
Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò‡ ÒÔÓÒÓ·-
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Повърхностни филтри
Обикновено са изградени от тънки пластове материал, които са многократно нагънати и извити във вид на звезда с няколко лъча. Подобна
конструкция обезпечава голяма работна повърхност в малък обем. Тънките пластове са богати на пори, които задържат твърдите частици при
преминаването на флуида през филтъра. Самият филтър може да е поместен в цилиндричен корпус, заедно с който да се заменя или да представлява сменяем филтърен елемент.
Най-често използвани материали за производство на повърхностни
филтри са целулоза (хартия), преплетени стоманени влакна, преплетени
влакна от полипропилен. Някои повърхностни филтри са изградени от
метална нишка, намотана във формата на цилиндър.
Водата се просмуква в хартиените филтри, стеснява порите им и ги
разрушава.

Обемни филтри
Изградени са от дебел пласт материал с тесни проходи (пори), през
които флуидът преминава (подобно на пясъчен дренажен слой). Частиците на замърсителя попадат и се задържат в проходите, които са изградени от плътно подредени гранули, образуващи цилиндрична структура
или от влакна, пресовани в тръбовидна форма.
Най-често използвани материали за производство на обемни филтри
са: целулоза (хартия), синтетични влакна, метални влакна, стъклени
влакна, синтеровани метални гранули.
ÌË ‰‡ ·ÎÓÍË‡Ú ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
˜‡ÒÚËˆË Ò ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍË
‡ÁÏÂË.
‘ËÎÚËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌË Ë ÒÔÓÂ‰ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘ÓÚÓ ÔÂÁ Úˇı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÙÎÛË‰.
œ˙ÎÌÓÔÓÚÓ˜ÌË ÙËÎÚË. œË Ìˇ-
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ÍÓË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÁ ÙËÎÚ˙ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ‰‡
ÔÂÏËÌ‡‚‡ ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÙÎÛË‰. Ã‡ÒÎÓÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚˙‚ ÙËÎÚ˙‡
ÔÂÁ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ‚ıÓ‰ˇ˘ ÓÚ‚Ó, ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÙËÎÚ˙‡ Ë Ì‡ÔÛÒÍ‡ ÔÂÁ
ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÓÚ‚Ó. Ó„‡ÚÓ ÒÂ ÓÒ˙-

˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ Ì‡ ˆˇÎÓÚÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÙËÎÚ˙˙Ú ÒÂ
ÔÓÂÍÚË‡ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ÔÂÁ ÍÓÌÍÂÚÌ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
‘ËÎÚË Á‡ Ô‡‡ÎÂÎÂÌ ÔÓÚÓÍ.
œÓÌˇÍÓ„‡ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ
ÙËÎÚË‡ ˆÂÎËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡ ÙÎÛË‰‡.
¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ÔÂÁ ÙËÎÚ˙ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ÔÂÏËÌ‡‚‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÌÂ„Ó. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ Ó·ÂÏ ÙÎÛË‰ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ÔÂÁ Ô‡‡ÎÂÎÂÌ
Û˜‡ÒÚ˙Í ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ÙËÎÚË‡.
–‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ÙËÎÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÙÎÛË‰Ë Ì‡ ÔÂÚÓÎÌ‡ ÓÒÌÓ‚‡,
ÒËÌÚÂÚË˜ÌË ÙÎÛË‰Ë, ‚Ó‰‡ ËÎË ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ì‡ ‚Ó‰Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÙËÎÚË ÒÔÓÂ‰ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ËÏ Ò‡: ÙËÎÚË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê ì‚
ÎËÌËˇî, ÙËÎÚË Á‡ ÂÁÂ‚Ó‡Ë, Ò‰‚ÓÂÌË ÙËÎÚË, ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÙËÎÚË, ÙËÎÚË Á‡ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ,
ÙËÎÚË Á‡ Ó·‡ÚÂÌ (‚˙˘‡¯ ÒÂ)
ÔÓÚÓÍ (Ó˘Â ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ÒÎË‚ÌË ÙËÎÚË), ÙËÎÚË-ÓÚ‰Û¯ÌËˆË Ë ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ÙËÎÚË. ŒÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡
„ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ô˙ÎÌÓÔÓÚÓ˜ÌË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÙËÎÚË,
Ô˙ÎÌÓÔÓÚÓ˜ÌË ÙËÎÚË Ò Ô‡‡ÎÂÎÂÌ
ÔÓÚÓÍ Ë ÙËÎÚË Á‡ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ
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ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÂÌ ÔÓÚÓÍ. œË Ô˙ÎÌÓÔÓÚÓ˜ÌËÚÂ ÙËÎÚË
ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÙÎÛË‰ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÙËÎÚË‡˘Ëˇ ÂÎÂÏÂÌÚ. Ó„‡ÚÓ ÙËÎÚ˙ÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ÒÂ Á‡Ï˙ÒË, Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÚÓÈ ÓÍ‡Á‚‡ Ì‡
ÔÓÚÓÍ‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘ ÙÎÛË‰. ”ÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ÙËÎÚË
·ÂÁ Ô‡‡ÎÂÎÂÌ ÔÓÚÓÍ ÔÂÏ‡ı‚‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ Á‡Ï˙ÒÂÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ó·ËÍÓÎË ÙËÎÚ˙‡ Ë ‰‡ Á‡Ï˙ÒË ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. œË Ô˙ÎÌÓÔÓÚÓ˜ÌËÚÂ ÙËÎÚË Ò Ô‡‡ÎÂÎÂÌ ÔÓÚÓÍ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ‰‡ Á‡Ó·ËÍÓÎË ÙËÎÚ˙ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ
ÔË Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂ Ë ‰‡ ÔÂÏËÌÂ Ì‡Ô‡‚Ó ÔÂÁ ËÁıÓ‰ÌËˇ
ÓÚ‚Ó. œË ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÙËÎÚË Ò ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ
ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÂÌ ÔÓÚÓÍ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Â‰ËÌ ˆËÍ˙Î ÒÂ ÙËÎÚË‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÙÎÛË‰‡, ÔÂÏËÌ‡‚‡˘ ÔÂÁ ‰˛Á‡
Ì‡ ¬ÂÌÚÛË. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡Ú‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÂÁ ÙËÎÚ˙ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂ˜ÌÓÒÚ. œÂ‰Ô‡ÁÌËˇÚ ÍÎ‡Ô‡Ì Ì‡ Ó·ıÓ‰Ì‡Ú‡ Ú˙·‡ ÒÂ ÓÚ‚‡ˇ, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡ÎÂÎÌËˇ ÔÓÚÓÍ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ.
¬˙‚ ‚ÒË˜ÍË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ò Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË, ˜ËˇÚÓ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡‡ÒÚ‚‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.
“Ó‚‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË ÔÂÁ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ë Ú.Ì. ≈ÚÓ Á‡˘Ó Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ÙËÎÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÔÓÒÓ·ÌË ‰‡
Á‡‰˙Ê‡Ú Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÍÎ‡Ò Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
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В зависимост от своето разположение
в системата,
Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ÙËÎÚË Ò‡:
‘ËÎÚË Á‡ Ó·‡ÚÂÌ ÔÓÚÓÍ (ÒÎË‚ÌË ÙËÎÚË) - ÛÎ‡‚ˇÚ Ó·‡ÚÌËˇ ÔÓÚÓÍ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë ÙËÎÚË‡Ú Ï‡ÒÎÓÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÌÂ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡. ‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ ËÏ Â ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ‚˙ÚÂ ‚ Ò‡ÏËˇ ÂÁÂ‚Ó‡ (ÌÂÔˇÍ‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ), ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ÔÓËÚÂ ËÎË ÔÓıÓ‰ËÚÂ ËÏ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ „ÓÎˇÏ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Á‡ Á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘Ë
˜‡ÒÚËˆË (Ú.Â. ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ). “ÓÁË ÚËÔ ÙËÎÚ˙ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ ÒÚ˙ÍÎÂÌË ‚Î‡ÍÌ‡ (Ò
‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ, βx ≥75) ËÎË ÓÚ ˆÂÎÛÎÓÁ‡ (Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ, βx ≥2 ). ‘ÎÛË‰˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡
˜ËÒÚ, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Ë Ò˙‰˙Ê‡˘‡Ú‡ ÒÂ ‚ ÌÂ„Ó
ÚÂ˜ÌÓÒÚ Ò‡ ·ËÎË ˜ËÒÚË ÔÂ‰Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Â ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı, ÍÓÂÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ë
Ó·‡ÚÌËˇ ÔÓÚÓÍ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ‰‡ ÒÂ ÙËÎÚË‡Ú ÂÙËÍ‡ÒÌÓ. ‘ËÎÚËÚÂ ÓÚ ÚÓÁË ÚËÔ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú Ó˘Â Â‰ÌÓ
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÔÓËÁÚË˜‡ ÓÚ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ
‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡: ÙÎÛË‰˙Ú ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÙËÌËÚÂ ÔÓË
ËÎË ÔÓıÓ‰Ë ÔÓ‰ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ·ÂÁ Ó·‡˜Â ÚÓ ‰‡
‚Ó‰Ë ‰Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÎÚ˙‡ ËÎË
ÍÓÔÛÒ‡ ÏÛ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÂ ‰ÓÒÚË„‡ ÍËÚË˜ÌÓ ‚ËÒÓÍË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË. “Ó‚‡, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡, Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÙËÎÚË‡ÌÂ ÔË ‰Ó·‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. ‘ËÎÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·‡ÚÌËˇ ÔÓÚÓÍ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ÔË ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ Â Ò˙Á‰‡‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÒÎË‚Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ, ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÙËÎÚ˙ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÓ‚ÎËˇÂ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡ ËÎË ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ÌˇÍÓË ÓÚ ÌÂÈÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË.
‘ËÎÚË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê "‚ ÎËÌËˇ" - ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ÒÂ ‚
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÔˇÍÓ Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú
Â‰ËÌ ËÎË ÌˇÍÓÎÍÓ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ (Ì‡ÔËÏÂ ‰ÓÒÂÎË, ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌË ÍÎ‡Ô‡ÌË Ë ‰.) Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Í‡ÚÓ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ˙Ô‡ Ì‡ Ï‡ÒÎÓ Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘
ÍÎ‡Ò Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÙËÎÚ˙ÌËÚÂ ËÏ
ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ ÒÚ˙ÍÎÂÌË ‚Î‡ÍÌ‡ (Ò ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ βx ≥75 ), ‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ë ÓÚ ˆÂÎÛÎÓÁ‡
(Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ βx ≥2)
—ÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ÙËÎÚË - ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ÒÂ ‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËˇ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ Ë ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ë Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË. ‘ËÎÚ˙ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÓÚ
ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ‡ ÏÂÊ‡ („ÂÓÏÂÚË˜Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ). Œ‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ÚÓ˜ÌÓ, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Í‡‚ËÚ‡ˆËˇ. ÃÓÌÚË‡Ú ÒÂ ÔÂ‰Ë ÔÓÏÔ‡Ú‡, Á‡ ‰‡
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚˇÚ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ë Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË,
Ì‡ÔËÏÂ ÒÚÛÊÍË ‚ ÌÂˇ. –‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ò‡ Ì‡ ÏÓÊÂ ·Ë
Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÓÚÓ Á‡ Â‰ËÌ ÙËÎÚ˙ ÏˇÒÚÓ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡
ÙÎÛË‰‡ Ë „ÓÎˇÏ Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÂÙËÍ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ (‚ËÒÓÍ‡Ú‡
ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚË Á‡ÍÎÂ˘ÂÌËÚÂ
‚˙‚ ÙËÎÚ˙‡ ˜‡ÒÚËˆË, ‡ „ÓÎÂÏËˇÚ Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ
- ‰‡ ÔÂÌÂÒÂ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ ÔÂÁ ÙËÎÚË‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰‡).
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ıË‰‡‚ÎËÍ‡
Замърсители
Основните типове замърсители в хидравличните системи са: заваръчни шлаки и метални пръски; късчета от уплътнителна лента; частици
от резбови елементи; парченца от уплътняващи елементи; стружки;
отломки от износени части; утайки от окислени масла; ръжда; вода;
атмосферни прахови частици; биологични материали – косми, парченца
кожа, насекоми и др.
Твърдите частици попадат в пространството между подвижни части като бутала и шибри и клапани. Те износват, надират и блокират
хидравличните компоненти. Твърдите частици се отстраняват, попадайки в тесните проходи на филтърния елемент. Там могат да бъдат
уловени частици с диаметър до 5 микрометра, но най-често използваните филтри задържат частици с големина до 25 микрометра.
Водата уврежда хартиените филтри, причинява корозия и нарушава
смазването. Водата се отстранява чрез утаяване в резервоар, откъдето се отвежда, или чрез центрофугиране.
¬˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÙËÎÚË (ÓÚ‰Û¯ÌËˆË), ÙËÎÚË‡Ú ‚ÒÏÛÍ‡ÌËˇ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ‚˙Á‰Ûı Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ú
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ò
˜‡ÒÚËˆË ÓÚ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
”ÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌË (offline) ÙËÎÚË Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ˆÂÎË ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÌËÒ˙Í ÍÎ‡Ò
Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ (Ú.Â. ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡
˜ËÒÚÓÚ‡). “Â ‡·ÓÚˇÚ ÔË ÒÚ‡·ËÎÂÌ ‰Â·ËÚ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ÔÓÒÚË„‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇÚ‡. ƒÓË Ë ÌÓ‚ËÚÂ
Ï‡ÒÎ‡ Ò˙˘Ó Ò‡ Ò ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ò Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË.
≈ÚÓ Á‡˘Ó ÔÓ Ô‡‚ËÎÓ ‚ÒˇÍÓ ‰ÓÎË‚‡ÌÂ Ë Ô˙ÎÌÂÌÂ Ì‡ Ï‡ÒÎÓ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ÙËÎÚ˙ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. ¿‚ÚÓÌÓÏÌËÚÂ ÙËÎÚË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡, ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ ÔË ‰Ó·Â ÍÓÌÚÓÎË‡ÌË ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
ÙÎÛË‰‡ Ë Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ. œÓÒÚË„‡ ÒÂ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËÓÌÌËˇ ÔÓˆÂÒ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰ÓË
ÛÎ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆË Ò ‡ÁÏÂË
ÔÓ‰ 2 ÏËÍÓÏÂÚ‡. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÎËÏÂÌË
ÙËÎÚË Â, ˜Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ Ô˙ÎÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, ‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ËÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡.
‘ËÎÚËÚÂ Á‡ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ ÒÎÂ‰ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Ò ˆÂÎ
‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚˇÚ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡
Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË (Ó·‡ÁÛ‚‡ÌË ‚ Ò‡Ï‡Ú‡
ÌÂˇ) ‚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ - ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË, ˆËÎËÌ‰Ë Ë ‰. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÙËÎÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Â, ˜Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡
Á‡˘ËÚ‡ Á‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡.
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¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÛÎ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆË
Ò ‡ÁÏÂË ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÓÚ 2 ÏËÍÓÌ‡,
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÙËÎÚËÚÂ
ÓÚ‰Û¯ÌËˆË), ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÔÂÁ
ÙËÎÚ˙‡. ¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ÙÎÛË‰‡ Ë ÔÂıÓ‰ÌËÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡, ‡ÁÏÂÒÚ‚‡˘Ë Á‡ÍÎÂ˘ÂÌËÚÂ ‚ ÔÓËÚÂ
ËÎË ÔÓıÓ‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÔÓÌËÊ‡‚‡Ú
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ ÙËÎÚË. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇÚ‡ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ò‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ÙËÎÚ‡ˆËˇ. ÷ÂÌ‡Ú‡
Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Â ‚ËÒÓÍ‡
ÔÓ‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ
ËÏ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.

Контрол на състоянието
на филтъра
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë
‚ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒË„Ì‡ÎËÁË‡Ú ÓÔÚË˜ÂÒÍË ËÎË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË,
ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙ÁÌËÍÌÂ ËÒÍ ÓÚ Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÎÚËÚÂ Á‡ Ô‡‡ÎÂÎÂÌ ÔÓÚÓÍ. “Â ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡Ú, ˜Â Ô‡‰˙Ú
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ (Dp) ‚ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ÔË·ÎËÊ‡‚‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ
Ì‡ ÔÂ‰Ô‡ÁÌËˇ ÍÎ‡Ô‡Ì (ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡
Á‡‰‡‰ÂÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡ ÚÓ‚‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ). œË ÒÎË‚ÌËÚÂ ÙËÎÚË Ì‡ÔËÏÂ ÔÂ‰Ô‡ÁÌËˇÚ ÍÎ‡Ô‡Ì ÒÂ ÓÚ‚‡ˇ
ÔË Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ 3 bar, Í‡ÚÓ
ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ ÛÂ‰Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ú ‰‡ ÒË„Ì‡ÎËÁË‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓ ‰ÓÒÚË„ÌÂ 2 bar.
«‡ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ
ÍÓÌÚÓÎÌË ÛÂ‰Ë Á‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Á‡
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÎÚËÚÂ Ò ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Ï‡ÌÓÏÂÚË ËÎË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ

Ì‡ ÙËÎÚ˙ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ. — ÚˇıÌ‡
ÔÓÏÓ˘ ÎÂÒÌÓ ÒÂ ÓÚÍË‚‡Ú ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇÚ‡ ‚ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡
Ë Ô‡‰‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚˙‚ ÙËÎÚ˙‡. “ÂÁË ‰‡ÌÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·Ó‡ Ì‡ Ï‡ÒÎ‡ Ë
ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡ ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÙËÎÚËÚÂ.
“‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ Á‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÎË‚ÌËÚÂ ÙËÎÚË Â ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ËÎË ÒÎÂ‰
Í‡ÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÛÂ‰Ë ÓÚ˜ÂÚ‡Ú Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ 2 bar.
ÕÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ô‡‰‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚˙‚ ÙËÎÚ˙‡ Ò˙˘Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ‡ÌÌÓÚÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰Ë ‚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÙËÎÚËÚÂ. Õ‡ÔËÏÂ ÍÓ„‡ÚÓ Dp ‚˙‚ ÙËÎÚ˙‡ ‚ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÂÌ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰
ËÁ‚Â‰Ì˙Ê ÒÂ ÔÓÍ‡˜Ë ÓÚ 1 Ì‡ 3 bar (·ÂÁ
ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ‰Û„Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË), ÚÓ‚‡
ÏÓÊÂ ‰‡ Â ÔËÁÌ‡Í Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ
ÔÓ‚Â‰‡ ‚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÔÓÒÓÍ‡, Ó·‡ÚÌ‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡
Ì‡ ÙÎÛË‰‡. œÓ Ò˙˘ËˇÚ Ì‡˜ËÌ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÚÓ ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡ Ô‡‰‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Â ÔËÁÌ‡Í Á‡
ÔÓ‚Â‰‡ ‚˙‚ ÙËÎÚ˙‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÌË ÛÂ‰Ë Á‡
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÎÚËÚÂ ÌÂ Ò‡ ‚
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ˇÚ.
œ‡‡ÏÂÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ ËÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÔË

избор на хидравлични
филтри,
Ò‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ‡·ÓÚÂÌ ‰Â·ËÚ,
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë
ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ ‡ÁÏÂ Ì‡ Á‡‰˙Ê‡ÌËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË. ‘ËÎÚ˙ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡
ÚÓ·‡, ÏÂÊÂÒÚ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡, ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ì‡ ÍÓ¯ ËÎË Í‡ÒÂÚ‡. “Â ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ‡ ÏÂÊ‡, ˆÂÎÛÎÓÁ‡ ËÎË ı‡ÚËÂÌ‡
Ï‡ÚÂËˇ, ÒÚ˙ÍÎÂÌË ‚Î‡ÍÌ‡, ÒËÌÚÂÚË˜ÌË ‚Î‡ÍÌ‡, ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ „ÎËÌ‡
‚Ó‰Ó‡·ÒÓ·Ë‡˘Ë ËÎË Ï‡„ÌËÚÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ÓÔÛÒËÚÂ Ì‡ ÙËÎÚËÚÂ
ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÒÔÎ‡‚Ë, PVC, ˜ÂÌ‡ ËÎË ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÙËÎÚË Ò‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚„‡‰ÂÌË ·‡ÈÔ‡ÒÌË Í‡Ì‡ÎË, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓË Á‡ Ô‡‰‡
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÙËÎÚË‡˘Ë ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌ‡
Ë ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡. ŒÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÙËÎÚ˙˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡
‡·ÓÚË.
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‡Ô‡ˆËÚË‚ÌË
ÒÂÌÁÓË
Сфери на приложение, калибриране на сензорите и повишаване на
точността им
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обект. Когато разстоянието между сензора и
обекта е фиксирано,
промените в изходния
сигнал на сензора са признак за промени в дебелината, плътността
или състава на изследвания материал.
Този вид сензори са
ефективни и при регистриране на присъствие,
измерване на плътност,
дебелина и разположение на диелектрици. Диелектриците, като пластмасата
например, имат диелектрична константа, различна от тази на въздуха. Диелектричната константа показва до каква степен диелектрикът променя капацитета между
два проводника. Когато между датчика и неподвижен обект се постави диелектрик, полето преминава
през него в посока към заземения
обект. Наличието на изолиращ маИзточник: Endress+Hauser

апацитивните сензори се използват за измерване на електропроводими и електронепроводими
обекти. Основно намират приложение при измерване на положението
на обектите. Изходните сигнали
отчитат разстоянието между чувствителната повърхност на сензора и обекта. Когато датчикът е
статичен, всяка промяна в изходната информация се счита за промяна
на положението на обекта. Тази тяхна характеристика обуславя употребата им в автоматизирани системи, при които е необходимо прецизно определяне на разположението на обекти; технологични процеси в микроелектрониката; монтаж
на прецизно оборудване, например
дискови устройства и други задачи,
свързани с прецизно позициониране.
Измерването на динамиката на подвижни обекти също изисква прилагането на технологии за безконтак-

тно мерене. Капацитивни сензори с
висока разделителна способност се
използват за прецизни измервания
на валове; оси на дискови устройства; шпиндели за високоскоростни
пробивни машини; ултразвукови заваръчни апарати и вибрационна
техника.
Капацитивните сензори често се
използват и за безконтактно измерване на дебелината на различни материали, например силициеви пластини, спирачни дискове и плочи на
твърди дискове. Често се прилагат
двуканални диференциални системи,
в които за измерване на всяка от
страните на обекта се използват
отделни сензори.
Сред възможностите на капацитивните сензори е и измерването
на дебелината на диелектрици. Тази
им способност се дължи на факта,
че сензорите реагират на диелектрици, поставени между чувствителната зона на датчика и отдалечен
на известно разстояние замасен
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териал променя електричния капацитет. Промените в капацитета се
определят от дебелината или
плътността на материала. Чувствителността на сензора към диелектрици е право пропорционална
на тяхната диелектрична константа.

Калибриране
на сензорите
Капацитивните сензори използват променливо напрежение, което
непрекъснато принуждава зарядите
да разменят местата си. Движението на зарядите създава променлив
електричен ток, който се отчита
от сензора. Големината на тока се
определя от капацитета, а капацитетът зависи от площта и близостта на проводимите обекти. Обектите с по-големи размери, по-близко
разположени до сензора, създават поголям електрически поток, отколкото малките и отдалечени обекти.
Капацитетът се влияе и от вида на
диелектрика в пространството
между обектите. Стойността на
капацитета е правопропорционална
на площта на повърхността на обектите и диелектричната константа
на материала между тях и обратнопропорционална на разстоянието помежду им.
В типичните приложения на капацитивните сензори, най-често датчикът или сензорната част са единият проводим елемент, а обектът
- другият. Размерите на сензора,
обекта и материала между тях се
приемат за константи. Следователно, всяка промяна в капацитета е
резултат от промяна в разстоянието между сензора и обекта. Електрониката се калибрира така, че да
генерира промени в напрежението
с големина, отговаряща на съответните промени в стойността на
електрическия капацитет. Стойностите на напрежението се мащабират и дават информация за промените в разстоянието. Чувствителност на сензора се нарича промяната в напрежението, която съответства на определена промяна на разстоянието. Най-често капацитивните сензори имат чувствителност
1 V/0,1 mm, което означава, че на
всеки 0,1 mm промяна в разстоянието изходното напрежение се променя с 1 V. Ако в една координатна
система се нанесат стойностите
на изходното напрежение и разстоянието, чувствителността на сензора ще се определи от наклона на
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Източник: Turck

Капацитивни сензори в пивоварна удостоверяват наличието на капачки върху
бутилките.

получената права. Чувствителността на сензорната система се
определя при калибрирането на уреда. Когато стойностите й се отклоняват от идеалните, говорим за
грешка на чувствителността, относителна грешка в коефициента на
усилване или грешка на мащаба. Тъй
като чувствителността се определя от наклона на права, грешката на
чувствителността обикновено се
представя като процент на наклона – идеалният наклон се сравнява с
действителния. Когато към изходното напрежение на системата се
прибави константна величина,
възниква изместване на нулата.
Капацитивните системи за измерване обикновено се нулират при
настройка. Елиминират се отклоненията на нулата спрямо първоначалното калибриране. Ако след нулирането на системата грешката в
нулата се промени, то тя ще окаже
влияние върху измерванията. Чувствителността варира в малки граници. Кумулативният ефект на подобни промени се нарича грешка на
линейността. Обикновено се измерва в проценти от пълния обхват.
Ако грешката в най-лошата точка
е 0,001 mm, а обхватът на пълния
обхват за калибриране е 1 mm, грешката на линейността ще бъде 0,1%.
Трябва да се обърне внимание на факта, че грешката от линейност не
кореспондира с грешката от чувствителността. Тя отчита доколко права е линията на характеристиката, а не какъв е наклонът й. Системите с големи грешки от чувствителност също могат да бъдат
линейни.
При някои сензори съществува
възможност за настройка на честотния диапазон с цел максимално
увеличение на разделителната способност или времето за реакция.
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Източник: Siemens

Сензорите с широк честотен диапазон могат да улавят високочестотни движения и създават бързи изходни сигнали. Сензорите с тесен честотен диапазон притежават намален изходящ шум, т. е. по-висока разделителна способност. При някои
сензори честотният диапазон е избираем, така че може да се подобри
или разделителната способност, или
времето за реакция.
Разделителната способност се
дефинира като най-малкото достоверно измерване, което системата
може да направи. Разделителната
способност на измервателната система трябва да бъде по-добра от
крайната точност, която измерването изисква. Ако се налага измерване на обект с размер 0,02 mm, резолюцията на системата трябва да
бъде по-добра от 0,02 mm.

Подобряване на
точността на сензорите
Точността изисква измерванията да се провеждат при същите условия, при които сензорът е бил калибриран. Независимо дали калибрирането на сензора е било извършено фабрично или в процеса на експлоатация, при еднакви условия трябва да се получават еднакви резултати. Така например, при калибрирането сензорът и обектът се разполагат успоредно един спрямо друг.
Когато при измерване обаче датчикът или обектът се наклонят над
определен ъгъл, формата на участъка, в който полето попада върху
обекта, се издължава. В резултат,
взаимодействието между полето и
обекта също се променя. Отчетените измервания са грешни, което се
дължи на различното поведение на
електричното поле. При сензори с
много висока разделителна способност се появява грешка дори при
наклони от няколко градуса. Успоредното разположение на сензора и
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обекта е важна част от подготовката на условията за провеждане на
измервания.
Най-често фабричното калибриране на сензорите се извършва с електропроводим обект, който е много
по-голям от чувствителната зона на
датчика. Сензор, калибриран по споменатия начин, би дал точни резултати при измерването на плосък
обект с над 30% по-големи размери
от тези на чувствителната зона на
датчика. Когато площта на обекта
е твърде малка, електричното поле
ще започне да обгръща външните му
страни. Това означава, че електричното поле ще заобиколи обекта, т.
е. ще проникне по-далеч, отколкото
при калибрирането на сензора и ще
отчете по-голямо от действителното разстояние. В този случай, при
същата нулева точка, детекторът
трябва да бъде разположен по-близо
до обекта.
Формата на обекта също се взема под внимание. Датчиците обикновено са калибрирани за работа с
плоски обекти. По тази причина
обектите с извита повърхност са
предпоставка за възникване на
грешки при измерването. Датчикът
ще измери средното разстояние до
извития обект, затова разстоянието при 0 V ще се различава от това
при 0 V съгласно калибрираните параметри. Поведението на електричното поле при силно грапава
повърхност също води до отчитане на грешни резултати. Когато е
необходимо да се правят измервания на неравна повърхност, системата трябва да се калибрира спрямо характеристиките на конкретната форма на обекта. Съществува
и друго решение – да се въведат коефициенти, които да коригират измерваните стойности. Големината
на грешката зависи от характера и
симетричността на неравностите
и диапазона на чувствителност на

Източник:
Schneider Electric

сензора. По-големите датчици измерват по-голяма площ от повърхността на обекта и са по-малко чувствителни към неравности с малки
размери.

Факторът температура
на средата
Всички капацитивни сензори са
чувствителни към температурата
на околната среда. Все пак, благодарение на конструктивни мерки и
компенсаторните си механизми, те
правят много малки грешки в определени температурни граници. Попритеснителен е фактът, че на практика всички обекти и материали се
разширяват или свиват осезаемо
при промени в околната температура. Отчетените, при споменатите
условия, промени в измерванията
често не се дължат на грешки в калибрирането, а на действителни
промени в разстоянието между обекта и сензора. Старателното закрепване на датчика и обекта спомага за
увеличаване на точността на измерването.
Диелектричната константа на
въздуха се променя в зависимост от
влажността – при повишаване на
влажността диелектричната константа също се повишава. Влажността оказва въздействие и върху
материалите, от които е произведен сензорът. Промяна на относителната влажност на въздуха в рамките на 50%–80% предизвиква появата на грешки в диапазона от 0%–
0,5% от пълния диапазон.
Водещ принцип при производството на сензорите е изборът на материали, които да минимизират грешките, дължащи се на въздействието
на околната среда. Когато датчиците се монтират в апаратура, изискваща максимална точност на резултатите, прилагането на системи за
контрол на температурата и влажността е стандартна практика.
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ƒÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙ 3DC
Обектът е първият по рода си в България

ƒ

ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙ 3DC ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Ë „˙‚Í‡‚‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡
Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ »“ ÒËÒÚÂÏË. «‡
Ô˙‚Ë Ô˙Ú, ÔÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ Ò˙Á‰‡ÚÂÎË, ·ËÁÌÂÒ˙Ú ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÍÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌË ÛÒÎÛ„Ë Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÌË‚Ó.
—„‡‰‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÏÂ˘‡‚‡
‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙˙Ú, Â ÔÓÒÚÓÂÌ‡
ÔÂÁ 1985 „., Í‡ÚÓ Ó˘Â Ì‡ ÂÚ‡Ô ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡ ‰‡
·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË. ¬ËÒÓ˜ËÌ‡, ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ,
Ú‡ÙÓÔÓÒÚ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ë Í‡·ÂÎÌËÚÂ Ú‡ÒÂÚ‡
Í˙Ï Ò„‡‰‡Ú‡ Ò‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ
‰Â·ÌËÚÂ, ÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË,
ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡. ˙Ï
ÏÓÏÂÌÚ‡ 3DC Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ Ì‡ 3000
m2, ÍÓËÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÒÛÚÂÂÌ, Ú‡ÙÓÔÓÒÚ Ò ÔËÎÂÊ‡˘ËÚÂ ÏÛ ÍËÎËË Ë
ÂÎ.Ú‡·Î‡, ‚ÚÓË, ÚÂÚË Ë ˜ÂÚ‚˙ÚË ÂÚ‡Ê.
ŒÚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÎÓ˘ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡,
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ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ Á‡
ÍÓÎÓÍË‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Â Ì‡‰
1200 m2. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò‡ Ò ÔÎÓ˘ Ì‡‰ 1000 m2 Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú: ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÌ‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ; ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡ ‰ËÁÂÎ„ÂÌÂ‡ÚÓÌ‡ „ÛÔ‡; ÓÚ‰ÂÎÌË A+B ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡ „Î‡‚ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÂÎ.Ú‡·Î‡; ÓÚ‰ÂÎÌË A+B ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ·‡ÚÂËËÚÂ;
ÓÚ‰ÂÎÌË A+B ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Í‡·ÂÎÌ‡ Í‡Ì‡ÎÌ‡ ÏÂÊ‡;
ÓÚ‰ÂÎÌË A+B ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡ ÂÎ.Ú‡·Î‡ Ì‡ Í‡ÈÌËÚÂ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË;
ÓÚ‰ÂÎÌË ¿+B ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË Ì‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
ƒÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙ 3DC ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ; ÒÍÎ‡‰; Á‡Î‡ Á‡ ÒÂ˘Ë; ÁÓÌ‡
Á‡ ÓÚ‰Ëı; Ò‡ÌËÚ‡ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ·‡Ìˇ; ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ Ô‡ÍËÌ„.
"¬ ‰ÌÂ¯ÌÓ ‚ÂÏÂ ·ËÁÌÂÒ˙Ú Â ‚ÒÂ
ÔÓ-Á‡‚ËÒËÏ ÓÚ »“ Ë ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ‚
Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ ÍÓÒÚ‚‡Ú Á‡„Û·Ë Ë ÔÓ-

ÔÛÒÌ‡ÚË ÔÓÎÁË", ÒÏˇÚ‡ „-Ì «‰‡‚ÍÓ ÕËÍÓÎÓ‚, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ 3DC. "œ‡Á‡˙Ú ÔÂ‰Î‡„‡
ÏÓ‰ÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, ˜ËˇÚÓ ˆÂÌ‡ Â
ÁÌ‡˜ËÏ‡ Ë Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ‡
Á‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚËÚÂ Ò‡ÏÓ Ì‡ Â‰Ì‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ", Û‚ÂÂÌ Â ÚÓÈ.
3DC ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‰‚Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË
Í‡·ÂÎÌË Ú‡ÒÂÚ‡ Í˙Ï „‡‰ÒÍ‡Ú‡
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡. ¬ÒˇÍÓ Ú‡ÒÂ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ 20 Ú˙·Ë Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙
110 mm, ‚ÎËÁ‡˘Ë ÔÂÁ ‰‚Â ‡ÁÎË˜ÌË
ÒÚ‡ÌË Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡ ‚ ‰‚Â ÓÚ‰ÂÎÌË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.
¬ 3DC Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÍ‡ÎËÛÂÏ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Á‡ËÏÌË ‚˙ÁÍË. ¬ÒË˜ÍË Í‡·ÂÎË, Á‡ ‰‡ÌÌË
Ë ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÒÂ ÔÓÎ‡„‡Ú ‚
‰‚Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ¿+B ÓÍ‡˜ÂÌË Á‡ Ú‡‚‡Ì‡ ÒÍ‡Ë, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡Ú ·˙ÁË ‚ÂÏÂÌ‡ Á‡ Â‡ÍˆËˇ ÔË ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ‚˙ÁÍË, ·ÂÁ
‰‡ ÒÂ ÍÓÏÔÓÏÂÚË‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ
‚ ‰‚ÓÈÌËˇ ÔÓ‰. ¬Á‡ËÏÌËÚÂ ‚˙ÁÍË
ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ÒÂ‚ËÁÌËÚÂ
ËÌÊÂÌÂË ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ, ‚ ÚÓ‚‡
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˜ËÒÎÓ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÒÍÎ‡‰ ‡ÁÎË˜ÌË ÚËÔÓ‚Â Ë ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË Í‡·ÂÎË Coax, CAT5/6, Single-Mode Fiber,
Multi-Mode Fiber.
Õ‡ ÔÓÍË‚‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡, ÍÓÈÚÓ
Â Ò Ó·˘‡ ÔÎÓ˘ 622 m2, Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚Ó‰ÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌË ÍÛÎË, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÏÓ‰ÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÔÂˆËÁÌ‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. œÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡ Â Ë ÁÓÌ‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ GPS ‡ÌÚÂÌË Ë ‰Û„Ó ‡‰ËÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.

Електрозахранване
3DC Â ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÂÌ ˆÂÌÚ˙, ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì ‰‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
Ï‡˘‡·ËÛÂÏÓ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
ÓÚ Ì‡È-‚ËÒÓÍ ÍÎ‡Ò Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ.
ÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ˆÂÌÚ˙ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÓÚÍ‡ÁÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ
N+1 Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ. —Â‰Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ‚ ÂÎÂÍÚÓËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ, Â
6 kW Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ¯Í‡Ù.
"Õ‡¯‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ‡Á‡·ÓÚË,
ËÁÔ˙ÎÌË Ë ÏÓÌÚË‡ ‚ Ò˙Í‡ÚÂÌË
ÒÓÍÓ‚Â „Î‡‚ÌËÚÂ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓÚ‡·Î‡ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡,
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Í‡·ÂÎÌËÚÂ Ú‡ÒÂÚ‡ Á‡ ÒËÎÓ‚Ë Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË Í‡·ÂÎË, ‰ÓÒÚ‡‚Ë Ë
ÏÓÌÚË‡ ÂÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡
ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏÓ ÚÓÍÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
(UPS ÒËÒÚÂÏË Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë
Á‡ı‡Ì‚‡ÌËˇ 48 V). –‡·ÓÚ‡Ú‡ ÌË
·Â¯Â ÛÎÂÒÌÂÌ‡ ÓÚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÚÓ Ë Ô˙ÎÌÓ Á‡‰‡ÌËÂ,
ÍÓÂÚÓ ÌË ·Â¯Â ‰‡‰ÂÌÓ ÓÚ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ Ì‡‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ
Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÔÓÒË, ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡", ÍÓÏÂÌÚË‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ „-Ì
ÃÎ‡‰ÂÌ –‡ÒÚ‡¯ÍË, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡
ÙËÏ‡ ƒ≈Õ ÂÎÂÍÚËÍ.
«‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÍÓÏÛÌ‡ÎÌ‡Ú‡
ÏÂÊ‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ì‡ ÌË‚Ó
ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (—Õ) ÓÚ ‰‚Â ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓ ˜ÂÚËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË Í‡·ÂÎÌË Ú‡ÒÂÚ‡, Ú. Â. Ó·ÂÍÚ˙Ú Â ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ
1-‚‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ. –‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÛÂ‰·‡ —Õ Â ÒÂÍˆËÓÌË‡Ì‡, Í‡ÚÓ
ÓÚ ‚ÒˇÍ‡ ÒÂÍˆËˇ ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡ ÔÓ
Â‰ËÌ ÔÓÌËÊ‡‚‡˘ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ,
‚ÒÂÍË ÓÚ ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÂÏÂ
ÚÓ‚‡‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. ”Â‰·‡Ú‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (ÕÕ) Ò˙˘Ó Â ÒÂÍˆËÓÌË‡Ì‡ Ë ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‡‚ÚÓÏ‡-
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ÚË˜ÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚‡Ú‡
(¿¬–) ÓÒË„Ûˇ‚‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌÚ˙‡ ÔË ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÈ ÓÚ
ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ ËÎË ÔË ËÁÎËÁ‡ÌÂ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ „‡ÌËˆË Ì‡ ÌˇÍÓÈ
ÓÚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË.
ƒÓË Ë ÔË Ô˙ÎÂÌ ÒË‚ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙˙Ú ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÂÁÂ‚Ì‡ „ÛÔ‡
ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌË ‰ËÁÂÎ„ÂÌÂ‡ÚÓË,
ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ò Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ.
‘ËÏ‡ ¿ÎÙ‡ √ËÒËÌ Â ÍÓÌÒÛÎÚË‡Î‡ Ë ËÁ„‡‰ËÎ‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
‡‚‡ËÈÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙‡, Ò˙Ó·˘‡‚‡ „-Ê‡ «‰‡‚Í‡ √ÓÌ‡˜Í‡, Procurement & Logistics ‚
ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡. "ÕËÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËıÏÂ
‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡, ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, Ì‡ÒÚÓÈÍË Ë
ÒËÚÛ‡ˆËÓÌÌË ÚÂÒÚÓ‚Â Ì‡ 2 ·Óˇ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ‰ËÁÂÎÓ‚Ë „ÂÌÂ‡ÚÓË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ 640 kVA ‚ÒÂÍË", ‡ÁÍ‡Á‚‡ Úˇ. "ƒËÁÂÎÓ‚ËÚÂ „ÂÌÂ‡ÚÓË
Ò‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ·Â Ì‡ÎÓÊÂÌ ÓÚ Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡-
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ÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ Ô‡‡ÎÂÎ, Í‡ÚÓ ËÏ‡Ú
Ó·˘Ó Ú‡·ÎÓ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚‡Ú‡ (¿¬–), Ò
‰ËÒÔÎÂÈ, ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡˘ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡
‡‚‡ËÈÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ŒÒË„ÛÂÌ‡ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡‰„‡‰Ë ‰Ó ˜ÂÚËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Â Ô‡‡ÎÂÎ. ƒ‚ÂÚÂ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò
Ï‡Í‡Ú‡ ¬ÓÎ‚Ó Ò‡ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ (Common rail ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ).
’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡
¯ÛÏ‡, ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó
Ì‡ ‚Â‰ÌËÚÂ ÂÏËÒËË", ‰ÓÔ˙Î‚‡ „-Ê‡
√ÓÌ‡˜Í‡.
œÓ ÌÂÈÌË ‰ÛÏË, ¿ÎÙ‡ √ËÒËÌ Â
ËÁ·‡Ì‡ Á‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ Ë ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ 3DC, Ú˙È Í‡ÚÓ ËÏ‡ ·Ó„‡Ú
ÓÔËÚ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚‡ËÈÌË Á‡ı‡Ì‚‡ÌËˇ.
ÕÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ ‰‚Â „ÛÔË
UPS, ÍÓËÚÓ ‚ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ÒË ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ Á‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÓÚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ˘Â ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó 6 ·.ı120
kVA ‚ Ô‡‡ÎÂÎ. ≈‰ËÌËˇÚ UPS ‚ „Û-
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Ô‡Ú‡ Â ‚ ÂÁÂ‚,
Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ Ì‡ „ÛÔËÚÂ 1+1 Ë ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ ‚ „ÛÔ‡Ú‡ N+1)", ÍÓÏÂÌÚË‡ Ë „-Ì
ÃÎ‡‰ÂÌ –‡ÒÚ‡¯ÍË. "ÃÓÌИзточник: Палмо ÚË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ AEG
PSS √ÂÏ‡ÌËˇ,
ÚËÔ SVS Protect
3.33 /120-S2, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡‰ÂÊ‰ÌË, Í‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú 50 Hz ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌÓ ËÁıÓ‰ˇ˘Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. ŒÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌË Ò‡ Ò
„ÂÎÓ‚Ë ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË ·‡ÚÂËË
Ì‡ EXIDE, Ò
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎИзточник: ДЕН електрик
ÌÓÒÚ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡‰ 10 „Ó‰ËÌË, ˜ËÈÚÓ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Á‡ 20 ÏËÌÛÚË ‡·ÓÚ‡ ÔË Ô˙ÎÂÌ ÚÓ‚‡. ◊‡ÒÚ
ÓÚ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡Ú
Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 48 V, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò ÏÓ‰ÛÎÌË ÚÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ BENNING", ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.
"¿‚‡ËÈÌÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ 3DC Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ ÔÓ
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ. ÕËÒÍ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ „ÓË‚Ó Ì‡ ‰ËÁÂÎÓ‚ËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ Ò ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓÚÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‚Â‰ÂÌË
‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÔËÚÂÊ‡ÌËÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, Ò ÍÓÂÚÓ „Ó
ÔÂ‚˙˘‡Ú ‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ‡ÁıÓ‰‚‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÂÒÛÒË",
‡ÁÍ‡Á‚‡ «‰‡‚Í‡ √ÓÌ‡˜Í‡.
¬ 3DC Ò‡ Ì‡ÎË˜ÌË ‰‚Â „Î‡‚ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË Ú‡·Î‡ (¿+B) Ë Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ‰ËÒÚË·ÛˆËÓÌÌË ÂÚ‡ÊÌË
Ú‡·Î‡ (¿+B), ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÚËÔÓ‚Ó
ËÁÔËÚ‡ÌË Ú‡·Î‡ Ì‡ ABB. ÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ÔÂÁ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ÌÂÔÂÒË˜‡˘Ë ÒÂ Í‡·ÂÎÌË
Ô˙ÚË˘‡.
¬ÒË˜ÍË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÚÓÍÓÁ‡ı-

‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‡ ‰Û·ÎË‡ÌË
Ë Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓÊ‡Ó‡Á‰ÂÎÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò ÍÎ‡Ò Ì‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ 72 ÏËÌÛÚË: Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË (¿+B), √–“ (¿+B), ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏË ÚÓÍÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌËˇ
(¿+B), ·‡ÚÂËÈÌË ÔÓÎÂÚ‡ (¿+B),
ÂÚ‡ÊÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË Ú‡·Î‡
(¿+B), ÒËÌıÓÌËÁË‡Ì‡ ‰ËÁÂÎ„ÂÌÂ‡ÚÓÌ‡ „ÛÔ‡.
—„‡‰‡Ú‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÌÓ‚ÓÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ë ËÁ„‡‰ÂÌ‡

гръмозащитна
система
Ò Ï‡˜ÚË, ÒÔÛÒ˙ˆË Ë Á‡ÁÂÏËÚÂÎÌË
ÍÓÎÓ‚Â. ¬ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙‡ Ò‡
Á‡ÁÂÏÂÌË Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ë ıÓ‡Ú‡.
œÓ ‰ÛÏË Ì‡ ÃÎ‡‰ÂÌ –‡ÒÚ‡¯ÍË,
ÒıÂÏ‡Ú‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡
Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌ‡ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë
ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ.
«‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â ËÁˆˇÎÓ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓ, Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ‰‚Â
Ó„ÎÂ‰‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË, Á‡ÔÓ˜‚‡˘Ë
Ó˘Â ÓÚ ÌË‚Ó 10 kV Ë ‰ÓÒÚË„‡˘Ë ‰Ó
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌÓ Ú‡·ÎÓ. ¬ÒˇÍ‡ ÓÚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÓÂÏÂ ˆˇÎ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡
(Ú. Â. ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ 1+1). ƒÓË Ë
‰‚ÂÚÂ ‚˙Ì¯ÌË Á‡ı‡Ì‚‡ÌËˇ ‰‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡Ú Ò‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË 4 ·. ‰ËÁÂÎ„ÂÌÂ‡ÚÓË ı 630 kVA ‚ Ô‡‡ÎÂÎ.
"Õ‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ˆÂÌÚ˙˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÓÂÏÂ ÚÓ‚‡ ÓÚ 1,25 MVA, ÍÓÂÚÓ
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
ÓÚ 2,5 MVA."
"–Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒıÂÏ‡Ú‡ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò Ú‡·Î‡ Ë ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ì‡ ABB. –‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ
ÛÂ‰·Ë Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ò ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ÒÚÛÍÚÛË, ÓÚ ÏÓ‰ÛÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ArTu. ¬˙‚Ó‰ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë (2000 ¿) Ò‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË (¿—¬)
ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ Emax, Ì‡ ÔÓ-ÌËÒÍËÚÂ
ÌË‚‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò
ÎˇÚ ÍÓÔÛÒ (MCCB) ÓÚ ÒÂËˇÚ‡
Tmax. Õ‡ ˜ÂÚËË ÌË‚‡ ËÏ‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚ÌÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ÏÓÚÓÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌË
ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÍÓÌÚÓÎÂË.
¡Î‡„Ó‰‡ÌË ÒÏÂ Ì‡ ¿¡¡ ¡˙Î„‡Ëˇ,
Ò ÍÓËÚÓ ËÏ‡ÏÂ ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÌÓ
Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó, Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË ÔË
Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Ë ‰Û„Ë
ÔÓÂÍÚË", ÒÔÓ‰ÂÎˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ
Ì‡ ƒ≈Õ ÂÎÂÍÚËÍ.
’‡‡ÍÚÂÌ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡, ÔÓ ÏÌÂÌËÂ Ì‡ „-Ì –‡ÒÚ‡¯ÍË, Â,
˜Â ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡ ÔÓÂÚ‡ÔÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ò
ÍÎËÂÌÚË, Ú‡Í‡ ˜Â Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ËÚÂ
‡ÁıÓ‰Ë ‰‡ ÒÂ ‡ÁÒÓ˜‡Ú ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ. Œ˘Â ÔË ‡Á‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ
‡Á¯ËÂÌËÂ Ë ‰ÓÔ˙Î‚‡ÌÂ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
ÔÂÍ˙Ò‚‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ.
"— ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÙËÏ‡ –‡ÈÏÂ„
ËÁÔ˙ÎÌËıÏÂ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡.
“‡Í‡ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ËÏ‡ Ô˙ÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ë ÒÂ
ÒÎÂ‰ˇÚ ‚ÒË˜ÍË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÂÎË˜ËÌË. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ Ì‡ÚÛÔ‚‡
‚ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓÍ˙ÒÌËˇ ËÏ ‡Ì‡ÎËÁ.
≈ÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ „-Ì –‡Ò-
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Ú‡¯ÍË ÍÓÏÂÌÚË‡ Ú‡Í‡: "»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò‡ Ò ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍË Á‡„Û·Ë. œË Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ ÓÒ‚ÂÌ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÚÓÍÓ‚Ë
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ë Ô‡‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ò‡ ÓÚ˜ËÚ‡ÌË Ë Á‡„Û·ËÚÂ
‚ Úˇı. ¬ Ó·ÂÍÚËÚÂ ÓÚ ÚÓÁË ÚËÔ
ÚÓ‚‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ, Ú˙È
Í‡ÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ÓÚ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ."
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Â Ë ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ RimatriX 5 Ì‡ Rittal.
PSM ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë
ÎÂÒÌÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Â
ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‚ ‡ÍÓ‚Â Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ‰Ó 1300 Í„ Ë ÁÂÏÂÚ˙ÒÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Â Â‡ÎËÁË‡ÌÓ ‚ Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌËˇ ÒÚÛ‰ÂÌ ÍÓË‰Ó (Cold Aisle), ‡
˜ÂÁ —Ã— “— Â „‡‡ÌÚË‡Ì Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ò ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Í‡ÍÚÓ ÔÓ
GSM, Ú‡Í‡ Ë ÔÓ TCP/IP, SNMP,
Telnet, SSH, FTP Ë ‰. ÔË ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÚË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Ì‡ ÒÎÂ‰ÂÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË.
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Прецизна
климатизация
"¬ 21-‚Ë ‚ÂÍ Ï‡˘‡·˙Ú Ì‡ Â‰ËÌ
‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Ò
ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ ‡ÁÔÓÎ‡„‡", ÒÏˇÚ‡Ú ÓÚ
3DC. " ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-ÏÓ˘ÌË Ë ÂÌÂ„ÓÂÏÍË Ò‡ ÍÓÎÓÍË‡ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Â ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ", ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú ÚÂ.
ƒÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‚ 3DC ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÔÂˆËÁÌ‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡
ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ
ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë ÒÂ
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ú. Ì‡. free-cooling.
ÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ Á‡Î‡ Á‡ ÍÓÎÓÍË‡ÌÂ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ò ÂÁÂ‚Ë‡ÌÂ ‚ ÂÊËÏ
N+1, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÔÓÚÓÍ ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı, Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‚Î‡ÊÌÓÒÚ, ‚ ÓÔÚËÏ‡ÎÌË Á‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚË. Õ‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Â
Á‡ÎÂ„Ì‡Î‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ‰ÂÚ‡ÈÎ Ì‡ ËÌ-
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Ù‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Á‡ ÔÂˆËÁÌ‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ:
l N+1 ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ 100 kW CyberAir2 ÒËÒÚÂÏË Ì‡
Stulz;
l 1+1 ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË Ì‡ Grundfoss;
l ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ N+1 Ì‡ ‚Ó‰ÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ ÍÛÎË Ì‡ ÔÓÍË‚‡ Ì‡
Guentner;
l ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÚÓ
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ;
l ‰‚ÓÈÌÓÂÁÂ‚Ë‡ÌÓ A+B ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
¬ÒˇÍ‡ ÓÚ Á‡ÎËÚÂ Á‡ ÍÓÎÓÍ‡ˆËˇ Â
Ò 60-Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚ ‰‚ÓÂÌ ÔÓ‰, Í‡ÚÓ
ı‡‡ÍÚÂÌÓÚÓ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ 3DC
Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ë Ò‡ÏÓ Á‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı. ¬ÒË˜ÍË
ÏÂ‰ÌË Ë ÓÔÚË˜ÌË Í‡·ÂÎË ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú Ì‡ ÓÍ‡˜ÂÌË Á‡ Ú‡‚‡Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÚÂÎÂÌË ÒÍ‡Ë. œÂ‰ ‚ÒÂÍË ¯Í‡Ù
Ò Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÙÓË‡ÌË ÔÎÓ˜Ë, Í‡ÚÓ ÓÒË„ÛÂÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÒÂ‰‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Â 21 ∞C ±2 ∞C ÔË 50% ‚Î‡ÊÌÓÒÚ.
œË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌÚ˙‡ Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË 6 ÍËÎÓ‚‡Ú‡ ÒÂ‰Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ¯Í‡Ù, Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
ÂÒÛÒË Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. ¬ ÁÓÌËÚÂ,
Í˙‰ÂÚÓ 3DC ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ¯Í‡ÙÓ‚Â Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ, Â ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ÚÓÔÎ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Cold Aisle Containment System
(CACS). “ÓÁË ÌÓ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ Ì‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌ
Ë ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı ‰‡‚‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó 12 ÍËÎÓ‚‡Ú‡ Ì‡
¯Í‡Ù.
œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓ-ÒÂËÓÁÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ
ÍÎËÂÌÚÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚ ÁÓÌË Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ÒÏÂ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌË ‰‡
ËÁÔ˙ÎÌËÏ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÔÓÂÍÚË Á‡
ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ in-row
‚Ó‰ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ‚ Ò‡ÏËÚÂ ¯Í‡ÙÓ‚Â, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú ‰Ó 30
ÍËÎÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Í‡·ËÌÂÚ.

Охрана
и безопасност
"«‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ë
·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡
ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÌË
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ˜ÂÁ ÌÂ„Ó, Ò‡ Ì‡¯
ÔËÓËÚÂÚ", Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ‰ÂÈÚ‡
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ˆÂÌÚ˙‡. — ˆÂÎ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡
ÒË„ÛÌ‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ÒÂ‰‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡, 3DC ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡:
l ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô‡;
l ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËÂ;
l ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÊ‡Ó„‡ÒÂÌÂ;
l ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓÙËÎË‡ÌÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ;
l ÊË‚‡ ‚˙Ó˙ÊÂÌ‡ Óı‡Ì‡.
"ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó
ÔÂ‰ Ì‡Ò ·Â ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÏ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡ ˆÂÌÚ˙‡, Í‡ÚÓ Á‡Ô‡ÁËÏ
ÎÂÒÌËˇ Ë ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô, ·ÂÁ ÚÂÊÍË
ÙÓÏ‡ÎÌÓÒÚË, ÒÔ‡Á‚‡ÈÍË Á‡ÍÓÌ‡",
ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ 3DC.
ƒÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙˙Ú Â ÓÚ‚ÓÂÌ ‰ÂÌÓÌÓ˘ÌÓ Á‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË. ¬ÒË˜ÍË
„ÓÒÚË ÒÂ ÎÂ„ËÚËÏË‡Ú ÔÂ‰ ‚˙Ó˙ÊÂÌ‡Ú‡ Óı‡Ì‡ ÔË ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡, Í‡ÚÓ, ‡ÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÒÂ
ÂÒÍÓÚË‡Ú ‰Ó Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇ ÔÂÒÓÌ‡Î Ì‡
ˆÂÌÚ˙‡, Û‚Âˇ‚‡Ú Ò˙Á‰‡ÚÂÎËÚÂ
Ì‡ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙‡. 3DC Á‡Ô‡Á‚‡
ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË
„ÓÒÚ, Í‡ÚÓ Â„ÛÎˇÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
Ú‡ÁË ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÍÎËÂÌÚ.

Пожароизвестяване
и пожарогасене
—Ô‡Á‚‡ÈÍË Õ‡Â‰·‡ 2 Ë ‰Ó·ËÚÂ
Ô‡ÍÚËÍË, ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙˙Ú ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÓÊ‡Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ:
l ÏÌÓ„ÓÁÓÌÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Bosch - √ÂÏ‡ÌËˇ;
l ÁÓÌË‡Ì‡ „‡ÁÓ„‡ÒËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ SAFETY HI-TECH »Ú‡ÎËˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌËˇ Á‡
ıÓ‡Ú‡ Ë ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ „‡ÁÓ‚
‡„ÂÌÚ NAF S 125;
l ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ Ô‡ÒË‚ÌË ÏÂÍË, Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔË ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
œÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë ÔÓÊ‡Ó„‡ÒËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏË Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÓÚ ÙËÏ‡ œ‡ÎÏÓ. «‡ÎÓÊÂÌË Ò‡ ÔËÌˆËÔËÚÂ Á‡ ‡ÌÌÓ Ë
ÒË„ÛÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡Ë (˜ÂÁ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡ÁÂÌË ‰‡Ú˜ËˆË
Á‡ ÏÌÓ„Ó ‡ÌÌÓ ‰ËÏÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ‰‡Ú˜ËˆË,Â‡„Ë‡˘Ë ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔËÁÌ‡Í‡ Ì‡ ÔÓÊ‡) Ò ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ò „‡ÁÓ‚Ëˇ ‡„ÂÌÚ.
"ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ ·Â

‰‡ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ
ÌÂ Ò‡ÏÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÓ Ë Ì‡ ÒÚÓ„ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ò˙ı‡Ìˇ‚‡˘Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ IT Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ",
ÍÓÏÂÌÚË‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÙËÏ‡
œ‡ÎÏÓ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ ÌÂÈÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Œ„ÌˇÌ »‚‡ÌÓ‚. "ŒÒÌÓ‚ÌÓ
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Í˙Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ·Â Úˇ ‰‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‰‡
‡ÍÚË‚Ë‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ „‡ÒÂÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡Ë", ‰ÓÔ˙Î‚‡
ÚÓÈ.
"¬˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ ·Â
ÔÓÒÓ˜ËÎ, ˜Â ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë
‡ÌÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÒÂ
ÒÔˇıÏÂ Ì‡ ‡‰ÂÒËÛÂÏ‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡
Ô‡ÌÂÎ FPA 1200. Õ‡¯ËˇÚ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚ Ô‡ÚÌ¸Ó ÙËÏ‡ œ‡ÎÏÓ
ÏÓÌÚË‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ
ÓÚ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ‰ÂÚÂÍÚÓË
FAP OT 420, ‡‰ÂÒËÛÂÏË ‡ÒÔË‡ˆËÓÌÌË ‰ËÏÌË ‰ÂÚÂÍÚÓË ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ TITANUS FAS 420 Ò ‰ÂÚÂÍÚÓÂÌ
ÏÓ‰ÛÎ TITANUS DM - TT - 05", Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ÓÙËÒ‡ Ì‡ Bosch —ËÒÚÂÏË
Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ.
"—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÊ‡Ó„‡ÒÂÌÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò
ÎÂÒÌ‡ Ë „˙‚Í‡‚‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ Ë
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡
ÔÓÊ‡", ‰ÓÔ˙Î‚‡ „-Ì »‚‡ÌÓ‚ ÓÚ œ‡ÎÏÓ.
¬ÒË˜ÍË ‚‡ÚË, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ - Ì‡
ÒËÌıÓÌËÁË‡Ì‡ ‰ËÁÂÎ„ÂÌÂ‡ÚÓÌ‡
„ÛÔ‡, ‰ËÒÚË·ÛˆËÓÌÌË ÂÎ. Ú‡·Î‡,
ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏË ÚÓÍÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌËˇ,
‡ÚÂËÈÌË ÔÓÎÂÚ‡, ÍÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌË
Á‡ÎË, ÒÍÎ‡‰ - Ò‡ Ò‡ÏÓÁ‡Ú‚‡ˇ˘Ë ÒÂ Ë
Ò‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë - 72 ÏËÌÛÚË,
Ì‡ ÓÚÍËÚ Ó„˙Ì, ·ÂÁ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË. ¬ÒË˜ÍË Í‡·ÂÎÌË ÔÂıÓ‰Ë ÏÂÊ‰Û ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ò‡
ÔÓÔ˙ÎÌÂÌË Ò ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡˘Ë ÔÓÊ‡ÓÒÔË‡˘Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË. ¬ÒË˜ÍË ÂÚ‡ÊË
Ë ‡·ÓÚÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË
Ò ˙˜ÌË ÔÓÊ‡Ó„‡ÒËÚÂÎË Ò ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰ ËÎË Ô‡ı. ¬ÒÂÍË ÂÚ‡Ê Â
ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò ÔÓÊ‡ÂÌ Í‡Ì.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

PSM - ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Á‡ Ò˙‚˙ÌË Ë
ÏÂÊÓ‚Ë ¯Í‡ÙÓ‚Â ÓÚ –ËÚ‡Î
¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‚ÒÂ
ÔÓ-Ì‡‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡ Ò˙‚˙ËÚÂ ‚ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚÓ‚Â ËÎË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò
„ÓÎˇÏ‡ IT ÒÚÛÍÚÛ‡, –ËÚ‡Î ÔÂ‰Î‡„‡
‚Ë ÒÓ ÍÓ Â Ù Â ÍÚ Ë ‚ Ì ‡
ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ PSM
(Power System Modules), ÍÓˇÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡
Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓ ÌÓ‚
ÔÓ‰ıÓ‰ Á‡ ÂÌÂ„ËÂÌ
ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ ‚ Ò˙‚˙ÌËÚÂ ‡ÍÓ‚Â. ŒÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ PSM ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÂÎÂÍÚÓÔÂÌÓÒÌ‡ ¯ËÌ‡, ËÁ‡·ÓÚÂÌ‡ ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÈ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Ò ÔÓÒÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ (Plug-in) ÏÓ‰ÛÎ ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎË, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÛÚ‚˙‰ÂÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Í‡ÚÓ: IEC 320, C13; C19; ÿÛÍÓ Ë ‰. ÃÓ‰ÛÎ ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓÒÚ‡‚ˇÌË Ë Ï‡ı‡ÌË ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ ‡·ÓÚÂ˘Ë ÏÓ‰ÛÎË. ¬ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ‡Í Ò ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ 2
ÏÂÚ‡, 42U ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú
‰Ó 4 ¯ËÌË, ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò ÔÓ 7 ÏÓ‰ÛÎ ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎˇ. PSM ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ ‚ ÚË ‚‡Ë‡ÌÚ‡:
l PSM ÒÚ‡Ì‰‡Ú (‰Ó 96Amps, 2 Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë Í˙„‡ Ò ÏÓÌÓÙ‡ÁÌÓ ËÎË
ÚËÙ‡ÁÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ), Á‡ ‡ÍÓ‚Â Ò
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÏÓÌÚË‡ÌË Ò˙‚˙Ë.
l PSM œÎ˛Ò (‰Ó 192 ‡ÏÔÂ‡, 4 Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë Í˙„‡ Ò ÚËÙ‡ÁÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ), Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ‡ÍÓ‚Â Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÏÓÌÚË‡ÌË Ò˙‚˙Ë Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ
(Ì‡Ô. ·ÎÂÈ‰ ÒËÒÚÂÏË).
l PSM Ò Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ - ÏÂÊÓ‚‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡ PSM ÒÚ‡Ì‰‡Ú Ò Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË.
ÿËÌ‡Ú‡ Ì‡ PSM ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÁÓÎË‡Ì‡ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ë ÔÓ‰ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. “ˇ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ
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˜ÂÚËËÚÂ ˙„˙Î‡ Ì‡ Ò˙‚˙ÌËˇ ‡Í
·ÂÁ ‰‡ ÓÚÌÂÏ‡ ÓÚ ÔÓÎÂÁÌÓÚÓ Ú.Ì‡.
U ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. ƒÓÒÚ‡‚ˇ ÒÂ ·ÂÁ ÏÓ‰ÛÎ ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎËÚÂ Ò ˆÂÎ ËÁ·Ó˙Ú
Ì‡ ÚËÔ‡ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ÌÛÊ‰Ë ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. ÃÓ‰ÛÎ ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò ‰ËÓ‰Ë, ÒË„Ì‡ÎËÁË‡˘Ë Ò ÚËÚÂ ˆ‚ˇÚ‡ - ÁÂÎÂÌÓ, Ê˙ÎÚÓ Ë ˜Â‚ÂÌÓ ÏÓÏÂÌÚÌÓÚÓ ËÏ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. œË ÁÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ÏÓ‰ÛÎ˙Ú ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Â ‚
ÌÓÏ‡ÎÌË „‡ÌËˆË, ÔË Ê˙ÎÚ‡, ˜Â ÒÂ
‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ ‰Ó Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ ‰ÓÔÛÒÚËÏ ‡ÏÔÂ‡Ê, ‡ ÔË ˜Â‚ÂÌ‡, ˜Â Ì‡‰ı‚˙Îˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡
ÏÓ‰ÛÎ‡ Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ ‰Û„ ÏÓ‰ÛÎ.
«‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÏÓÌËÚÓËÌ„, PSM
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎË Ò 2-ˆËÙÂÌ LED ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÍ‡Á‚‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÍÓÌÚÓÎ Ë Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡ Rittal —Ã—TC (Computer Multi Control), PSM ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ Ë

‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ˜ÂÁ HTTP Ë SNMP
ÔÓÚÓÍÓÎ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ‡Î‡ÏË‡ ÔË
Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ ÍËÚË˜ÌË Ò˙·ËÚËˇ.
¬ PSM ¯ËÌ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‚„‡‰ÂÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ. ¬ÒË˜ÍË PSM Plug-in ÏÓ‰ÛÎË Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË
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Ò˙Ò Á‡˘ËÚ‡ ÔÓÚË‚ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÓÍ‡. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë Ò‡ÏÓ Á‡ÒÂ„Ì‡ÚËˇ ÏÓ‰ÛÎ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡, Í‡ÚÓ ‰Û„ËÚÂ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡ ‡·ÓÚ‡.
“ÂÁË 2 ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÌÂ„ËÈÌÓÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ Ì‡
Rittal Á‡ ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌ‡ ‡·ÓÚ‡ "RimatriX 5", ÍÓˇÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡: "–‡ÍÒËÒÚÂÏ‡", "«‡ı‡Ì‚‡ÌÂ", " ÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ", "—Ë„ÛÌÓÒÚ, ÃÓÌËÚÓËÌ„ Ë
ŒÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ", "—Â‚ËÁ".
Rittal ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÂ‰Î‡„‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÒË„ÛÌ‡, Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡, ÎÂÒÌ‡
‡·ÓÚ‡, ÌÓ Ë ÔÓÏ‡„‡ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ò 50 - 60
ÔÓˆÂÌÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÔÓÎÁË Á‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ "RimatriX 5" Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Á‡ ÍÓÎÓÍ‡ˆËˇ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ì‡ ÙËÏ‡ 3 ƒË —Ë. “‡Ï PSM ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë ÎÂÒÌÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Â ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‚ ‡ÍÓ‚Â Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ‰Ó 1300 Í„ Ë ÁÂÏÂÚ˙ÒÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ (zone 1-4 to
Bellcore), ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Â Â‡ÎËÁË‡ÌÓ ‚ Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌËˇ "ÒÚÛ‰ÂÌ ÍÓË‰Ó" (Cold Aisle), ‡ ˜ÂÁ —Ã— “— Â „‡‡ÌÚË‡Ì Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡
‡·ÓÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ò ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Í‡ÍÚÓ ÔÓ GSM, Ú‡Í‡ Ë ÔÓ TCP/IP,
SNMP, Telnet. SSH, FTP Ë ‰., ÔË ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÚË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Ì‡ ÒÎÂ‰ÂÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË.

Ритал ЕООД
1592 София, бул."Искърско шосе" №7, жк."Дружба"-1,
Търговски комплекс "Европа"
Тел./ факс: +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983
е-mail: office@rittal.bg, www.rittal.bg
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œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
„‡‰ÒÍË ÓÚÔ‡‰ÌË
‚Ó‰Ë
Биологично пречистване на отпадните води в агломерации под
10 хил. еквивалент жители

À

ипсата на пречиствателни
станции за отпадни води е един от
основните проблеми, който стои
пред ВиК сектора в страната. При
присъединяването си към Европейския съюз, България бе поела ангажимент до края на 2010 година да изгради пречиствателни станции в населените места с над 10 хил. еквивалент жители. По данни от пресата, в момента от общо 124 агломерации, само в 54 има изградени пречиствателни станции, а в останалите 70 все още липсват такива. До
2014 година пречиствателни станции трябва да бъдат изградени и в
населени места с между 2000 и 10
000 еквивалент жители, съгласно
срока за постигане на изискванията
на Директива 91/271/ЕИО. В тази
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връзка, управляващият орган на оперативна програма „Околна среда
2007 - 2013 г.“ пристъпва към разработване на изисквания към проекти,
отнасящи се за тези агломерации.
През настоящата година ще бъдат
определени правилата и критериите
за възлагане, проектиране, съгласуване и строителство на канализационни мрежи и пречиствателни станции
за отпадни води в агломерации с под
10 000 еквивалент жители.

Законова рамка на ниво
ЕС
Принципно, пречистването на
отпадъчните води е законодателно
регламентирано на ниво ЕС чрез
Директивата за пречистването на
градските отпадъчни води (ДПГОВ),
Рамковата директива за водите
(РДВ), включително дъщерните ди-

рективи и косвено чрез Директивата за питейната вода (ДПВ). ДПГОВ
е директивата съгласно, която агломерациите с над 2000 еквивалент
жители се задължават да изградят
пречиствателни станции. Крайният
срок на България за изпълняване на
всички изисквания по тази директива е 2014 година. В директивата
пречистването на отпадните води
е определено основно като първично
и вторично пречистване. Третичното пречистване свързано с отстраняване на хранителните вещества
се изисква само в случай на еутрофизация. С Рамкова директива за водите (РДВ) се регламентират изискванията за постигане на добро състояние на водата и на подземните
води. Директива за питейните води
(ДПВ) се отнася за водоснабдителните системи за питейни нужди за >
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50 души или за водоснабдяване > 10
m3 дневно. Тя постановява здравни
стандарти за качество (микробиологични и химически параметри) за
осигуряване на безопасна питейна
вода.

Пречистване на
отпадните води от малки
населени места
Характерно за пречиствателните съоръжения в по-малките населени места е, че те обикновено са подложени на високи сезонни и дори дневни колебания в потока на отпадъчните води и натоварването. От друга
страна, тези пречиствателни съоръжения е добре да бъдат лесни за управление и експлоатация. Обикновено градските отпадни води се определят като смес от битови и индустриални отпадни води, като често
към отпадните води се включва и
оттичащата се дъждовна вода. Наложило се и често използвано решение за тяхното отвеждане и пречистване е използването на централна канализационна система, по която отпадните води достигат до
централна пречиствателна станция.
Факторите, посочвани като определящи за избора на подобна концепция
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за управление на отпадните води, са
по-ниските инвестиционни и експлоатационни разходи в сравнение с изграждането на няколко по-малки по
размер станции. По мнение на специалисти обаче, за по-малките населени места този подход може да се
окаже не достатъчно ефективен и
да се характеризира с повече недостатъци, отколкото ползи. В тази
връзка, в последните години при разработването на технологична схема
за пречистване на отпадните води,
за по-малките населени места се обръща все по-голямо внимание на
съвременните полеви, децентрализирани или полуцентрализирани концепции за управление на отпадните
води. Тези концепции включват събиране, пречистване и депониране или
повторно използване на отпадните
води. Прилагането на тези подходи
е свързано с използването на много
малки съоръжения за санитарна обработка и пречистване на отпадните
води, проектирани и изградени на
място. Сред посочваните предимства на децентрализираните или
полуцентрализираните системи
обикновено са: по-ниските инвестиционни и експлоатационни разходи и
разходите за поддръжка по отноше-

ние на канализационната система,
по-добра защита на водните ресурси, гъвкавост и приспособимост към
променящи се условия и др. Като
техни недостатъци обикновено се
посочват по-ниската пречиствателна ефективност, необходимостта
от добър контрол и т. н.

Използвани технологии за
пречистване на
отпадните води
Съвременните пречиствателни
станции за градски отпадни води
обикновено включват комплекс от
съоръжения, обособени в четири основни блока – за механично пречистване, биологично пречистване,
обеззаразяване и третиране на утайките. Подборът на методи и съоръжения за постигане на желания пречиствателен ефект, се определя в
зависимост от количеството и
замърсеността на отпадните води.
Влияние върху избора на методите и
степента на пречистване оказват
и конкретните условия и възможността за оползотворяване на получените и обезвредени утайки. Широко
разпространена практика, за биологично пречистване на отпадни води
е използването на съоръжения, в кои-
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то биологично пречистване протича при изкуствено създадени условия,
които се базират на интензивни
биологични процеси. Подобни съоръжения са биофилтрите, които са
пречиствателни съоръжения със
сравнително несложна конструкция,
изградени предимно от стоманобетон. В зависимост от количеството и замърсеността на отпадните
води, необходимата степен на пречистване, технологичните възможности и конструктивните особености на биофилтрите, при тях се
използват няколко технологични схеми на пречистване – едностепенни,
двустепенни и в редки случаи - многостепенни. Биофилтрите се характеризират с редица предимства.
Сред тях са простотата в конструкцията им, лесната експлоатация и
поддръжка. Основно тяхно предимство в сравнение с други биореактори е малкият разход на електроенергия. Биофилтрите осигуряват висок
пречиствателен ефект, а извлечената биомаса е с много добри седиментационни качества. Като основен
техен недостатък се посочва
невъзможността за системен и
ефективен контрол, както и чувствителността на процесите от
резки понижения на температурата
на въздуха. Широко разпространени
са и съоръженията, използващи активна утайка, познати като биодискове или въртящи се биоконтактори. Биодисковете са съоръжения, в
които се извършва аеробно биологично пречистване, като за отстраняване на биологичните замърсители
се използва активна утайка (единич-
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ни щамове или комплекс от такива,
които при подходящи условия на развитие в присъствието на кислород
се размножават, консумирайки органичните замърсители). Могат да се
използват както за непълно, така и
за пълно биологично пречистване, със
или без стабилизиране на получените утайки. Като основни техни предимства се посочват лесната им
експлоатация, ниските енергийни и
експлоатационни разходи, както и
възможността да се постигне висока степен на пречистване. Практически е доказано, че могат успешно
да се използват както за пълно, така
и за непълно биологично пречистване на битови и промишлени отпадни води. Съществено предимство на
биодисковете е гарантираното
пълно периодично намокряне на
повърхността на дисковете, независимо от текущото хидравлично натоварване. Чрез промяна скоростта
на въртене на дисковете е възможно да се регулира концентрацията на
кислород в пречистваните отпадни
води. Важно предимство на биодисковете е и фактът, че те не са източник на допълнителен производствен шум.
Недостатъците на въртящите се
биоконтактори са свързани с по-високата първоначална инвестиция за
изграждането им. Освен това, при
използването им е необходимо да се
осигури добро механично пречистване, тъй като първичната утайка и
отмитата биологична ципа могат
да се утаят на дъното на биобасейните, в които са потопени дисковете и да създадат затруднения. По

тази причина се препоръчва да се
предвидят изпразнителни устройства, чрез които да се отстраняват
този вид утайки. Като нововъведение при пречистването на отпадните води се приема използването на
анаеробен реактор. Основно предимство на използването на подобни
реактори е, че анаеробната система не се нуждае от никакво аериране, следователно не изразходва енергия за това, а в същото време произвежда енергия под формата на биогаз.
Използването на подобни съоръжения за биологично пречистване, за
агломерации с до 10 000 еквивалент
жители обаче не винаги се приема за
подходящо. Сред аргументите са
необходимостта от немалки инвестиции и съпътстващите ги сериозни експлоатационни разходи. По тази
причина специалисти в областта
препоръчват за тези агломерации да
се използват съоръжения за естествено биологично пречистване каквито са биологичните езера. Те се
приемат за особено подходящи при
селски условия. Сред посочваните им
предимства са възможността да се
постигне премахване на хранителните вещества в случай на оттичане
на отпадъчните води в чувствителни зони, премахването на патогените в по-голяма степен в сравнение с
разгледаните по-горе съоръжения,
фактът, че не се налага задължително използване на електроенергия.
Електроенергия е необходима само,
в случай че се използват аерационни
басейни, например. Сред техните
предимства са и голямата експлоа-
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тационна сигурност, стабилността
на процеса и възможността за третиране на отпадните води от смесена канализационна мрежа.

Биологичните езера
са изкуствено създадени съоръжения. Подходящи са за биологично пречистване и допречистване на отпадните води. Пречистването на отпадните води в подобни съоръжения е
добре позната технология. Постигането на пречиствателен ефект в тях
е на база използването на характерните за водоемите естествени процеси на самопречистване. Характерно за тях е и дългосрочното задържане на водата, поради което те изискват и значително по-голяма площ.
Поради значителния си обем биологичните езера имат голямо буферно действие. При резки колебания на количеството и качеството на постъпващите в тях отпадни води, ефектът
на пречистване почти не се изменя.
Системите с басейни се характеризират с висока производителност,
ниски разходи, ниска консумация на
енергия, лесна експлоатация и поддръжка. Приемат се за особено подходящи в райони с топъл климат. Те са

102

посочвани и като една от утвърдените технологии в ЕС, използвана
широко в селските райони на повечето държави. Като пример може да се
посочи Франция, за която се твърди,
че пуснатите в експлоатация системи с басейни за стабилизиране на отпадните води са около 2500.
Биологичните езера обикновено са
с правоъгълна форма при съотношение на широчината към дължината
от 1:2 до 1:3. Изграждат се върху
терени, заградени със земнонасипни
диги. Дъното им обикновено е с наклон 1% към водоотвеждащите
съоръжения, което дава възможност
за изпарение на езерата. Биологичните езера, в зависимост от хидравличните и експлоатационните им
особености, могат да се класифицират като събирателни, контактни,
проточни и филтрационно-изпарителни. В зависимост от характера
на протичащите сложни физични,
химични и биологични процеси биологичните езера биват:

аеробни, аеробноанаеробни и анаеробни
Анаеробните биологични езера се
използват предимно за пречиства-

не на силно замърсени промишлени
отпадни води. Не се препоръчва използването им за пречистване на
битови отпадни води поради отделянето на газове с неприятна миризма, които оказват неблагоприятно
въздействие върху околния въздух.
Характерното за аеробно-анаеробните (факултативните) биологични езера е, че в тях едновременно протичат два процеса - аеробно
окисляване на разтворените органични вещества в горните слоеве и
анаеробно (метаново) разграждане
на утайките на дъното. Тези биологични езера са подходящи за пречистване и допречистване на битови
и промишлени отпадъчни води. Тяхна особеност е, че натоварването
им с органични вещества се влияе
от климатичните условия. В аеробно-анаеробните езера необходимият
кислород за аеробно окисление на
органичните вещества постъпва
от една страна посредством дифузия при контакта на въздуха с водната повърхност. Друг голям източник на кислород се явяват водораслите, които го отделят при фотосинтезата. Водораслите също така
поглъщат въглеродния двуокис, фос-
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фатите и амониевия азот, които се
получават при разграждане на органичните вещества.
Аеробните биологични езера, подобно на аеробно-анаеробните, са
подходящи за пречистване и допречистване на битовите и промишлените отпадни води. За набавяне на
необходимия кислород при тях може
да се разчита на естествена или изкуствена аерация. Езерата с естествена аерация получават кислород
от въздуха и от водораслите при фотосинтезата. Характерно за тях е,
че те се изграждат с дълбочина не
по-голяма от 1 m, тъй като процесът
на фотосинтеза протича при малка
дълбочина.
По-широко използвани в практиката са биологичните езера с изкуствена аерация. В зависимост от
използваните начини за аериране те
се подразделят на езера с пневматична аерация и с механична аерация.
Изкуствената аерация допринася за
интензифициране работата на биологичните езера. Оразмеряването на
аерационната система обикновено
се свежда до определяне броя на аераторите и начина на подаване на
въздуха, без да се отчита постъпва-

нето му чрез фотосинтезата. Наложило се за момента в практиката
решение е механичната аерация, при
която се използват различни видове
механични аератори.
При използването на биологични
езера е добре да се има предвид, че
тяхната експлоатация протича нормално при температура на водата
не по-ниска от 6 оС. При по-ниски
стойности се наблюдава затихване
на биохимичните процеси и съответно влошаване на пречиствателния
ефект.

Системи на изграждане
Биологичните езера обикновено
се изграждат върху необработваеми терени с малки наклони. Броят
им в повечето случаи варира от три
до пет последователно разположени басейни, обособени в няколко паралелни каскади. Последователното
разположение на басейните осигурява надеждно отстраняване на органичните вещества, частично отстраняване на хранителните вещества и частична дезинфекция. Обикновено се използват различни схеми
като например факултативен басейн и басейни за отлежаване или

аерационен басейн и утайтелни басейни. Твърди се, че при използването на биологични езера може да се
постигнат резултати по отношение на органичните вещества за над
75% отстраняване на ХПК. По отношение на азота, сумарните концентрации в отпадните води обикновено са ниски, но резултатите се
влошават през студените месеци.
За подобряване на пречистването
може да се използват аерационни
басейни. При дълбочина на езерата
до 1 м концентрацията на водорасли в тях през летните месеци достига до 100-150 mg/dm3. За извличането им от водата обикновено се
използва центрофугиране с предварителна концентрация на водораслите във флотатори. Получената
биомаса от водорасли може да се
използва за храна на животните и
за наторяване.
В редица европейски страни разпространена практика е и използването на изкуствени влажни зони. Те
се явяват естествени системи, в
които отпадните води протичат
през растителен почвен филтър,
където се осъществява биологичното и физическото пречистване.

АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ
• Автоматични напорни
филтри за премахване
на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др.
• Филтри с активен въглен
• Омекотяване
• Декарбонизация
• UV-дезинфекция
• Озониране
Обратна осмоза
• Деаератори: термични,
химични и вакуумни
• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и
биообраствания в
отоплителни и
охладителни системи
• Дозиращо оборудване
• Обратна осмоза

Омекотяване

"Хидро-Хикс-България" ЕООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395
4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г
E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com
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•Проектиране и изграждане на инсталации за
неутрализиране на технологични газове
•Проектиране и изграждане на инсталации за
производство на цветни метали
•Газификация на металургични пещи, работили
преди това с газьол, мазут и други горива
•Проектиране и изграждане на инсталации за
преработка на металургични отпадъци
•Топлоизолация на тръбопроводи и газопроводи
със свръхлеки химически устойчиви материали
(от –70оС до +130оС)
•Антикорозионни и киселиноустойчиви покрития
•Система за управление на качеството ISO
9001:2008

София 1407, бул. „Черни връх“ 67
тел.: (02) 868 72 41, тел./факс: (02) 868 7203
e-mail: info@ecotech-eng.com
www.ecotech-eng.com
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒË Á‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Трансгранична пречиствателна станция Step du Bois de Bay, Женева
œÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Step
Nant d'Avril ‚ Í‡ÌÚÓÌ ∆ÂÌÂ‚‡ Â ÌÓ‚Ó
„ÓÎˇÏÓ Ë ÏÓ‰ÂÌÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ
Ò˙·Ë‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÓÚ
Â„ËÓÌ‡, ÌÓ Ë ÚÂÁË ÓÚ Ò˙ÒÂ‰Ì‡ ‘‡ÌˆËˇ. «‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ë ‰Ó·Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ SIG Services Industriels de
Geneve ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ethernet ÍÓÌÚÓÎÂË
Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓÏÔ˛ÚË ÓÚ
WAGO.

ÙÓ‚Â Ò‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË
≈THERNET ÍÓÌÚÓÎÂË 750-841 Ë ‚ÂÌÚËÎÌË ÚÂÏËÌ‡ÎË Ì‡ Buerkert. ¬ÒÂÍË
ÍÓÌÚÓÎÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ 4 ËÎË 16 ‚ÂÌÚËÎ‡. —Ë„Ì‡ÎËÚÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÛÂ‰Ë (Á‡ ÌË‚Ó, ‰Â·ËÚ Ë Ú. Ì.) Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï WAGO-I/O-ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ 750.
20 000 информационни точки се
регистрират децентрализирано
ÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ÒÂ
·‡ÁË‡ Ì‡ Ethernet ‰ÂˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. —‚˙Á‡ÌËÚÂ Í˙Ï
Ethernet ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ ‚ıÓ‰ÌË Ë ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ‰ÛÎË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰‡ÌÌË Á‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. “ÂÁË ÍÓÌÚÓÎÂË WAGO ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË Ë ÔÓÂÏ‡Ú Ó·˘ËÚÂ ËÁ-

I/O-система управлява
вентилните терминали

TCP Í˙Ï ÍÓÌÚÓÎÌËˇ ˆÂÌÚ˙. ŒÚÚ‡Ï Ì‡Ú‡Ú˙Í Â ÎÂÒÌÓ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÒÓÙÚÛÂ‡ PACTWare Ì‡ VEGA ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡Ú ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË, ·ÂÁ ‰‡ Â ÌÛÊÌÓ, Í‡ÍÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡¯Â ÔÂ‰Ë, ‰‡ ÒÂ ÓÚË‚‡
‰Ó Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏˇÒÚÓ. WAGO-I/
O-IPC ÒÎÛÊË ‚ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Í‡ÚÓ
HART-Gateway ÏÂÊ‰Û PROFIBUS DP Ë
Modbus Ethernet/TCP. "“ÓÁË ÌÓ‚‡ÚÓÒÍË ÔÓ‰ıÓ‰ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ù‡ÍÚÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‚ÎËˇÎË Ì‡ Â¯ÂÌËÂÚÓ ÌË ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÏÂ WAGO-I/O-SYSTEM", Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ‘ËÎËÔ ÓÎÂ, Á‡ÏÂÒÚÌËÍ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ Í‡ÌÚÓÌÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ
Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ì‡ SIG.
Заключение
œÓ„‡ÏËÛÂÏËˇÚ ÔÓÎÂ‚Ë ÍÓÌÚÓÎÂ Ì‡ WAGO ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÏÌÓ„Ó „˙‚Í‡‚Ó ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË Ò
ÌˇÍÓÎÍÓ ‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ‰ÛÎ‡. ÃÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ËÌÚÂÙÂÈ-

"ŒÚÚË˜‡ÌÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÚË˜‡
„Î‡‰ÍÓ. «‡ÚÓ‚‡ Ú˙ÒÂıÏÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌË, ÌÓ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Ì‡¯ËÚÂ ˆÂÎË", ‡ÁÍ‡Á‚‡ ŸÂÙ‡Ì √‡·ËÂÎ, Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ Ò˙Ò Á‡‰‡˜‡Ú‡ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ ‚ SIG.

«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ ÔÓÚÓÍ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÂÚ‡ÔË Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, ‚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Ò‡
ÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÍÓÎÓ 75 ÔÓÏÔË Ë 80 ‡„Â„‡Ú‡. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 150 ‚ÂÌÚËÎ‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË. 98% ÓÚ ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË Ò‡
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË, ‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ 2% ÒÂ
Á‡‰‚ËÊ‚‡Ú Ò ÏÓÚÓ. œÓ„‡ÏËÛÂÏËˇÚ ETHERNET ÔÓÎÂ‚Ë ÍÓÌÚÓÎÂ 750841 Ì‡ WAGO ÍÓÌÚÓÎË‡ ‰ËÂÍÚÌÓ
‚„‡‰ÂÌËÚÂ ‚˙‚ ‚˙ÁÎËÚÂ ‚ÂÌÚËÎÌË
ÚÂÏËÌ‡ÎË. ¬ 17 ÓÚ ÒÚÂÌÌËÚÂ ¯Í‡-
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ÏÂ‚‡ÌËˇ Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÚÂ Ë HART
ÔÓˆÂÒÌË ‰‡ÌÌË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ Ë ‰‚‡Ú‡ WAGO ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Â„ËÒÚË‡Ú ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ Ë „Ó
ÔÂ‰‡‚‡Ú ÔÂÁ PROFIBUS DP Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ƒÛ„ WAGO-IPC ÍÓÌÚÓÎË‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„ËÚÂ. ¬ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ‚ÁÂÚ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡ - ¯ÂÒÚ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ETHERNET ÍÓÌÚÓÎÂ‡ 750-841
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ë ˘ÓËÚÂ.
ƒ‚Â ÚÂÏÓÔÓÏÔË ÔÓ‰ÒË„Ûˇ‚‡Ú ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡.

ÒË ÔÓ‰˙Ê‡ÌË ÓÚ WAGO ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á¯ËÂÌ‡ ÎÂÒÌÓ
Ë Â‚ÚËÌÓ. "“Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ ÌË Û·Â‰Ë, Â „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ WAGO-I/O-SYSTEM. «‡
‚ÒÂÍË ÒË„Ì‡Î ËÏ‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÏÓ‰ÛÎ",
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ŸÂÙ‡Ì √‡·ËÂÎ Ë Ó·ÓÒÌÓ‚‡‚‡ ËÁ·Ó‡ ÒË: "œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡Ú ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ Ë ÒÏÂÒÂÌË ÍÓÌˆÂÔˆËË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË
ÒÚ‡ÌˆËË."

Контролерите като
HART-Gateway
»ÁıÓ‰ˇ˘ËÚÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÛÂ‰Ë Á‡ ‰Â·ËÚ Ë ÒÂÌÁÓË Á‡ ÌË‚Ó ÒË„Ì‡ÎË 4-20 mA/ HART ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú
ÓÚ WAGO ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ë ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡Ú ÔÓ ≈thernet Modbus/

— Ô˙ÎÌËˇ ‚‡Ë‡ÌÚ Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ Á‡ÔÓÁÌ‡ÂÚÂ Ì‡ ‡‰ÂÒ:
www.industryinfo.bg

април 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2011

107

ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œ–¿…Ã »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ ŒŒƒ
‚‡¯ËˇÚ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ë ÂÍÓÎÓ„ËˇÚ‡
œ–¿…Ã »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ ŒŒƒ Â
ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ 2002 „. Ë ÌÂÈÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
Â ‚ÌÓÒ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ¯ËÓÍ
ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËˇ ÒÂÍÚÓ
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Í‡ÚÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡ Ë ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ Ë ‰ÂÔ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÚÂ˙‰Ë ·ËÚÓ‚Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ ÎËÌËˇ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË, ÔÓÏÔË Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ÙËÎÚË Á‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚË, UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ œ—Œ¬ Ë œ—œ¬, Í‡ÍÚÓ Ë
‰Â„‡ÁË‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ,
ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ë ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â ÓÚ
‰ÂÔ‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
œ–¿…Ã »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ ŒŒƒ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-‰Ó·Â
ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÔËÁÌ‡ÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ú‡ÁË ÎËÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ô˙ÎÌ‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë‰Âˇ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ‰Ó
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ ÒÎÂ‰ ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡, ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆË‡Ì ÔÂÒÓÌ‡Î, ÙËÏ‡Ú‡ Â ‚
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
Â¯ÂÌËˇ ‡‰‡ÔÚË‡ÌË Í˙Ï ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡.
¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, œ‡ÈÏ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ŒŒƒ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚Ë, ËÌÒÚ‡ÎË‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÔÓÂÍÚË Í‡ÚÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË
ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë, ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ Ë Ò‡ÌËÚ‡ÌË ‰ÂÔ‡ Á‡
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Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Ú‚˙‰Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
¬ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡
Archimedean (‚ËÌÚÓ‚Ë) ÔÓÏÔË, ÂÍ‡ÌË, ROOTS ¬⁄«ƒ”’Œƒ”¬ » ÔÓÏÔË Ë
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ Í‡Ì‡Î, ‰ËÙÛÁÓË, ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ë ˜ÂÚÍÓ‚Ë ‡Â‡ÚÓË, ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË, ÂÍÒˆÂÌÚË˜ÂÌ ‚ËÌÚ ÔÓÏÔË, ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË,
ÍÓÏÔÂÒÓË Á‡ ·ËÓ„‡Á, ËÌÊÂÍÚÓË Á‡
·ËÓ„‡Á Ë UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ.
¬ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ ÔËÚÂÈÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, ÍÓÏÔ‡Ì Ë ˇ Ú ‡
ÔÂ‰Î‡„‡
ÙËÎÚË, ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË, ROOTS
¬⁄«ƒ”’Œƒ”¬ » ÔÓÏÔË Ë ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ Í‡Ì‡Î, Í‡ÍÚÓ Ë UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ.
¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÚÓ ‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ë
ÓÚÔ‡‰˙ˆË,
ÙËÏ‡Ú‡ ÔÂ‰Î‡„‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡
Ò˙·Ë‡ÌÂ, ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ë ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â ÓÚ ‰ÂÔ‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË. œ‡ÈÏ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ŒŒƒ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡
Hofstetter Umwelttechnik AG- Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÎË‰Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁ„‡ˇ˘Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÒËÒÚÂÏË ‰Â„‡ÁË‡˘Ë ÒÏÂÚË˘ÂÌ „‡Á, ·ËÓ„‡Á, ÏËÌÌË
Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Â. –Â¯ÌËˇÚ‡ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Ì‡
Hofstetter
Umwelttechnik AG ‚ Ó·Î‡ÒÚËÚÂ Ì‡
„‡Á-ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Ë „Óˇ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â, Í˙‰ÂÚÓ Â
ÌÛÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ò˙·Â‡Ú, Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú ËÎË Ó·ÂÁ‚Â‰ˇÚ „ÓËÏË „‡ÁÓ‚Â.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔËÓËÚÂÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Â
‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ÔÂÙÂÍÚÌÓ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë

ÍÓÌÚÓÎ ‚ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡
„‡Á.
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÂÌ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ
Ì‡ ÌˇÍÓÈ ÓÚ
Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡
ÔÓ‰ÛÍÚË:
ïHOFSTETTER(ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ) - Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÛÎ‡‚ˇÌÂ Ë ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â
ïROBUSCHI (»Ú‡ÎËˇ) ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË,
‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË, ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË
ïMAPRO (»Ú‡ÎËˇ) ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ Í‡Ì‡Î
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, ‡ÒÔË‡ÚÓË, ·ËÓ-„‡Á
ÍÓÏÔÂÒÓË
ïSUPRATEC (√ÂÏ‡ÌËˇ) ÏÂÏ·‡ÌÌË,
‚˙Á‰Û¯ÌË ‰ËÙÛÁÓË
ïPCM (‘‡ÌˆËˇ) ‚ËÌÚÓ‚Ë, ÔÂËÒÚ‡ÎÚË˜ÌË Ë ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË
ïTROJAN ( ‡Ì‡‰‡) UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ
ïSPAANS BABCOCK (’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ) Â¯ÂÚÍË, ‡ıËÏÂ‰Ó‚Ë ‚ËÌÚÓ‚Ë ÔÓÏÔË
Ë ‡Â‡ÚÓË
ïMAHLE (’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ) ÙËÎÚ‡ˆËˇ Ì‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚË
ïKORTING (√ÂÏ‡ÌËˇ) ËÌÊÂÍÚÓÌ‡
‡Â‡ˆËˇ Ë ‚‡ÍÛÛÏ ÒËÒÚÂÏË
ïPVR (»Ú‡ÎËˇ) Ï‡ÒÎÂÌÓ ÒÏ‡Á‚‡ÌË ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË Ë ÒËÒÚÂÏË.
«‡ÔÓ‚ˇ‰‡ÈÚÂ
ÓÚ 13 ‰Ó 15 ‡ÔËÎ
‚ »ÌÚÂ ≈ÍÒÔÓ ÷ÂÌÚ˙,
Water Sofia,
Á‡Î‡ 3, ˘‡Ì‰ D6a

София 1784
е-mail: prime_en@tea.bg
бул. „Цариградско шосе“ 7-и км, ЗИТ, ет. 4
тел.: 02/ 9718960, 088/ 9524295
факс: 02/ 9718961
www.primeengineering.bg
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SAER Elettropompe: Õ‡È-‰Ó·Ë
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ‚
ÒÚÂÏÂÊ‡ ÌË ‰‡ ÔÂÒÚËÏ ÂÌÂ„Ëˇ
œÂÒÚÂÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ - Í‡Í‚Ó
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÚÓ‚‡? ÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ Í‡ÚÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Úˇ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ. ÕÓ ËÒÚËÌÒÍ‡Ú‡ ˆÂÎ Â
‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ Á‡„Û·ËÚÂ, Í‡ÚÓ
ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ò˙˘ËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡
ÂÁÛÎÚ‡ÚË, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙËÍ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡.
»Ú‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ
SAER ELETTROPOMPE S.p.A. ÒÂ
ÔË‰˙Ê‡ Í˙Ï Ú‡ÁË ÙËÎÓÒÓÙËˇ
ÓÚ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ. ¬ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ÓÚ‰ÂÎ "–‡Á‚ËÚËÂ Ë œÓÛ˜‚‡ÌÂ",
‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌË
Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ ‚ ÂÙËÍ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Â‰ÛˆË‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
À‡·Ó‡ÚÓËËÚÂ Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌ‡ ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏËÍ‡, ÍÓÈÚÓ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ Í‡ÈÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË.
“Ó‚‡ Â Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ Ì‡ SAER ‰‡ ËÁÛ˜‡‚‡Ú Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡
‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÂÒÚÂÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ,
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ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ
ÔÓÏÔËÚÂ ‡·ÓÚˇÚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ÌÓ.
“ÓÁË ÒÓÙÚÛÂ ÔÓÏ‡„‡ ÔË ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍËˆ‡Ú‡ Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ ‡Ô‡‡Ú Á‡ Ì‡ÁÂÏÌËÚÂ Ë
ÔÓÚÓÔˇÂÏËÚÂ ÔÓÏÔË, ‡ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÔÓÏÔÂÌËˇ ÍÓÔÛÒ ÔË
Ì‡ÁÂÏÌËÚÂ ÔÓÏÔË. ¬ÒË˜ÍË ËÁÔËÚ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‚ ‰‚Â
‚˙ÚÂ¯ÌË ÏÓ‰ÂÌË Î‡·Ó‡ÚÓËË Á‡ ËÁÔËÚ‚‡ÌËˇ, Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÚÂÒÚÓ‚Â ÔË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 4000m 3 /h, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡‰
500 kW.

¬ÒË˜ÍË ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌË ÔÓÏÔË Ì‡ SAER Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË, Á‡
‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰‡Ú Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË. ƒÓË ÔÓ ÒÂËˇÚ‡
ÓÚ ÔÓÚÓÔˇÂÏË ÔÓÏÔË Ì‡ SAER
‚Â˜Â Ò‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ
Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÔÓÙËÎË:
‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ ÍÓÌˆÂÌÚË‡
‚˙ıÛ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÍÓÎÂÎÓ, ÍÓˇÚÓ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡,
Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÔË ‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡ Ì‡
ÙÎÛË‰ËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‚‡Î‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚÍËÂ
Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ.
ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÔÂÁ ‡ÔËÎ 2011 „.
˘Â ÔËÍÎ˛˜Ë ÔÂ„ÎÂ‰˙Ú Ì‡
‚ÒË˜ÍË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË: ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
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ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ò˙„Î‡ÒÌÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó,
ÍÓÂÚÓ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÒËÎ‡, Ò˜ËÚ‡ÌÓ
ÓÚ ˛ÌË 2011 „.
œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË ‚˙ıÛ ÔÓÏÔËÚÂ SAER ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ÒÔÓÂ‰ ÌÛÊ‰ËÚÂ:
ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓ-‰Ó·Ë Â‡ÍˆËË ÔË ‚˙ıÓ‚Ë ‰Â·ËÚ Ë Ì‡ÔÓ, Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ‚ ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ÓÒÍ˙‰Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰‡.
ŒÚÌÓÒÌÓ ÌÓ‚ËÚÂ ‰‚ÓÈÌÓ‚ÚË˜‡˘Ë ÔÓÏÔË, Ò‡Ï‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ SKD ËÁËÒÍ‚‡ ÌËÒÍË
‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ë ÌËÒÍË
‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÊËÁÌÂÌËˇ
ˆËÍ˙Î, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌËÒÍÓ‚Ë·‡ˆËÓÌÌËˇ ‰ËÁ‡ÈÌ, ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ ÓÒÂ‚ Ì‡ÚËÒÍ ‚˙ıÛ ‚‡Î‡ Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÂÎÂÍˆËˇ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ.
œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ SAER Â ËÁˆˇÎÓ ·‡ÁË‡ÌÓ ‚ »Ú‡ÎËˇ Ë ‚ ÌÂ„Ó
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡È-Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ
Ï‡ÚÂË‡ÎË: ˜Û„ÛÌ EN-GJL-250,
‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ G20Mn5,
·ÓÌÁ G-CuSn10, ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ AISI 316 (1.4408), ‡ÁÎË˜ÌË
‚Ë‰Ó‚Â ‰ÛÔÎÂÍÒÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ÒÛÔÂ‰ÛÔÎÂÍÒÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ¬ÒË˜ÍË
ÚÂÁË Ï‡ÚÂË‡ÎË ËÏ‡Ú ÌÂ Ò‡ÏÓ
‚ËÒÓÍ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ,
ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ.

гр. Варна
тел./факс: 052/ 614787
052/ 741309
e-mail: epomp@mail.bg
www.elektrapomp.com
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¬ËÌÚÓ‚Ë ÔÓÏÔË
Конструкции и приложения

¬

интовите помпи са ротационни, обемни помпи, които намират
широко приложение в различни сфери на промишлеността. Подходящи
са за транспортиране на високо- или
нисковискозни флуиди, а също така
за транспортиране на флуиди със
съдържание на твърди частици и
свободен газ. Широко прието е мнението, че първата винтова помпа е
конструирана от Архимед. Конструкцията се използва и до днес, под
името Архимедова помпа, и намира
немалко приложение. С оглед на все
по-високите изисквания към съвременните винтови помпи по отношение на експлоатацията и поддръжката, производителите на винтови
помпи са изправени пред редица предизвикателства свързани с достигане на по-високо налягане, висока
ефективност, по-добра износоустойчивост и корозионна устойчивост и т. н. В отговор на високите
изисквания при производството на
винтови помпи се въвеждат прецизни техники на производство, изпол-
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зват се подходящи материали и др.
В резултат, съвременните винтови помпи се характеризират с плавна и безшумна работа, а течността се нагнетява без пулсации. Отличават се с висока производителност, лесна експлоатация и техническо обслужване, корозионна устойчивост, ниски енергийни разходи. Коефициентът на полезно действие на
винтовите помпи обикновено е в
диапазона от 60 до 80%. Всички
тези характеристики предопределят широкото им разпространение.

Принцип на работа
Както е добре известно, работата на винтовите помпи се основава на въртенето на работния винт,
познат и като ротор, във винтовия
статор. Винтовата линия на работния винт има профил, подобен на
профила на повърхнината на статора. Роторът се явява единствената
движеща се част на помпата. За
изработването му често използвани материали са неръждаема или закалена стомана, а за статора - еластичен материал или гумено покри-

тие. Сред широко използваните материали за изработването на корпуса на помпата са стомана и чугун. Формата и размерите на работния винт и на статора са такива, че при поставянето на работния винт в статора да се образуват последователни канали, които
са херметично отделени с помощта на уплътнителни линии, образуващи се по линията на контакт
между ротора и статора. Те играят важна роля за ефективната работа на помпата. При постъпването на течността през входа на помпата, следствие от въртеливото
движение на работния винт, тя
преминава през тези канали и се
нагнетява през изхода. Преминаването на течността през каналите
не води до настъпването на изменения в нейната структура. Тъй
като площта на каналите между
ротора и статора остават постоянни при всяко сечение по цялата
дължина на помпата, това осигурява равномерен поток без пулсации.
Характерна особеност на винтовите помпи е, че понеже те работят
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на обемен принцип, не се нуждаят
от смукателен клапан. Отсъствието на клапани или детайли с
възвратно-постъпателно движение
позволява да се предотвратят запушвания, образуване на въздушни
тапи или износване на възлите.

Видове конструкции
Винтовите помпи обикновено са
с един, два или повече работни винта, въртящи се около оста си по
посока на часовниковата стрелка или
обратно. Различните конструкции
винтови помпи могат да включват
един неподвижен работен винт с
един или повече въртящи се винтове. Поради факта, че с всяко завъртане, винтовите помпи осигуряват
определен обем течност, те се считат за подходящи за различни измервателни приложения.
Като основен недостатък на винтовите помпи обикновено се посочва фактът, че тъй като принципът
им на действие предполага механичен контакт между ротора и статора, това създава предпоставки за
по-бързото им износване.
Размерите на работния винт и
задвижването на помпата оказват
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влияние върху изпомпването. Капацитетът на винтовите помпи
може да бъде определен на база на
размерите на помпата, размерите
на повърхността на винтовете и
скоростта на въртене на ротора.
В приложения, в които се използват
многостъпални ротори, натоварването е разпределено между няколко
работни винта. Редица фактори,
свързани със задвижването, потока,
както и характеристиките на
транспортираната течност, могат да повлияят на нивото на потока и на премествания през каналите обем течност. Транспортирането на по-малко вискозни флуиди
позволява използването на помпи с
по-ниска мощност на задвижващото
устройство в сравнение с транспортирането на високовискозни
флуиди. Вискозитетът на транспортирания поток може да окаже влияние върху скоростта и мощността
на помпата. Като индикатор за
недобрата работа на помпата служат намаляване на нивото на потока или увеличаването на шума. Сред
условията за гарантиране на ефективна работа на помпата е всеки
ротор да се върти със скорост,

позволяваща пълното запълване на
всеки винтов канал.

Двувинтови помпи
Двувинтовите помпи са хидравлично балансирани и транспортират
течността без пулсации. В конструкцията на помпата са включени
два работни винта - един задвижващ
и един задвижван. Двата винта са с
противоположна посока на спиралите, което създава аксиален хидравличен баланс, дължащ се на симетрията и лагерите на помпата не са
изложени на аксиални сили. Работните винтове нямат контакт по между си. Транспортираната течност
при постъпването си в помпата се
разделя на две и запълва каналите на
винтовия профил, като всеки от
работните винтове транспортира
половината от течността. От двете си страни работните винтове
са лагерувани, обикновено с търкалящи лагери, за преодоляване на радиалните хидравлични товари, които
не са балансирани по друг начин.
Въртящият момент се предава
от задвижващия към задвижвания
работен винт посредством зъбни
колела. Зъбните колела служат за
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синхронизиране на винтовите канали така, че половината от входящата енергия да се предаде от задвижващия към задвижвания винт. В повечето конструкции
зъбните колела и лагерите са извън транспортираната
течност. Те не зависят от смазочните свойства на
течността нито от нейната чистота. За смазването
на зъбните колела обикновено се използват смазочни
масла, докато за лагерите - грес или масла. За предпазване на лагерите и зъбните колела се използват единични и двойни механични уплътнения.
Тъй като между винтовете няма контакт, двувинтовите помпи могат да се използват за транспортиране
на всякакви течности - от вода до тежък суров петрол.
Подходящи са също за транспортиране на замърсени и
високовискозни течности.

Тривинтови помпи
Сред винтовите помпи, тривинтовите са едни от
най-широко използваните и разпространените в промишлеността.
Типични техни приложения са в хидравлични подемни
линии, в системи за смазване на машинно оборудване,
при транспортиране на петролни горива, в нефтохимическата промишленост за изпомпване на горещи вискози флуиди като битум, катран, мазут и др.
Винтовите помпи обикновено се произвеждат като
едностранно или двустранно засмукващи. Едностранно
засмукващите се използват за ниски или средни дебити
на потока и от ниско до много високо налягане. Двойно
засмукващите реално са две паралелни помпи в един
корпус, използвани за средни до високи дебити при ниско
до средно налягане. В конструкцията на тривинтовите

помпи се включват три работни винта. Задвижващият
винт обикновено е позициониран в центъра между другите два задвижвани винта и реално извършва цялата
работа, свързана с изпомпването. Страничните работни винтове образуват отделени една от друга камери
между каналите, в които постъпва течността. Това
дава възможност за ефективно възпрепятстване на
бързото нарастване на налягането в помпата и осигурява постепенното му повишаване. Камерите, обаче, не са
напълно изолирани една от друга, поради което се получават утечки. Тъй като централният работен винт
извършва цялата работа по транспортирането на течността, въртящият момент, предаван към задвижваните работни винтове, е необходим само за преодоляване
на вискозитета на средата при предвижване на течността. При тривинтовите помпи изпомпваният флуид
създава бариера между въртящите се елементи, предотвратявайки контакта между тях, предпазвайки ги от
триене и износване.
Вътрешният хидравличен баланс е такъв, че аксиалните и радиалните хидравлични сили се противопоставят
и неутрализират взаимно. По този начин значително се
намалява натоварването на лагерите.
Обикновено за задвижваните работни винтове се
предвижда специална защита от корозия, каквато опасност възниква при транспортирането на замърсени
течности. Като цяло тривинтовите помпи имат малко
движещи се части, което рефлектира в дълъг експлоатационен живот и лесна поддръжка.

Възможни приложения
Немалкото предимства и отличителни характеристики на винтовите помпи ги правят подходящи за редица приложения. Те могат да бъдат използвани за транспортиране на течности с различни характеристики
като абразивни среди, емулсии, течности съдържащи
твърди частици, нееднородни течности и т. н. Температурата на транспортирания флуид може да достига 90
или 120 оС в зависимост от режима на работа. Най-честите им приложения са в хранително-вкусовата промишленост, където се използват както за изпомпване
на плодови сокове, масло, подправки и др., така и за дозиране на кетчуп, майонеза, горчица и т. н. Широко използвани са при преработката на мляко и при производството на вино и бира. С винтовите помпи могат да се
транспортират и перилни и миещи препарати.
Могат също така да се използват за транспортиране на чисти или замърсени води. Подходящи са за изпомпване на грунтови води и води, съдържащи значително
количество пясък. Широко използвани са в пречиствателните станции за отпадни води, където се използват за
транспортиране на утайки и отпадни води, за дозирано
подаване на химикали за пречистване на вода, на деминерализирана вода и др. Винтовите помпи намират широко приложение и в тежката и нефтената промишленост.

Недостатъци
Наред с многото предимства като проста конструкция, лесно обслужване, висока самозасмукваща способност, възможност за създаване на голяма налягане и т.н.,
винтовите помпи имат и някои недостатъци и ограничения в тяхното използване. Сред основните ограничения са производителността, височината на изпомпване
на течността и съвместимостта на еластомерните
изделия с изпомпваните течности.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ƒ‚ÓÈÌÓ-Â„ÛÎË‡˘ ‚ÂÌÚËÎ
"Cocon Q" ÓÚ OVENTROP
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ OVENTROP Â ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ÔÂÁ 1851 „Ó‰ËÌ‡, ‡ ‰ÌÂÒ Â Â‰ËÌ
ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡
‚ÂÌÚËÎË, Â„ÛÎ‡ÚÓË Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡. ‘ËÏ‡Ú‡ Â
ÂÍÒÔÂÚÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Ú˙„Ó‚ˆË,
ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚË Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.
«‡‚Ó‰ËÚÂ Ì‡ OVENTROP Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË ‚ ÔÓ‚ËÌˆËˇ —Â‚eÂÌ –ÂÈÌ,
√ÂÏ‡ÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ÙËÏ‡Ú‡ Ë„‡Â
‚‡ÊÌ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÓÎˇ. ƒ˙˘ÂÌË ÙËÏË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ËÏ‡ ‚˙‚
‘‡ÌˆËˇ, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, »Ú‡ÎËˇ, œÓÎ¯‡, ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ Ë ”Ì„‡Ëˇ,
‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡ ‚ Ì‡‰ 30 ÒÚ‡ÌË.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡
OVENTROP Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ Ì‡ÏË‡
‚ „. —ÓÙËˇ Ì‡ ·ÛÎ. ‰- √. Ã. ƒËÏËÚÓ‚ π 58.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ò‡:
ï“ÂÏÓÒÚ‡ÚÌË ‚ÂÌÚËÎË Ë ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌË „Î‡‚Ë.
ï–‡‰Ë‡ÚÓÌË ‚ÂÌÚËÎË.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ Œ¬Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
ï¬ÂÌÚËÎÌË „ÛÔË Á‡
ÍÓÚÎË, ÔÓÏÔË Ë ÒÓÎ‡ÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
ï‘ËÎÚË,
‰Â‡Â‡ÚÓË
Ë ‚ÂÌÚËÎË Á‡
Ì‡ÙÚÓ‚Ó
ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ „‡Á.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ ‚Ó‰‡.
ïœÓ‰Ó‚Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.
ï“˙·Ë ÓÚ PEX-AL Ë ÙËÚËÌ„Ë Á‡
Úˇı.
œÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ OVENTROP Ò‡
ÓÚÎË˜ÂÌË Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÂÒÚËÊÌË Ì‡„‡‰Ë Á‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ
Ë ‰ËÁ‡ÈÌ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÙÓÛÏË Ë Ô‡Ì‡ËË.
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ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡, Á‡
‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎË ‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ô‡Á‡‡.
–Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ "Cocon
Q", Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ‰‚‡ Â„ÛÎË‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ ‚ Â‰ÌÓ ÚˇÎÓ.
ŒÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ÚÓÈ Â„ÛÎË‡
‰Â·ËÚ‡ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. œË ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ‚ Â‰Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ (Ì‡Ô. ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË) ÚÓÈ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚Ë¯Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ‚ Â„ÛÎËÛÂÏËˇ
Û˜‡ÒÚ˙Í. —ÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡
‰ËÂÍÚÌÓ ‚ l/h ˜ÂÁ ˙ÍÓı‚‡ÚÍ‡,
ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ·ÎÓÍË‡ Ë ÔÎÓÏ·Ë‡ ÒÂ˘Û ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈÍ‡.
ŒÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
‚„‡‰ÂÌËˇ
ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ
‚ÂÌÚËÎ
Ò
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡,
"Cocon Q" ÏÓÊÂ ‰‡ Â„ÛÎË‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡ ÓÚ 0 l/h ‰Ó
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. “Ó‚‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚ‡ÈÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ˜ÂÁ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ËÎË ˜ÂÁ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌË
‚ÂÌÚËÎË.
–Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ "Cocon Q" ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ËÎË
ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ
Ë ‚ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ Ë ÔÓ‰Ó‚Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
ÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ "Cocon Q" Â ÓÚ ÏÂÒËÌ„ (DZR). ”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÓÚ
EPDM Ò˙ÓÚ‚. PTFE, ‡ ‰ËÒÍ˙Ú - ÓÚ
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ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.
ƒ‚ÓÈÌÓ-Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ
‚ÂÌÚËÎ "Cocon Q" ‚Â˜Â ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ‚ ÔÓ-„ÓÎÂÏË
‡ÁÏÂË - ‰Ó DN 100.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡:
- Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË;
- ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò˙Ò Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ë Â„ÛÎ‡ÚÓË Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ (M 30 x 1,5) Ì‡
Oventrop;

- ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏÂ Ë ÔË ÏÓÌÚË‡ÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó;
- ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÒÂ
ÓÚ˜ËÚ‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ [l/h] ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ;
- ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ·ÎÓÍË‡ Ë ÔÎÓÏ·Ë‡ ÒÂ˘Û ÌÂÊÂÎ‡Ì‡ ËÎË ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ Ì‡ÏÂÒ‡.

За допълнителна информация:
Представителство в България:
бул. д-р Г. М. Димитров 58
София 1172
Тел.: +359 2 961 57 10
Факс: +359 2 962 44 65
Internet http://www.oventrop.bg
E-Mail: mail@oventrop.bg
Централа в Германия :
Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Telefon: +49 (0) 29 62 82-0
Telefax: +49 (0) 29 62 82 400
Internet http://www.oventrop.de
E-Mail: mail@oventrop.de
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«‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË
Предимства и недостатъци на директното и индиректното задвижване

¬

ентилаторите са сред най-широко използваните хидравлични машини. Намират широко приложение
в различни сфери на индустрията
като енергетика, металургия, химическа промишленост. Явяват се основен елемент на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. По своето предназначение вентилаторите представляват работни хидравлични машини, с които се
транспортират въздушни потоци,
газови и парни среди, праховъздушни
смеси и други. Обикновено се подразделят основно на осови и центробежни. Както е известно, в осовите вентилатори потокът въздух, постъпващ във въртящото се работно колело, не променя своето направление на движение и то се запазва
успоредно на оста на въртене. При
центробежните вентилатори
въздухът постъпва във вентилатора, движейки се по оста на въртене,

но променя посоката си и излиза,
насочен радиално (отклонява се на
90о). Според начина си на задвижване, вентилаторите биват с директно задвижване, когато електродвигателят е вграден в самия вентилатор и със задвижване посредством
предавка, като обикновено се използва ремъчна предавка. Изборът на
директно или индиректно задвижван
вентилатор оказва влияние върху
ефективността на системата, нейната надеждност, експлоатационни
характеристики. И двата начина
имат своите предимства и недостатъци и докато в някои специфични приложения се препоръчва използването на вентилатори с определен
начин на задвижване, то в други приложения има възможност за избор
между двата.

Видове задвижващи
механизми
Задвижването на вентилатора
определя ротационната скорост на

ПОЛИМАТ ООД

работното колело на вентилатора
и степента, до която тази скорост
може да варира. При директно задвижваните вентилатори директното свързване на работното колело
на вентилатора към вала на електродвигателя на практика означава,
че скоростта на работното колело
на вентилатора е идентична с ротационната скорост на двигателя.
При този начин на задвижване, скоростта на вентилатора може да
варира само ако скоростта на двигателя може да бъде регулирана. При
индиректното задвижване обикновено се използва ремък, пренасящ механичната енергия от двигателя
към вентилатора. Ремъкът свързва
ремъчните шайби, монтирани върху
вала на работното колело и върху
вала на електродвигателя. Съотношението на диаметъра на шайбата
на вала на електродвигателя към
диаметъра на ремъчната шайба на
работното колело определя скоростта на въртене на работното ко-

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

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

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

Индустриална арматура:
- Сферични кранове с уникална уплътнителна система
- Бутално-шибърни вентили за пара и газ, регулиращи
- Манометрични вентили
Безазбестови клингерити:
- Листи, голямо разнообразие на склад
- Готови гарнитури

- KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който
остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
уплътнителните материали от чист графит;
- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.

116

април 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2011

117

Œ¬
лело на вентилатора. Обикновено скоростта на работното колело при ремъчно задвижваните вентилатори
е точно определена, освен ако не се получи приплъзване
на ремъка, което може да доведе до намаляване на скоростта на работното колело на вентилатора.

Директно или индиректно
задвижване
Предимствата и недостатъците на директното и
индиректното задвижване са широко дискутирана
тема сред специалистите в областта. Сред характеристиките на ремъчното задвижване е възможността
за регулиране на скоростта на двигателя, въпреки че
загубите на ефективност варират от средно 15% за
малките електродвигатели, до към 4% за големите.
Ремъчно задвижваните вентилатори също така изискват редовна поддръжка. С износването на ремъка, около вентилатора се натрупва прах, което рефлектира в
по-бързото замърсяване на филтрите във въздухообработващите централи, а при липсата на филтри, качеството на въздуха се влошава.
При директно задвижваните вентилатори, тъй като
работното колело е свързано директно с вала на двигателя, не се наблюдават загубите, характерни за ремъчно задвижваните вентилатори. Също така, липсата
на ремък, ремъчни шайби и лагери за вала, изисква помалко поддръжка. По-малкото въртящи се елементи при
директно задвижваните вентилатори рефлектира и в
по-малки вибрации, предизвиквани от вентилатора.
Обикновено в специализираната литература се посочва, че в повечето случаи за центробежни вентилатори се препоръчва използването на ремъчно задвиж-

ПАРОГЕНЕРАТОРИ,
ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ,
КОТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ИТАЛИАНСКАТА ФИРМА
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ване, тъй като ремъчната предавка дава няколко предимства като по-малките първоначални разходи,
възможност за използване на по-високоскоростни двигатели, възможно е съобразяване на скоростта с необходимия обем въздух и статично налягане, и възможност за регулиране на скоростта чрез промяна на ремъчните шайби. По отношение на директното задвижване, от друга страна, в литературата е отбелязано, че
когато е възможно, е добре да се избере директното
задвижване. Основанията за това се предимствата на
директното задвижване, свързани с по-малките
съпътстващи разходи за аксесоари като ремъчни шайби, лагери и валове. Отбелязано е също, че при ремъчното задвижване се получават загуби в спирачната мощност, а смяната на ремъка е свързано с допълнителна
нагласа и допълнителни производствени разходи. Директно задвижваните вентилатори също така показват
значително по-ниски вибрационни характеристики в
сравнение с ремъчно задвижваните центробежни вентилатори.
И за директно задвижваните вентилатори, и за индиректно задвижваните вентилатори потенциален източник на повреда се явява двигателят. Но докато за директно задвижваните с двигателя в общи линии слабите
звена се изчерпват, то за индиректно задвижваните
съществуват още няколко потенциално слаби места ремък, ремъчни шайби, лагери и т. н.

Енергийни загуби
При повечето центробежни вентилатори, задвижвани с ремъчни предавки, се наблюдават загуби на енергия
при предаването й от двигателя към вентилатора.
Независимо от ефективността на дизайна, изпълнението и конфигурацията, включваща правилно инсталиране,
поддържане при ремъчно задвижваните вентилатори
средно около 10% от енергията се губи. В немалко случаи, при недобро конфигуриране тези загуби могат да
бъдат и по-високи.
Двигателите като цяло, и при директно, и при индиректно задвижваните вентилатори, са източник на
енергийни загуби.
Трудностите при регулирането на тяхната скорост
също е сред причините за по-високите енергийни разходи. Възможност за ограничаване на тези загуби и повишаване на ефективността на системата е използването на честотни преобразуватели, които дават възможност за управление на скоростта на вентилатора. Могат да се използват и при директно, и при индиректно
задвижваните вентилатори. Използването на честотни преобразуватели значително повишава енергийната
ефективност на системата като цяло. Те дават възможност, посредством намаляване на скоростта на двигателя при намаляване на натоварването и необходимото
количество въздух, да се намали консумацията на електроенергия. При промяна в обитаемостта на сградата,
скоростта на вентилатора се променя в зависимост от
натоварването.
За задвижване на вентилаторите могат да се използват и хидравлични или магнитни съединители, които
позволяват управление на скоростта на работното
колело на вентилатора независимо от скоростта на
двигателя. В този случай управлението на скоростта
на вентилатора често е интегрирано в автоматични
системи за поддържане на необходимата скорост на
работното му колело.
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UTG 9R - ÕÂÔÓ‚ÚÓËÏËˇÚ Ú˙·ÂÌ ¯Î‡ÈÙ
≈‰ÌÓ ÓÚ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÔË
Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡
Â ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙·Ë ÔË ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‡ÔÂÚË. ≈‰ÌÓ ·˙ÁÓ Ë ÂÙËÍ‡ÒÌÓ Â¯ÂÌËÂ Â ÌÓ‚ËˇÚ Ú˙·ÂÌ
¯Î‡ÈÙ, ÍÓÈÚÓ SUHNER ‰Ó·‡‚Ë Í˙Ï „‡Ï‡Ú‡ ÒË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÌÓÍÒ.
“˙·ÌËˇÚ
¯Î‡ÈÙ UTG 9R Â Ë‰Â‡ÎÂÌ Á‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË
Ú˙·Ë Ò ‡ÁÏÂË ÓÚ 20 ‰Ó 70ÏÏ. Œ·‚Ë‚‡ Ô‡‡ÔÂÚËÚÂ ‰Ó Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÓÚ 220o,
ÂÎËÏËÌË‡ÈÍË ËÒÍ‡ ÓÚ ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ï‡ÚÂË‡Î‡. “ÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚Ó‰Ë
‰Ó Â‰Ì‡Í˙‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂÚÓ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡
‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡. ÓÏÔ‡ÍÚÌËˇÚ ‰ËÁ‡ÈÌ ÂÎËÏËÌË‡ ÛÏÓ‡Ú‡
ÓÚ ËÌ‡˜Â ÚÛ‰ÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
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ÃÓÚÓ˙Ú Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Â ÓÚ
ÛÒÔÂ¯Ì‡Ú‡ G-ÒÂËˇ, Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ
ÓÚ
1050W. —ÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·‡ÁË‚Ì‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ÓÚ 7 ‰Ó 15.5 m/s.
“Ó‚‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ „ÓÎˇÏ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
ÔË Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË. —Ú‡ÚÓ‡ Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ËÁÓÎË‡Ì, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÔÓÌËÍ‚‡ ‚
ÌÂ„Ó ‡·‡ÁË‚ÂÌ Ô‡ı, ÍÓÂÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ƒË„ËÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ‰‡‚‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡:
l ÃÂÍ ÒÚ‡Ú ÔË ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
l
ÓÌÚÓÎ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ 7-15.5 m/s
l «‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ÒÎÂ‰ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡
l «‡˘ËÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÓÚ ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ
¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ UTG 9R ÚÂÊË Ò‡ÏÓ
3.00 ÍËÎÓ„‡Ï‡.

œ‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌËˇÚ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡
(Ò 4 ÓÎÍË) Ë ÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÔË ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ú˙·Ë. Õ‡ÚËÒÍ‡ ‚˙ıÛ Ï‡ÚÂË‡Î‡
ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ò ÔÛÊËÌ‡, ‡ ÓÚ ‡·ÓÚÂ˘Ëˇ Ò Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. «‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡
ÓÎÍ‡ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ú‡Í‡, ˜Â ÔË
Ú‡ÌÒÙÂ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
Í˙Ï ‡·‡ÁË‚‡, ‰‡ ÌˇÏ‡ Á‡„Û·Ë. ŒÒ‚ÂÌ
ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë Â„ÓÌÓÏËˇÚ‡, ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Â ‚‡ÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ò Ï‡Í‡
SUHNER . ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ Ò UTG 9R, ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ ˜‡ÒÚË Ò‡ ÓÚÍËÚË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË ‡·‡ÁË‚‡. ŒÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Â
ÔÓÍËÚ‡ Ò ÔÎÓÒÍÓÒÚË. “Â ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡Ú
‡·‡ÁË‚ÌËˇ Ô‡ı, ÌÓÒÂÌ ÓÚ ÎÂÌÚ‡Ú‡, Ë
„Ó ËÁı‚˙ÎˇÚ ÓÚÔÂ‰.

Suhner България ЕООД
4003 Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 147
тел./ факс: +359 32 941 224, www.suhner.com
info.bg@suhner.com
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À‡ÁÂÌÓ Ë
ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ
Съвременни технологии с широка приложна област

“

Лазерно рязане

ÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ Ë Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ. “Â ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú Í‡ÚÓ ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ˇÁ‡ÌÂ
Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌË, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ŒÚÎË˜‡‚‡Ú
ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ·˙ÁËÌ‡ Ë
ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ. ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏÌÓ„Ó ÓÚ ‰Û„ËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎË, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ë ÚÂÏË˜ÌÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ, Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ, „‡ÁÓ‚Ó ˇÁ‡ÌÂ Ë Ú. Ì., Î‡ÁÂÌÓÚÓ Ë ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÔÓ-‰Ó·Ó
Â¯ÂÌËÂ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë. » ‰‚‡Ú‡
ÔÓˆÂÒ‡ ËÏ‡Ú Ò‚ÓËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ë ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ.
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À‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ‚ÒÂ Ó˘Â ÒÂ
‚˙ÁÔËÂÏ‡ Í‡ÚÓ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
ÌÓ‚‡, ÌÓ ÏÌÓ„ÓÓ·Â˘‡‚‡˘‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎË.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌË ËÁ‰ÂÎËˇ,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡, ‚ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò
‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. ÃÓ„‡Ú ‰‡
‡·ÓÚˇÚ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚ‡ÎË Ë Ò‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ó·Î‡ÒÚË. ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ, Î‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ÌÂ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÎËÔÒ‚‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚ,
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ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó
‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ
Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚‡ÊÌÓ Á‡ Â‰Ëˆ‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. –ÂÊÂ˘ËˇÚ
ÂÎÂÏÂÌÚ ÔË Î‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌ Î‡ÁÂÂÌ Î˙˜ Ò „ÓÎˇÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓ‰ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ÚÓÔÂÌÂ, ËÁ„‡ˇÌÂ ËÎË ËÁÔ‡ÂÌË Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡.
¬ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ÒÂÍÚÓ, Î‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ
Á‡ ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÎËÒÚÓ‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË
Ë ÚÂÊÍË ÏÂÚ‡ÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ò ‡ÁÎË˜ÌË
‡ÁÏÂË Ë Ú‚˙‰ÓÒÚ. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Î‡ÁÂÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
Â, ˜Â ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú ˜ÂÁ ÒÚÛˇ
„‡Á, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ-
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˜‡‚‡ „Î‡‰Í‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Î‡ÁÂËÚÂ
·Ë‚‡Ú Ú‚˙‰ÓÚÂÎÌË, „‡ÁÓ‚Ë, ÚÂ˜ÌË Ë ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë. ¬ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ

твърдотелни и газови
лазери
ŒÚ Ú‚˙‰ÓÚÂÎÌËÚÂ Î‡ÁÂË, ÍÓËÚÓ ·Ë‚‡Ú ËÏÔÛÎÒÌË Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË, Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ú‚˙‰ÓÚÂÎÌËÚÂ Î‡ÁÂË,
ÔË ÍÓËÚÓ Î‡ÁÂÌËˇÚ Î˙˜ ÒÂ „ÂÌÂË‡ ‚ ÍËÒÚ‡ÎÌ‡ Ô˙˜Í‡ ÓÚ ËÚËÂ‚Ó-‡ÎÛÏËÌËÂ‚ „‡Ì‡Ú, ‡ÍÚË‚Ë‡Ì
Ò ÌËÓ‰ËÏ. ƒ˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡
Ì‡ Î˙˜‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ 1 ‰Ó 3
ÏËÍÓÌ‡. À˙˜˙Ú ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡
Ò ÏÌÓ„Ó Í˙Ò ËÏÔÛÎÒ Ë ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ
Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡. “ÓÁË Î‡ÁÂ
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Â‰ÌË ÓÚ Ì‡È-ÏÓ˘ÌËÚÂ ËÏÔÛÎÒÌË Î‡ÁÂË.
—Â‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Ë Î‡ÁÂË Ò‡ —Œ2 Î‡ÁÂËÚÂ, ÔË
ÍÓËÚÓ Î‡ÁÂÌËˇÚ Î˙˜ ÒÂ „ÂÌÂË‡
‚˙‚ ‚‡ÍÛÛÏ, Ò˙‰˙Ê‡˘ CO 2 „‡Á.
ƒ˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ Ì‡ Î˙˜‡ Â
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ÓÍÓÎÓ 10 ÏËÍÓÌ‡. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ „‡Á‡ Í‡ÚÓ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÒÂ‰‡
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡ Â‰ÌÓÓ‰ÌÓÒÚ. ≈ÚÓ Á‡˘Ó, Á‡ Ì‡Û˜ÌË Ë
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Á‡ ÍÓËÚÓ
ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓÒÚ
Ë ÏÓÌÓıÓÏ‡ÚË˜ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ, „‡Á˙Ú Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì.
œËÌˆËÔÌÓ, Í‡ÚÓ „‡ÁÓ‚‡ ÒÂ‰‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË
„‡ÁÓ‚Â, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‚‡ÌÚÓ‚ËÚÂ ÔÂıÓ‰Ë Ì‡ ÌÂÛÚ‡ÎÌË
‡ÚÓÏË, ÏÓÎÂÍÛÎË Ë ÈÓÌË Ò ˜ÂÒÚÓÚË,
‚‡Ë‡˘Ë ÓÚ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ËÚÂ
‰Ó ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÒÔÂÍÚ˙‡. —Â‰ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Ë ÒÏÂÒË Â Ë ÒÏÂÒÚ‡ ÓÚ ıÂÎËÈ Ë
ÌÂÓÌ.
œË „‡ÁÓ‚ËÚÂ Î‡ÁÂË Ì‡È-ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ Î‡ÁÂÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓÒÚ Ë ÏÓÌÓıÓÏ‡ÚË˜ÌÓÒÚ. “ˇıÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÂÊËÏ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡
Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ˇÁ‡ÌÂ

Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡ Ò Ï‡ÎÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚÔ‡‰ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. Ã‡¯ËÌËÚÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò

повишена точност на
позициониране
ÍÓÂÚÓ Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂÚÓ.
’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÍÓˇÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Î‡ÁÂÌËˇ Î˙˜.
— ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡
Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú Ë ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË, Í‡ÍÚÓ
Ë ‰ÂÚ‡ÈÎË, ÎÂÒÌÓ ÔÓ‰‡ÚÎË‚Ë Ì‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ËÁˇÁ‚‡Ú ‰ÂÚ‡ÈÎË Ò ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÍÓÌÚÛ, Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ
ÌË‚Ó Ì‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ. “Â ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ï‡ÎÍ‡ Ô‡ÚË‰‡
ËÁ‰ÂÎËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ËÏ
ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ Â ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÌˇÍÓË ‰Û„Ë ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
—ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌË Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡-
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ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÏÂÚ‡ÎËÚÂ, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂËÈÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
Ã‡¯ËÌËÚÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡
ÔÂÌ‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Á‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ. »ÏÂÌÌÓ
„˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Â Â‰Ì‡ ÓÚ ÔË˜ËÌËÚÂ Ï‡¯ËÌËÚÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ‰‡
Ò‡ Ú˙ÒÂÌË ‚ ÏÌÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚË, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÎËÒÚÓ‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‚ ÌÂÙÚÓıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÔË ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ò ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡, ‚ ÂÍÎ‡ÏÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ë Ú. Ì.
Ã‡¯ËÌËÚÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ,
Ó·‡˜Â, ËÏ‡Ú Â‰ÌÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ. “˙È
Í‡ÚÓ œƒ Ì‡ Î‡ÁÂ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ, Â
ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÌÂ‚ËÒÓÍ, ÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú Ò‡ÏÓ ‰ÂÚ‡ÈÎË, ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 25
ÏÏ.
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Рязане без деформации
¬˙ÔÂÍË ˜Â Î‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ
ËÏ‡ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË,
ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚ˇÚ ÏÌÓ„Ó ÒÎÓÊÌË Ë Ó·ÂÏÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.
œË ÚÓ‚‡, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÓÚÓ‚‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÌËÒÍ‡. œÓ„‡ÏÌÓÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ Ï‡¯ËÌËÚÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ ÚËËÁÏÂÂÌ ÏÓ‰ÂÎ Ì‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. ŒÚ˜ËÚ‡ÈÍË,
˜Â Î‡ÁÂ˙Ú Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌÂ ‚ÎËˇÂ
Ì‡ ˇ‚Ì‡Ú‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡,
Î‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó
ÍÂıÍË ˜‡ÒÚË ËÎË ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌË ËÁ‰ÂÎËˇ. Ã‡¯ËÌËÚÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÔÎÓ˘ Ì‡ ‡ÁÂÁ‡, ÔË ÚÓ‚‡
ÔÓ˜ÚË Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ì‡ Í‡Ë˘‡Ú‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡,
Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÓÚÔ‡‰ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÊÂ˘Ëˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ - ÔË Î‡ÁÂÌÓÚÓ

ˇÁ‡ÌÂ Úˇ ‰ÓÒÚË„‡ 0,08 ÏÏ. “Ó‚‡
Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÌÂÚÓ˜Ì‡ ÔÓÂÍˆËˇ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÓÚÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ËÎË Ì‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ.

Бързо откупуване на
машините
À‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Á‡
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ô‡ÚË‰Ì‡
ËÎË Ï‡ÒÓ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ, ÔÓ‡‰Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ·˙ÁÓÚÓ ËÏ ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ ‚
ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. —˙˘Ó Ú‡Í‡,
ÚÓ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ËÁ„ÓÚ‚ˇÚ ËÁ‰ÂÎËˇ Ò ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ,
‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë ÔÓÙËÎË Ò ÏÌÓ„Ó
ÒÎÓÊÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
Ï‡¯ËÌË Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÏÂÚ‡ÎË Ë ÚÂıÌËÚÂ ÒÔÎ‡‚Ë.
≈‰ÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Â ÔÓÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ·ÓÎ¯ËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ‰ÌÂÒ Ï‡¯ËÌË Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Ò‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË.
Õ‡Â‰ Ò Â‰Ëˆ‡Ú‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡,
‚ÒÂ Ô‡Í Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰,

април 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2011

125

Ï‡¯ËÌË
˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡ÁÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‚
ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Í‡ÚÓ:
Ï‡¯ËÌÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡Î ·ÂÁ
‚ËÒÓÍË Ì‡˜‡ÎÌË Á‡„Û·Ë Ë ÙËÁË˜ÂÒÍË
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÏÂÚ‡Î‡, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÏÂÚ‡Î‡ ·ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎˇÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˙˜ÂÌ ÚÛ‰, ˇÁ‡ÌÂ
Ì‡ ÏÂÚ‡ÎË, ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡,
‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡Î,
ÍÓÂÚÓ ‰‡ Â Ò˙ÔÓ‚ÓÊ‰‡ÌÓ Ò ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÚÓÔÎËÌÌË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡.

Тенденции в развитието
на машините за лазерно
рязане
œ‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ï‡¯ËÌË Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔËÂÏÂ, ˜Â ‚ÒÂ Ó˘Â Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
ÌÓ‚‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ÓÚ Ï‡ÎÍÓ Ì‡‰ ‰‚‡ÈÒÂÚ „Ó‰ËÌË. «‡ ÚÓÁË
Í‡Ú˙Í ÔÂËÓ‰, Ó·‡˜Â, Ï‡¯ËÌËÚÂ
Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Ò‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌË
ÌÂÂ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ, Ì‡ÔËÏÂ ÁÌ‡˜Ë-
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ÚÂÎÌÓ ÒÂ Â ÔÓ‚Ë¯ËÎ‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡. ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Î‡ÁÂËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·ÓÛ‰‚‡Ú
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË, Ò˙˘Ó ÒÂ Â
ÔÓ‚Ë¯ËÎ‡ Ë ‰ÌÂÒ ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ¯ÂÒÚ
ÍËÎÓ‚‡Ú‡. ‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ·˙‰Â˘ÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÚÂÁË
Ï‡¯ËÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ Ë ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î.
—Â‰ ÚÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Á‡ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Â Ë
ÚˇıÌÓÚÓ Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÂ Ë
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ÓÚ ˜Ó‚Â¯Í‡ Ì‡ÏÂÒ‡ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ.
ÕÂÏ‡ÎÍÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË Ï‡¯ËÌË Á‡
Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÚÂ„ÎˇÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË
ÔÓ ‡ÁÏÂ ÎËÒÚ‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
ÚÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÒÌËÊ‡‚‡
ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÓÚÓ‚‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ.

Плазмено рязане
œÎ‡ÁÏ‡Ú‡ ËÎË ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡-

ÌÂ Â ÔÓˆÂÒ ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÔÂÁ 1950 „.
œÓˆÂÒ˙Ú Â ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌ
Á‡ ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎË Í‡ÚÓ
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ‡ÎÛÏËÌËÈ Ë
ÏÂ‰, ÍÓËÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÒˇÁ‡ÌË ˜ÂÁ ‰Û„Ë ¯ËÓÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ˇÁ‡ÌÂ Í‡ÚÓ
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓ ˇÁ‡ÌÂ, Ì‡ÔËÏÂ. œË
ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ËÏ „‡Á Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔÂÁ ÂÊÂ˘‡Ú‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌ‡ ‰˙„‡
Í˙Ï ‡ÁˇÁ‚‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ËÏË „‡ÁÓ‚Â
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‡„ÓÌ, ıË‰Ó„ÂÌ, ÌËÚÓ„ÂÌ Ë ÒÏÂÒË, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙Á‰Ûı Ë ÍËÒÎÓÓ‰. —‡ÏËˇÚ ÔÓˆÂÒ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ „‡Á‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ ÔÂÁ ‰˛Á‡ Ë Ì‡ÒÓ˜‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ
Í˙Ï ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ. Ó„‡ÚÓ
„‡Á˙Ú ‚ÎÂÁÂ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‰˙„‡. œÂ‰Ë „‡Á˙Ú ‰‡ ÔÂÏËÌÂ ÔÂÁ ‰˛Á‡Ú‡ Ó·‡˜Â, ÚÓÈ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÂÎÂÍÚÓ‰, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ
ÔÓÚË˜‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ‚ „‡Á‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ Ë ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ
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Ï‡¯ËÌË
Á‡Â‰ÂÌË ÈÓÌË. ◊‡ÒÚ ÓÚ „‡Á‡, ËÁÚË˜‡˘ ÔÂÁ ‰˛Á‡Ú‡, ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚
ÔÎ‡ÁÏ‡, ÍÓˇÚÓ Â Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ‡ÁÂÊÂ
ÒÚÓÔÂÌËˇ ÏÂÚ‡Î. ŒÒÚ‡Ì‡ÎËˇÚ „‡Á
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÁ‰Ûı‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÚÓÔÂÌËˇ ÏÂÚ‡Î ÓÚ ÓÚÂÁ‡, Á‡ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ. œÎ‡ÁÏ‡Ú‡ Â Ò
ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ
ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 25 000 ∞C Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ËÒÍË ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ Ò „ÓÎˇÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔË ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ
ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ „ÂÌÂË‡ ‚ËÒÓÍÓ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ, ‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰˙„‡Ú‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‰ËÏ Ë ÔÛ¯ÂÍ ÓÚ
ËÁÔ‡ˇ‚‡˘Ëˇ ÒÂ ÏÂÚ‡Î ‚ ÔÓÂÁ‡.
œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰Ô‡ÁÌË Ó˜ËÎ‡ Ë Ï‡ÒÍË Á‡ Ó˜ËÚÂ Ë ÎËˆÂÚÓ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ï‡¯ËÌËÚÂ Á‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò Í‡Ì‡ÎË,
ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÔÂ‰Ô‡ÁÌË
„‡ÁÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰‡ ‚ÎËˇˇÚ ‚˙ıÛ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë ÔÎ‡ÁÏÂÌ‡Ú‡ ‰˙„‡ Ë ‰‡ Á‡Ô‡ÁˇÚ ÔÎ‡ÁÏÂÌ‡Ú‡
ÒÚÛˇ Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ ‚˙ıÛ ÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. »ÌÂÚÌË ËÎË ÔÓÎÛËÌÂÚÌË „‡ÁÓ‚Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ
Á‡˘ËÚÌË Á‡ ÔÎÓ˘Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ ÔÎ‡ÁÏÂÌ‡Ú‡ ‰˙„‡ ËÎË ÒÚÛˇ Â ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÏÂÚ‡Î‡.
œÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ Â Ò ÏÌÓ„Ó
¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎËÚÂ. “Ó ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎË
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Í‡ÚÓ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ˆ‚ÂÚÌË ÏÂÚ‡ÎË Ò ‰Â·ÂÎËÌ‡ ÓÚ 0,5 ‰Ó 150
ÏÏ. «‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
ÏÛ ÔË ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò ‰Â·ÂÎËÌ‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 1,5
‰Ó 30 ÏÏ.

Използвани
технологии
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ,
ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌ‡
ÒÚÛˇ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË „‡ÁÓ‚Â. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Á‡
ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡,
ÎËÒÚÓ‚‡ Î‡Ï‡ËÌ‡. ƒÛ„‡ ÚÂıÌËÍ‡
Â ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ 25% ÔÓ-·˙ÁÓ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÚÓ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Ë ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Ò
‚Ó‰ÂÌ ˘ËÚ, ÔË ÍÓÂÚÓ ËÌÂÚÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Â Ò‡ Á‡ÏÂÌÂÌË Ò ‚Ó‰‡, ÍÓˇÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÚ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÔÎ‡ÁÏÂÌ‡Ú‡ ÒÚÛˇ Ë
ÏÂÚ‡Î˙Ú ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ˜ÂÁ ‚Ó‰Ì‡ ÒÚÛˇ,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ‚Ô˙ÒÍ‚‡ ‡‰Ë‡ÎÌÓ Í˙Ï
ÔÎ‡ÁÏÂÌ‡Ú‡ ‰˙„‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓ-ÚˇÒÌ‡ ‰˙„‡ Ë ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂÚÓ. «‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ¯ÛÏ‡, ÓÚ·ÎˇÒ˙ˆËÚÂ
Ì‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌ‡Ú‡ ‰˙„‡ Ë ‰ËÏ‡, ÍÓËÚÓ Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡Ú ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓ ˇÁ‡ÌÂ,

ÔË ÍÓÂÚÓ ÏÂÚ‡ÎÌËˇÚ ÎËÒÚ ÒÂ
ÔÓÚÓÔˇ ‚˙‚ ‚Ó‰‡ Ë ˇÁ‡ÌÂÚÓ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ Â ÔÓÚÓÔÂÌ.

Видове машини
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡¯ËÌË Á‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ,
ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌËÍË Á‡
ÚÓ‚‡. ¬ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ
ˇÁ‡ÌÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌËˇ ÎËÒÚ, ÙËÁË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÒˇÁ‡Ì, ÍÓËÚÓ
Ë„‡ˇÚ ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ÓÎˇ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡
Ì‡ ‡ÁÂÁ‡. Ã‡¯ËÌËÚÂ Á‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÒÂ ‡Á„‡ÌË˜‡‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂıÌËˇ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ. «‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ï‡¯ËÌË Á‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÂÊ‡Ú ÏÂÚ‡ÎÌË ÎËÒÚÓ‚Â
Ò ‰Â·ÂÎËÌ‡ 12 - 15 ËÌ˜‡ Ë Ó·ı‚‡Ú Ì‡
ÚÓÍ‡ ‰Ó 1000 ¿. «‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë
ÔÂÌÓÒËÏË ‡Ô‡‡ÚË Ò Ó·ı‚‡Ú Ì‡
ÚÓÍ‡ 10-20 ¿. Ã‡¯ËÌËÚÂ Á‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò
˙˜ÌÓ ËÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Плазмено или лазерно
рязане
À‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ Â ÔÓˆÂÒ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÂˆËÁÌÓÒÚ Ë
ÚÓ˜ÌÓÒÚ. “ÓÈ Â ÏÌÓ„Ó ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ
ÔË ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡Î Ë ÏÂÚ‡ÎÌË
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Ï‡¯ËÌË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ë ÔË ˇÁ‡ÌÂÚÓ ÔË˜ËÌˇ‚‡ Ò‡ÏÓ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ÔÛÍÌ‡ÚËÌË. œÓˆÂÒ˙Ú Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ·˙Á Ë ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ÂÊ‡Ú ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÏÂÚ‡ÎË Ò
ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ÓÚ‡Áˇ‚‡˘Ë Í‡ÚÓ
‡ÎÛÏËÌËÈ Ë ÏÂ‰, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
Î‡ÁÂÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ŒÒ‚ÂÌ Á‡ ÏÂÚ‡ÎË, ÚÓ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë Á‡
ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË, ÒÚ˙ÍÎÓ Ë
‰˙‚Ó. ÕÓ ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Î‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÚÓ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÔÓÒÍ˙ÔÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ Ë
ËÏ‡ ÒÂËÓÁÌË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡.
œÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ, ÓÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡, ÏÓÊÂ ‰‡ ÂÊÂ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚
ÏÂÚ‡Î Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
‰Â·ÂÎËÌ‡ ÓÚ Ú‡ÁË ÔË Î‡ÁÂÌÓÚÓ
ˇÁ‡ÌÂ. “Ó Â ÔÓ-Â‚ÚËÌÓ Ë ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Á‡ ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ‡ÎÛÏËÌËÈ Ë ÏÂ‰. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ Â, ˜Â ÚÓ Á‡Òˇ„‡ „ÓÎˇÏ
‡ÈÓÌ ÓÍÓÎÓ ‡ÁÂÁ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ Î‡ÁÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Á‡Òˇ„‡ ÏÌÓ„Ó ÚˇÒÌ‡ ÁÓÌ‡.
œÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯Î‡Í‡ ËÎË
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚Ú‚˙‰ÂÌ ÏÂÚ‡Î ‚ ‰ÓÎÌËˇ Í‡È Ì‡ ‡ÁÂÁ‡.
Œ„‡ÌË˜ÂÌËˇ Á‡ Î‡ÁÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ˇÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÚÓ˜ÍË Ì‡ ÚÓÔÂÌÂ, ‚ Ò˙˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ ÔÎ‡ÁÏÂÌÓ ˇÁ‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Á‡
Ò˙˘ËÚÂ. ŸÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó Ò˙Ó·‡ÊÂÌËˇ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÚÓ Î‡ÁÂÌÓÚÓ
ˇÁ‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏÂ Á‡ ÔÓ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‡·ÓÚÌËˆËÚÂ
ÌÂ ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
≈ÚÓ Á‡˘Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰Ô‡ÁÌË Ó˜ËÎ‡ ÌÂ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡, ÌÓ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔË ÔÎ‡ÁÏÂÌÓÚÓ ˇÁ‡ÌÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡˘ËÚÌË Ó˜ËÎ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
» ‰‚‡Ú‡ ÔÓˆÂÒ‡ ËÏ‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË.
œË ËÁ·Ó‡ Â ‰Ó·Â ÓÒ‚ÂÌ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ, ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ Ë ÌˇÍÓË
‰Û„Ë ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌË Ù‡ÍÚÓË, Í‡Í‚ÓÚÓ Ò‡ ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ, ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ‡ÁıÓ‰Ë Ë ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2011

129

ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË

”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ò
Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÂÌ
Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÂÌ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ
Œ

сновно предназначение на използваните уплътнения е осигуряването
на добра херметичност и предотвратяване на навлизането на прах,
влага, метални частици и други замърсявания в уплътняваните детайли,
а също така за предотвратяване на
утечки на използваните за смазване
вещества. Основни изисквания към
всички уплътнения са да изпълняват
своите функции при всякакви експлоатационни условия, като не предизвикват нежелано триене или износване. Също така, те трябва да бъдат
лесни за монтиране и демонтиране,
ремонт и поддръжка.
За неподвижни и подвижни съединения, едни от широко използваните уплътнения са тези с пръстеновиден уплътнител. Сред основните
предпоставки за широкото разпространение на този вид уплътнения
са тяхната невисока себестойност,
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сравнително малки габарити, лесният монтаж и поддръжка, отсъствие
на необходимост от регулировка,
възможност за приложение при различни налягания и температури,
сравнително ниски загуби от триене и др. В практиката, поради различните условия на експлоатация и
изисквания към уплътненията, се използват уплътнителни пръстени с
разнообразни профили и сечения.

Уплътняване
с О-пръстени
При тях уплътнителният елемент представлява гумен пръстен
с кръгло сечение (тор). Уплътняването се постига благодарение на факта, че гуменият пръстен се поставя в канал, височината на който
винаги е по-малка от диаметъра на
пръстена. След монтиране на спрегнатия детайл, пръстенът се деформира (смачква) и вследствие на тази

еластична деформация, между
пръстена и уплътнявания детайл се
създава контактна зона. Работната
среда прониква между уплътняваните повърхнини, притиска страничната повърхнина на деформирания
пръстен и с това увеличава деформацията му. Едновременно се наблюдава и преразпределение и увеличаване на контактното налягане.
Дължината на контактната площ
също се променя, като изменението
й е в зависимост от налягането на
работната среда и твърдостта на
гумата по Шор. По този начин се
наблюдава ефект на самоуплътняване, който подобрява херметичността на съединението.

Размерите на
О-пръстените
и съответните канали са стандартизирани в широк диапазон. Обикновено се препоръчват следните някол-
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ко форми на сечението на каналите
(фиг. 1): 1 - правоъгълно с наклон на
стените от 0 до 5°; 2 - с опорен
пръстен; 3 - V-образно за ниски температури; 4 - със скосяване, при което се намалява навлизането на
пръстена в хлабината. Поради евентуално набъбване на пръстена, сечението на каналите обикновено е с
15% по-голямо от сечението на
пръстена. Грапавостта на повърхнините, контактуващи с пръстена,
обикновено се избира в диапазона от
1,25 до 0,32 µm. При подвижни уплътнения се поставят опорни пръстени за предотвратяване на навлизането на уплътнителя в хлабината.
Изработват се от пластмаса или
твърда гума.
О-пръстените намират широко
приложение при пневматични и хидравлични устройства за уплътняване на подвижни детайли с възвратно-постъпателно и осцилиращо движение. Сравнително рядко О-пръстените се използват и за уплътняване на въртящи се валове при ω < 300
s-1. В подобни приложения пръстенът е перпендикулярен или наклонен
спрямо оста на вала. Надеждността на уплътнението зависи от периферната скорост, която се ограничава до 3 m/s поради влошеното
топлоотвеждане. Необходимо е натягът на пръстена в тялото да
бъде 2,5 - 3 пъти по-голям от натяга по вала. Използва се гума с
твърдост, по-висока от 70 единици
по Шор. Широчината на контактната площ, както и при уплътненията за постъпателно-възвратно движение, зависи от степента на деформация на пръстена.
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Фиг. 1.

При неподвижни детайли в зависимост от това дали уплътняваните повърхнини са равнинни или цилиндрични, уплътненията биват челни и
радиални.
Като недостатък на уплътняването с О-пръстен може да се посочи
навлизането на материала на уплътнителя в уплътняваната хлабина, под
действие на налягането на работната среда, което води до разрушаване
на пръстена. Степента на навлизането зависи от налягането на работната среда, както и от хлабината
между уплътняваните повърхнини и
твърдостта на гумата.
Наред с O-пръстените, се използват и уплътнителни

пръстени с Х-образен
профил
Х-пръстените се използват за
уплътняване на постъпателно движещи се части и имат четири контактуващи повърхнини. Празнините между двата издатъка служат
за резервоар на работния флуид,
който изпълнява функциите на смазка и намалява триенето. Х-пръстените могат да се монтират в същи-

те канали, както О-пръстените, но
приложението им се ограничава поради по-голямата сложност на пресформите за изработване.
Като основни предимства на
тези пръстени, спрямо О-пръстените, се посочват по-малката контактна повърхнина, отсъствието на
превъртане и усукване в каналите.
Сравнителни изпитания на двата
вида пръстени показват, че Хпръстените осигуряват по-голяма
надеждност (около 4 - 5 пъти по-малки утечки на двоен ход).
По-технологични от О- и Х-пръстените са уплътнителните

пръстени с правоъгълно
сечение
При тях контактното налягане
между пръстена и уплътняваната
повърхнина възниква вследствие на
по-голямата височина на пръстена в
сравнение с тази на канала. При поголеми работни налягания и при
пръстените с правоъгълно сечение се
наблюдава ефект на самоуплътняване и проникване на материала на
пръстена в хлабината между детайлите. За предотвратяване на посочения ефект и удължаване на дълготрайността на пръстена се препоръчва скосяване на стената му откъм
страната с ниско налягане. Уплътнителните пръстени с правоъгълно
сечение, в ролята им на челни уплътнения, са подходящи за уплътняване
на винтови съединения. В този случай обикновено се използват уплътнения със стандартни размери. За
постъпателно-възвратно движещи
се детайли се използват като радиални уплътнения.
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Ñïåöèàëèçèðàíè DC/DC çàõðàíâàùè
áëîêîâå çà ñâåòîäèîäíî îñâåòëåíèå
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäëàãà çàâúðøåíè DC/DC çàõðàíâàùè áëîêîâå ñ
êîíñòàíòåí èçõîäåí òîê, ïðåäíàçíà÷åíè çà çàõðàíâàíå íà ñâåòîäèîäè.
Äðàéâåðèòå íà Magtech âè ïðåäîñòàâÿò ãîòîâî ðåøåíèå çà óïðàâëåíèå íà
ìîùíè ñâåòîäèîäè â ñèñòåìè çàõðàíâàíè ñ ïîñòîÿííî íàïðåæåíèå. Ìîäóëèòå âàðèðàò îò 12W äî 36W è ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà äèðåêòíî èçïîëçâàíå,
áåç äîïúëíèòåëíè êîìïîíåíòè.
Ï ð î ä ó ê ò î â êî ä
CC4036DP-0350 n.11-1001
CC1512AP-0700 n.11-1030
CC4036DP-0700 n.11-1002
LD1026-36-C0700 n.11-1036
CC3512H-1400 n.11-1072

CC
CC
CC
CC
CC

Ðå æ è ì
D C /D C
b uck
D C /D C
b uck
D C /D C
b uck
D C /D C b u c k /b o o s t
D C /D C
b uck

Â õ. íàïðåæ åíèå
10~40 VDC
12~28 VDC
10~40 VDC
10~30 VDC
15~30 VDC

È çx. íàïðåæ åíèå
2~ 35 V
2~21 V
2~ 32 V
2~ 36 V
5~ 26 V

È çõ. ò î ê
0.35 A
0.7 A
0.7 A
0.7 A
1.4 A

Ì îù íîñò
12.2 W
14.7 W
22 W
25 W
36 W

Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ - îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð íà MAGTECH çà Áúëãàðèÿ
Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47, òåë.: (02) 915 5800, 915 5855; ôàêñ: (02) 8793200; 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

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
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.
1528 София, ул. "Искърско шосе" 11
тел./факс: 02/979 17 02
GSM: 0888 93 67 62, 0899 97 31 15

134

април 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

#

АБОНАМЕНТЕН ТАЛОН
Абонирайте се за списание

2-2011

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Уважаеми читатели, предлагаме 6
викнижки - 6 лв.
възможност да се абонирате за списание Инженеринг ревю. Можете да
направите своя абонамент лично в
редакцията; като използвате електронната форма за абонамент на
www.tllmedia.bg или като изпратите
попълнен този талон заедно с копие
от платежния документ (платежно
нареждане) на адреса на редакцията:
София 1612, бул. "Акад. Иван Гешов",
№. 104, офис 9
Ти Ел Ел Медиа ООД
Банкова сметка на Ти Ел Ел Медиа:
ОББ - клон "Цар Борис III",
IBAN: BG04 UBBS 7827 1013 8933 07
BIC: UBBS BGSF

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2011

6 книжки - 10 лв.
abonament@tllmedia.bg
Абонирайте се чрез
абонаментния талон
на сайта на списанието:
www.engineering-review.bg
www.tllmedia.bg

ДА, желая да направя
годишен абонамент
9 книжки - 45 лв.
Цената е с включен ДДС и отстъпка

135

Индекс на рекламите в броя
Агенция Булгарреклама ..................... 119
Адара Инженеринг ............................... 96
Аква-90 Инженеринг .......................... 105
Аквастарт ........................................ 105
АКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИКС БГ ................ 47
АКТИВ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ...................... 61
Алго - Н ............................................... 63
Алмекс БГ ............................................ 98
АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ ................ 91
Амтест ............................................... 42
АС-ДС ................................................... 71
Астел ................................................... 89
Атикс ................................................... 57
Атлас Копко България ........................ 59
Атлас Техник ..................................... 132
Байер БГ ............................................ 124
Белимо България ............................... 117
Белопитов и синове БПС ................... 61
Бибус България ................................... 83
БМС Инженеринг ................................. 60
Брайт Инженеринг .............................. 87
Булмакметал ..................................... 122
Бюро за развитиe техника ........ к. I, 81
Ваго Контакттехник .............. 106, 107
Вайд-Бул ............................................... 71
ВАЛелектрик ........................................ 69
Ветрорезина Балкан ............................ 89
Виа Експо ............................................. 65
ВиВ Изоматик ..................................... 73
Витех ................................................... 49
Газтерм ............................................... 87
Германо-българска
индустриално-търговска камара ..... 133
Гемамекс ................................ к. II, 9, 45
Глобал Тест ......................................... 35
Грундфос България .............................. 97
Гюринг България ............................... 123
Дакси България ................................. 120
Ден Електрик ...................................... 91
Евротех ............................................. 112

Екотех Инженеринг ........................... 105
Електра Помп ................................... 109
Електрогец .......................................... 70
Електроинвент ................................... 44
ЕЛМА .................................................... 73
Ел-Тест ................................................ 70
Елтрак България ................................. 61
Елфида .................................................. 86
Емерсон Процес Мениджмънт ........... 23
Ес Ем Си Индъстриал
Аутомейшън България ................ 52, 53
ЕТИ България ....................................... 74
Ехнатон ............................... к. I, 36, к. III
Ивас Тех ............................................... 43
Изоматик комплект ........................... 63
Икома ................................................. 110
Илва ..................................................... 32
Инвест Електроникс .......................... 68
Индустриален сервиз ......................... 74
Индустриална Автоматика ............... 76
Интеркомплекс ................................... 67
Интертех Аутомейшън ..................... 33
ИПО ...................................................... 75
Искар България ................................. 120
Итън Индъстрис ................................ 19
ифм електроник .................................. 31
Йов България ....................................... 78
Йокогава България - клон България ... 27
Кад Пойнт ........................................... 48
Кастива ............................................... 59
Киров Компресори .............................. 35
Комет Електроникс ........................... 39
Комикон ............................................... 58
Кселекс ................................................ 99
Лабораторна Техника Инженеринг ..... 34
ЛД .......................................................... 1
ЛДМ България ..................................... 35
Легранд България ................................ 20
Леми-Трафо .......................................... 75
ЛИЛИЯ ХИВ ............................... 117, 118

Локатор К ........................................... 85
М. П. Ел ............................................... 38
Магис Инженеринг .............................. 13
Макрис ГПХ .......................................... 77
Метикс ................................................ 66
Микродис Електроникс ............... к. I, 41
МИКРОН 20 ......................................... 46
НИК-21-Мечев .................................... 102
НОРТРАК ............................................ 104
ОБО Беттерманн България ..... к. I, 4, 5
ОМИМ - Офис за минна индустрия
и металургия .................................... 126
Палмо ................................................... 93
ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ .............................. 101
Пауерскрийн България ......................... 12
ПиМ Консултинг ............................... 114
Полимат ............................................ 116
Полимета С ....................................... 125
Прайм Инженеринг ............................ 108
Прострийм Груп ................................ 113
Профил ............................................... 102
РАИС .................................................. 127
Рей Систем ......................................... 83
РЕЯ МП ................................................ 79
Ритал ................................................... 95
Семо .................................................... 21
Сентилион ........................................... 49
Сигма България ................................. 112
Сименс, сектор Индустрия ........ 6, 7, 8
Системеър ........................................ 117
Системи Автоматика
Технологии ................................... к. I, 25
Систера Технолоджи ........................... 90
Смарт Билдинг Технолоджис ............. 62
София Мед ........................................... 29
Старт Инженеринг, клон София .......... 2
Старт Инженеринг, клон Бургас ......... 3
Стимар ................................................ 47
Сунер България ................................. 120
Таурус-93 ............................................. 50

Телелинк ............................................... 15
Ти Еф Ен Трейдинг ............................... 40
Томис ................................................... 62
ТП Хермле ВВЕ .................................. 129
ТТ Плюс .............................................. 100
Унисист Инженеринг .......................... 56
Фесто .................................................. 55
Филкаб ................................................. 77
Футурел .............................................. 49
Ханиуел ...................................... 37, к. IV
ХАХ ЛАНГЕ ............................................ 98
Хенлих ................................................ 121
Хидак .................................................... 80
Хидро Крафт ..................................... 113
Хидро Хикс България ......................... 104
Хидротек ............................................. 83
Хобас България .................................. 111
ЦЛТ ..................................................... 128
Шефлер България ............................... 130
Шрак Техник ......................................... 82
ЮМО България ..................................... 89
DJK EUROPE ......................................... 30
E.Hartner & CO ...................................... 72
FARNELL ............................................... 11
Lumenia ................................................ 93
NSK .................................................... 131
OVENTROP ................................... 17, 115
Softlink Technology Europe .................... 54
TRANSFER MULTISORT ELECTRONIK .... 51
ZETKAMA ............................................ 103
Нови продукти
Комет Електроникс ......................... 134
Рекламна секция ПАЗАР
Акварор - Бояджиев и Синове .......... 135
Бенеко ................................................ 134
Д & Д-ИНЖЕНЕРИНГ ......................... 134
Синхрон - С ....................................... 135
Софсправка ........................................ 134

#

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ СПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ НА АДРЕС:
АДРЕС 1: служебен

домашен

пощ. код ............................... населено място .........................................................

ул./ж.к ..............................................................................................................................................................................................................................
№/бл. ...............................вх. ....................ет. ........................ап. ....................................
тел. .................................................................факс ................................................... е-mail ...........................................................................................
трите имена ...............................................................................................................................................................................................................
заемана длъжност .....................................................................................................................................................................................................
организация/предприятие/фирма .......................................................................................................................................................................
предмет на дейност ................... .................................................................дата ...................................................................................................

не желая фактура

желая данъчна фактура

организация .................................................................................................................................................................................................................
данъчен номер ............................................................................. БУЛСТАТ ............................................................................................................
МОЛ ..................................................................седалище ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

136

април 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ïî-ïîäðîáíà òåõíè÷åñêà èíôîðìàöèÿ íà ñòðàíèöà 37

